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MỞ ĐẦU
1. SỰ CẦN THIẾT, CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA NHIỆM VỤ XÂY DỰNG QUY
HOẠCH
1.1. Tóm tắt về sự cần thiết và hoàn cảnh ra đời của Quy hoạch Tài nguyên nƣớc
thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Nước ta có 106 lưu vực sông với khoảng 3.450 sông, suối tương đối lớn (chiều dài từ
10km trở lên), trong đó có 10 hệ thống sông lớn (diện tích lưu vực lớn hơn 10.000
km2), bao gồm: sông Hồng - Thái Bình, sông Bằng Giang – Kỳ Cùng, sông Mã, sông
Cả, sông Vu Gia – Thu Bồn, sông Ba, sông Đồng Nai và sông Cửu Long. Tổng lượng
nước mặt trung bình hằng năm khoảng 840 tỷ m3 tập trung chủ yếu hơn 97% ở 19
LVS và nhóm LVS lớn, trong đó hơn 60% lượng nước đến từ nước ngoài. Trữ lượng
tiềm năng nước dưới đất khoảng 93 tỷ m3/năm. Nước dưới đất phân bố ở 26 đơn vị
chứa nước lớn, tập trung chủ yếu ở hạ lưu lưu vực sông Hồng – Thái Bình và lưu vực
sông Cửu Long.
Tài nguyên nước (TNN) của Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều vấn đề: thiếu nước
mùa khô, nguồn nước ở một số LVS đã và đang có dấu hiệu suy giảm về cả trữ lượng
và chất lượng. Hạn hán, xâm nhập mặt, ngập lụt, lũ quét, sạt, lở bờ sông, ô nhiễm cục
bộ nguồn nước…. đã và đang là rào cản, ảnh hưởng đến đầu tư, phát triển kinh tế, môi
trường, văn hóa, xã hội, và hệ sinh thái thủy sinh phụ thuộc nguồn nước. Phát triển
kinh tế, xã hội đặt ra yêu cầu lớn đối với TNN và thực sự là một sức ép lớn đối TNN
của quốc gia như: gia tăng nhu cầu sử dụng nước, khai thác quá mức tài nguyên nước,
nảy sinh mâu thuẫn trong khai thác, sử dụng nguồn TNN. Gia tăng nhu cầu sử dụng
nước đồng nghĩa với việc gia tăng lượng nước thải thải vào nguồn nước, trong khi đó,
hệ thống thu gom xử lý nước thải chưa đáp ứng được nhu cầu xử lý. Bên cạnh đó, tác
động của BĐKH đến TNN ngày càng rõ rệt: xâm nhập mặn vào sâu trong nội đồng ở
lưu vực sông Đồng Nai, Cửu Long, Vu Gia – Thu Bồn, Mã, Cả, Trà Khúc, Hồng –
Thái Bình, và nhóm các lưu vực sông ven biển… hạn hán, ngập lụt, lũ ống, lũ quét sạt,
lở bờ sông xuất hiện với tần xuất nhiều hơn, và có xu hướng bất thường, khốc liệt
hơn...
Bên cạnh những vấn đề nội sinh, vấn đề ngoại sinh đó là 60% TNN mặt của Việt Nam
đến từ thượng lưu của các sông quốc tế mà Việt Nam nằm ở hạ lưu. Phát triển ở
thượng lưu, đặc biệt là gia tăng khai thác, sử dụng nước, phát triển xây dựng hồ chứa,
công trình chuyển nước phía thượng lưu là một trong yếu tố tiềm ẩn làm gia tăng
những rủi ro trong công cuộc đảm bảo an ninh tài nguyên nước quốc gia, chủ động và
đáp ứng nhu cầu nước cho phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam.
An ninh tài nguyên nước của Việt Nam trong tương lai sẽ phụ thuộc vào việc giải
quyết một loạt những vấn đề quan trọng liên quan đến tình trạng căng thẳng về nước,
suy giảm nhanh chất lượng nước, và những rủi ro thiên tai liên quan đến nước. Mức độ
gia tăng nhanh chóng về nhu cầu sử dụng nước sẽ gây ra căng thẳng về nguồn tài
nguyên nước vào mùa khô tại 11 trên tổng số 15 lưu vực sông lớn ở Việt Nam, đặc
biệt đối với LVS Cửu Long và LVS Hồng – Thái Bình có đến 95% và 40% lượng
nước đến từ nước ngoài. Thêm vào đó, sự cạnh tranh về nhu cầu sử dụng nước ở nhiều
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ngành khác nhau ngày càng tăng, trong bối cảnh chất lượng nước ngày một kém đi.
Bên cạnh đó, tác động biến đổi khí hậu làm cho các thách thức về nước càng trầm
trọng hơn và càng đặt ra nhu cầu quản lý tài nguyên nước một cách hiệu quả hơn.
Một trong 17 mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Việt Nam của Kế hoạch
hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững đã
nêu rõ: “Đảm bảo đầy đủ và quản lý bền vững tài nguyên nước và hệ thống vệ sinh cho
tất cả mọi người” (Mục tiêu 6 - Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ
tướng Chính phủ). Để đạt được mục tiêu này, một trong các nội dung của kế hoạch đó
là:
(1) - Đến năm 2030, tăng đáng kể hiệu quả sử dụng nước trong tất cả các lĩnh vực,
đảm bảo nguồn cung nước sạch bền vững nhằm giải quyết tình trạng khan hiếm nước,
giảm đáng kể số người chịu cảnh khan hiếm nước. Bảo đảm việc khai thác nước không
vượt quá ngưỡng giới hạn khai thác đối với các sông, không vượt quá trữ lượng có thể
khai thác đối với các tầng chứa nước;
(2) - Đến năm 2030, thực hiện quản lý tổng hợp tài nguyên nước theo lưu vực sông,
bao gồm cả nguồn nước xuyên biên giới thông qua hợp tác quốc tế;
(3) - Đến năm 2030, bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái liên quan đến nước.
Trong những năm qua, công tác quản lý TNN đã và đang đạt được những thành quả
đáng khích lệ, Luật TNN, Nghị định hướng dẫn thi hành Luật và các Thông tư ban
hành đã và đang là những công cụ quản lý hiệu quả. Các quy định mới được điều
chỉnh, bổ sung trong Luật TNN phù hợp và đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý
TNN trong giai đoạn hiện nay và trong thời gian tới. Tuy nhiên, công tác quản lý TNN
vẫn còn rất nhiều khó khăn. Một trong những khó khăn đó là thiếu công cụ quản lý, cụ
thể, đó là quy hoạch TNN chưa được xây dựng. Việc thực hiện QH TNN hay các quy
hoạch chuyên ngành có liên quan đến TNN mới chỉ được đầu tư ở cấp tỉnh/thành phố
và ở lĩnh vực ngành, các quy hoạch này chỉ tập trung trong phạm vi của tỉnh hoặc đáp
ứng nhu cầu khai thác, sử dụng của từng ngành mà chưa xem xét, đánh giá toàn diện
tiềm năng nguồn nước, nhu cầu sử dụng của các ngành, chia sẻ nguồn nước cho các
ngành khác, giữa thượng lưu và hạ lưu, cũng như nhu cầu đảm bảo dòng chảy môi
trường và duy trì hệ sinh thái thủy sinh…. Quản lý theo quy hoạch là một trong những
cơ sở, tiền đề quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế.
Một trong những mục tiêu của Kế hoạch hành động quốc gia nâng cao hiệu quả quản
lý, bảo vệ, sử dụng tổng hợp TNN đó là: “Bảo đảm quản lý, khai thác sử dụng và bảo
vệ tài nguyên nước theo phương thức tổng hợp, toàn diện và hiệu quả cao nhằm bảo
đảm an ninh nguồn nước quốc gia cho trước mắt và lâu dài, góp phần phát triển bền
vững, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội và quốc phòng, an ninh trước diễn
biến của biến đổi khí hậu, nước biển dâng và sự suy giảm của nguồn nước”. Để đạt
được mục tiêu trên, một trong những nhiệm vụ chủ yếu đó là: “Xây dựng quy hoạch tài
nguyên nước quốc gia”.
Nhiệm vụ lập quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050
đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1748/QĐ-TTg ngày
04/12/2019, trong đó đã quy định nội dung, phạm vi, đối tượng và thời gian thực hiện
lập quy hoạch tài nguyên nước.
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Triển khai thực hiện Quyết định nêu trên của Thủ tướng Chính phủ, bên cạnh đó để
giải quyết các vấn đề về tài nguyên nước phục vụ công tác quản lý, góp phần đáp ứng
mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm
2021-2030, xây dựng quy hoạch tài nguyên nước quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm
nhìn đến năm 2050 là cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển và yêu cầu đối với
công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước của quốc gia.
1.2. Cơ sở pháp lý của nhiệm vụ xây dựng quy hoạch
- Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014;
 Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012 có hiệu lực từ ngày 01
tháng 01 năm 2013;
 Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày
24/11/2017.
 Luật số 28/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến
quy hoạch, được Quốc hội khoá 14 thông qua ngày 15/6/2018;
 Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến
quy hoạch được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 20/11/2018;
 Pháp lệnh số 01/2018/UBTVQH14 ngày 22/12/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc
hội sửa đổi bổ sung một số điều của 04 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch;
 Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 5/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển
khai thi hành Luật Quy hoạch;
 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết
thi hành một số điều của luật tài nguyên nước;
 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/09/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn
đập, hồ chứa nước;
 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;
 Quyết định số 1989/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc
Ban hành danh mục lưu vực sông liên tỉnh;
 Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 23/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Kế hoạch hành động quốc gia nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ, sử dụng tổng hợp tài
nguyên nước giai đoạn 2014-2020;
 Quyết định số 2948/QĐ-BTNMT ngày 26/11/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường phê duyệt Chương trình hành động Phát triển bền vững ngành tài nguyên và
môi trường giai đoạn 2016-2020;
 Quyết định số 662/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế
hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền
vững;
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 Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 09/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm
vụ cho các Bộ tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến
năm 2050;
 Quyết định số 1264/QĐ-TTg ngày 01/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc
phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến
năm 2045;
 Quyết định số 1748/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc
phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến
năm 2050;
 Quyết định số 1234/QĐ-BTNMT ngày 03/06/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và
Môi trường về việc phê duyệt chi tiết nội dung, dự toán dự án “Lập quy hoạch tài
nguyên nước thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050”;
 Quyết định số 1757/QĐ-BTNMT ngày 11/08/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường về việc ban hành Danh mục nguồn nước liên tỉnh và Danh mục nguồn nước
liên quốc gia (nước mặt);
 Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 24/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê
duyệt Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến
năm 2050;
 Quyết định số 1354/QĐ-BTNMT ngày 12/07/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường về việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của
các công trình thủy lợi, thủy điện;
 Quyết định số 1383/QĐ-TTg ngày 4/8/2021 của Thủ tướng chính phủ Về việc phê
duyệt Đề án tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, giai đoạn đến năm 2025;
 Thông tư số 15/2017/TT-BTNMT ngày 21/7/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài
nguyên nước;
 Thông tư số 04/2020/TT-BTNMT ngày 03/6/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông.
1.3. Cơ quan đƣợc giao nhiệm vụ xây dựng quy hoạch
Theo quyết định số 1748/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc
phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch Tài nguyên nước thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn
đến năm 2050, trong đó Cục Quản lý tài nguyên nước là đơn vị được giao nhiệm vụ
lập Quy hoạch này. Thông tin chi tiết về cơ quan chủ trì như sau:
 Cơ quan chủ trì: Cục Quản lý tài nguyên nước.
 Địa chỉ: Số 10 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 Đại diện: Bà Nguyễn Thị Thu Linh, Chức vụ: Phó Cục trưởng.
 Điện thoại: 04-39437080.
 Email: cqltnn@monre.gov.vn.
1.4. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch
4

 Cơ quan phê duyệt Quy hoạch: Thủ tướng Chính phủ;
 Cơ quan thẩm định ĐMC: Bộ Tài nguyên và Môi trường.
2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT ĐỂ THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ MÔI
TRƢỜNG CHIẾN LƢỢC
2.1. Căn cứ pháp luật

2.1.1. Các văn bản pháp luật
 Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13, được Quốc hội nước CHXHCNVN khoá
XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21/06/2012 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2013.
 Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13, được Quốc hội nước CHXHCVVN
khoá XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 23/06/2014 và có hiệu lực từ ngày
01/01/2015;
 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội
Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/11/2020 và có hiệu lực từ 01/01/2022, trừ
Khoản 3 Điều 29 về đánh giá sơ bộ tác động môi trường có hiệu lực từ 01/02/2021.
 Luật Tài nguyên, Môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13 ngày 25/6/2015 có
hiệu lực từ ngày 01/07/2016;
 Luật Khí tượng thủy văn số 90/2015/QH13 ngày 23/11/2015 có hiệu lực từ ngày
01/07/2016;
 Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông
qua ngày 24/11/2017 hiệu luật thi hành từ ngày 01/01/2019;
 Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều
của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019;
 Văn bản hợp nhất của Văn phòng Quốc hội số 19/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018
về Luật Bảo vệ môi trường;
 Văn bản hợp nhất của Văn phòng Quốc hội số 22/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018
về Luật Tài nguyên nước;
 Nghị quyết số 41/NQ/TW ngày ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị ban hành về bảo
vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước;
 Nghị quyết số 24/NQ/TW ngày 03/06/2013 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI
về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT;
 Chỉ thị số 36/CT/TW ngày 25/06/1998 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác
BVMT trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước;
 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;
 Nghị định 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo.
 Nghị định 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số
điều của Luật khí tượng thủy văn.
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 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung
một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi
trường;
 Quyết định số 104/2000/QĐ-TTg ngày 25/08/2000 của Thủ tướng Chính phủ về
việc phê duyệt Chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
đến năm 2020;
 Quyết định số 81/2006/QĐ-TTg ngày 14/04/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2020;
 Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 02/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về
việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH);
 Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05/09/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
 Quyết định số 1474/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc
ban hành kế hoạch hành động quốc gia về BĐKH giai đoạn 2012-2020;
 Quyết định số 1250/QĐ-TTg ngày 31/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê
duyệt chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030;
 Quyết định số 879/QĐ-TTg ngày 09/06/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035;
 Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc
ban hành Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về BĐKH;
 Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch
hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững;
 Quyết định số 33/QĐ-TTG ngày 07/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê
duyệt chiến lược thủy lợi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;
 Thông tư số 08/2016/TT-BTNMT ngày 16/05/2016 quy định về đánh giá tác động
của BĐKH và đánh giá khí hậu quốc gia;
 Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 quy định chi tiết thi hành một
số điều của Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ
môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;
 Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/08/ 2019 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện
Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản
lý tài nguyên và BVMT.

2.1.2. Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường và các quy chuẩn kỹ thuật
 QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.
 QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.
 QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước
mặt.
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 QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước
dưới đất.
 QCVN 10:MT 2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước
biển.
 QCVN 01 – 1:2018/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch
sử dụng cho mục đích sinh hoạt.
2.2. Căn cứ kỹ thuật
 Hướng dẫn kỹ thuật đánh giá môi trường chiến lược, Cục Thẩm định và Đánh giá
tác động môi trường, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2009.
 Nội dung báo cáo ĐMC theo quy định tại mẫu số 01 phụ lục 1 Phụ lục ban hành
kèm theo Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường.
2.3. Phƣơng pháp thực hiện đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc
Các phương pháp được áp dụng trong quá trình lập báo cáo ĐMC cho Quy hoạch tài
nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 bao gồm:
(1). Phương pháp thống kê số liệu
Thu thập số liệu, kế thừa một cách có hệ thống các tài liệu về hiện trạng và quy hoạch
phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành (đô thị, công nghiệp, giao thông, nông
nghiệp …).
Các số liệu về điều kiện tự nhiên; điều kiện khí tượng thủy văn, địa hình; tình hình
khai thác và sử dụng tài nguyên trong những năm gần đây liên quan đến các lưu vực
sông cũng sẽ được thu thập, phân tích, đánh giá. Chuỗi các số liệu khí tượng, thủy văn
sẽ được phân tích trong khoảng 5 năm gần đây hoặc dài hạn hơn.
(2). Phương pháp kế thừa
ĐMC thu thập và đánh giá các quy hoạch riêng rẽ đối với tài nguyên nước đã có sẵn,
đảm bảo tính phù hợp, hạn chế xung đột trong đánh giá quy hoạch.
(3). Phương pháp điều tra, khảo sát
Đơn vị lập báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược cử cán bộ đi thực tế, tiến hành
điều tra khảo sát tại hiện trường, thu thập số liệu trên địa bàn triển khai quy hoạch, lấy
ý kiến của chính quyền địa phương nên có đầy đủ và chính xác các thông tin cần thiết
cho bản báo cáo. Các số liệu đo đạc phân tích có nguồn gốc rõ ràng, được thu thập từ
những nguồn tin cậy như từ báo cáo hiện trạng môi trường địa phương, từ niên giám
thống kê.
(4). Phương pháp phân tích xu hướng và ngoại suy
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ĐMC của “Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”
sử dụng việc phân tích xu hướng như là Công cụ phân tích chính. Phân tích xu hướng
là hợp phần quan trọng nhất của mọi sự đánh giá chiến lược. Trong bối cảnh các yêu
cầu cụ thể về ĐMC ở Việt Nam, sự phân tích này có thể được xác định như là phân
tích các thay đổi cùng với thời gian trong các vấn đề chính về môi trường, xã hội và
kinh tế. Phân tích xu hướng trong ĐMC này tập trung vào các vấn đề chính đã được
xác định và lựa chọn bởi các chuyên gia thực hiện dựa trên kết quả thảo luận và tham
vấn tại hội thảo phân tích dự báo các xu hướng cũng như các tác động có thể xảy ra
khi thực hiện dự án.
(5). Phương pháp phân tích trọng số điểm tác động
Các tác động được áp dụng cho các chỉ số có thể để đánh giá thông qua điểm trọng số
tác động, trong đó so sánh lồng ghép tác động có lợi và bất lợi về môi trường, chi phí
và lợi ích, được cân đối để đánh giá điểm trọng số. Phương pháp được áp dụng để xác
định các vấn đề môi trường chính.
(6). Phương pháp danh mục
Phương pháp này giúp nhận dạng và xác định các mục tiêu môi trường. Nhận dạng và
xác định các tác động trực tiếp, tác động gián tiếp, tác động tích lũy của các hoạt động
trong nông nghiệp. Trong báo cáo nhóm thực hiện đã liệt kê tất cả các vấn đề môi
trường có liên quan hoặc bị ảnh hưởng của dự án, đồng thời phân tích diễn biến đã
hoặc sẽ xảy ra của các vấn đề được cập nhật làm cơ sở cho việc lựa chọn các vấn đề
môi trường cốt lõi trong phần dự báo xu hướng các vấn đề môi trường trong trường
hợp không thực hiện và thực hiện quy hoạch.
(7). Phương pháp ma trận
Phương pháp này sử dụng để lập mối quan hệ giữa các hoạt động của quy hoạch và
các tác động môi trường (Hoạt động KT-XH và các thành phần môi trường tự nhiên,
KT-XH bị tác động).
(8). Phương pháp đánh giá định tính
Được sử dụng đối với các chỉ số không thể lượng hóa được như các xu hướng chính,
các động lực của chúng, quy mô lãnh thổ và các mối quan tâm chính trong quy hoạch.
Nó cho phép phát hiện các xu hướng biến đổi chính trong phạm vi vùng nghiên cứu
với sự nhìn nhận về tương lai khi thực hiện các phương án quy hoạch trong vòng từ 10
đến 20 năm sau.
(9). Phương pháp đánh giá nhanh
Ước tính tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm từ các hoạt động phát triển KTXH
(hiện trạng và quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050) theo các hệ số ô
nhiễm của WHO và các hệ số ô nhiễm từ các nguồn tài liệu tham khảo khác. Dựa vào
hệ số ô nhiễm có thể ước tính được tải lượng ô nhiễm từ các hoạt động kinh tế, xã hội
(đô thị, công nghiệp, nông nghiệp ...).
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Phương pháp đánh giá nhanh được sử dụng để dự báo nhanh tải lượng các chất ô
nhiễm phát sinh từ các nguồn ô nhiễm.
Tải lượng ô nhiễm = Quy mô hoạt động x Hệ số ô nhiễm
(Pollution loads = Activity capacity x Pollution factor)
Trong đó:
 Quy mô hoạt động :
 Công suất sản phẩm (Ví dụ : nhà máy bia, nước giải khát)
 Công suất tiêu thụ nguyên liệu, nhiên liệu (Ví dụ : Nhà máy nhiệt điện).
 Số người (Ví dụ, đô thị, khu dân cư)
 Diện tích sử dụng (KCN/CCN)
 Quãng đường đã đi qua (Giao thông)
 Hệ số ô nhiễm là khối lượng chất ô nhiễm (T, kg, g, mg)/Đơn vị hoạt động. Hệ số ô
nhiễm có thể xác định bằng 02 phương pháp sau :
 Phương pháp 1: Tra cứu trong tài liệu “WHO, Rapid Environmental Assessment,
1993, tập I, II, III” hoặc các tài liệu liên quan khác do US EPA, EC công bố (Có thể
tìm trong website);
 Phương pháp 2: Dựa vào kết quả điều tra thực tế, đo đạc nồng độ và lưu lượng
chất thải của các cơ sở đang họat động để tính “Tải lượng ô nhiễm”, sau đó chia cho
“Quy mô họat động”. Hệ số ô nhiễm sẽ được xác định càng chính xác nếu số lượng
các cơ sở điều tra càng nhiều.
(10). Phương pháp bản đồ và hệ thống thông tin địa lý (GIS)
Ứng dụng kỹ thuật GIS trong việc xây dựng bản đồ các bản đồ nền tỷ lệ 1:1000.000,
bản đồ cảnh báo sạt lở lòng sông, bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai và nhận diện các
đối tượng chịu ảnh hưởng từ Quy hoạch.
(11). Phương pháp đánh giá tổng hợp của các chuyên gia
Hiện nay, trong các quy hoạch/dự án nghiên cứu nói chung, nhất là các dự án có quy
mô lớn, phương pháp chuyên gia được coi là một phương pháp quan trọng và hiệu
quả. Phương pháp này huy động được kinh nghiệm và hiểu biết của nhóm chuyên gia
liên ngành về lĩnh vực nghiên cứu, từ đó sẽ cho các kết quả có tính thực tiễn và khoa
học cao, tránh được những trùng lặp với những nghiên cứu đã có, đồng thời kế thừa
các thành quả nghiên cứu đã đạt được. Phương pháp này được thực hiện thông qua các
buổi hội thảo, tham vấn ý kiến của các chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan.
Trong quá trình nghiên cứu ĐMC nhóm nghiên cứu sẽ sử dụng kiến thức chuyên gia
có kinh nghiệm về khoa học thực tế từ các lĩnh vực khác nhau, phát triển ngành để
kiểm tra các xu hướng và các rủi ro có liên quan thông qua việc xác định các vấn đề
môi trường cốt lõi có liên quan đến dự án; xác định quy mô không gian và thời gian
của các vấn đề liên quan; việc lựa chọn các tiêu chí môi trường, trọng số… nhằm làm
cho việc đánh giá được đơn giản hóa. Vì vậy, việc trợ giúp từ ý kiến của các chuyên
9

gia đã góp phần xây dựng báo cáo này và đây cũng là phương pháp có mức độ tin cậy
cao trong ĐMC quy hoạch tài nguyên nước. Phương pháp này được áp dụng trong
Chương 3, Chương 4, Chương 5.
(12). Phương pháp tham vấn cộng đồng
Phương pháp này sử dụng trong quá trình tham vấn ý kiến của các Bộ ngành,
Tỉnh/Thành phố và một số hiệp hội xã hội, nghề nghiệp về nội dung báo cáo ĐMC.
(13). Phương pháp phân tích hệ thống theo mô hình DPSIR
Áp dụng mô hình DPSIR trong đó D (Driving force - động lực), (Pressure – Áp lực),
(State - hiện trạng), (Impact – tác động), (Response – Đáp ứng). Phân tích các nguyên
nhân, tác động ảnh hưởng của các hoạt động phát triển kinh tế, các chiến lược, chính
sách cũng như các quy hoạch tới các thành phần môi trường và tới cuộc sống của con
người, và đánh giá lại các phản hồi. Phân tích các hoạt động trong một mô hình khép
kín là cơ sở khoa học cho việc đưa ra các giải pháp và tiến hành phân tích chính các
giải pháp đó nhằm lựa chọn các giải pháp quy hoạch tối ưu.
Các phương phương pháp sử dụng trong đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) được
tóm tắt trong các bảng 0-1, 0-2 dưới đây.
Bảng 0-1. Các phương pháp áp dụng trong quá trình ĐMC

Đánh giá các tác động

So sánh các phương
án để ra quyết định
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Bảng 0-2. Nội dung ĐMC và các phương pháp sử dụng tương ứng
Nội dung ĐMC

Phƣơng pháp sử dụng
- Thu thập báo cáo hiện trạng môi trường và các tài liệu
tương tự
Nghiên cứu cơ sở
- Liệt kê, lập khung logic các vấn đề môi trường
Sàng lọc/xác định phạm - Khảo sát, so sánh
vi, quy mô và đặc điểm - Xây dựng mạng lưới hệ quả
liên quan đến môi trường - Tham vấn chuyên gia và cộng đồng
- Đối chiếu với các chính sách, chiến lược, tiêu chuẩn
Xác định các mục tiêu môi trường
môi trường
- Hồi cứu các cam kết đã có
- Các quy hoạch vùng/địa phương
- Xây dựng kịch bản
- Xác định các chỉ thị và tiêu chí môi trường
- Ma trận tác động
- Các mô hình dự báo và tiên đoán
- Chồng ghép bản đồ và GIS
Phân tích tác động
- Phân tích chi phí/lợi ích và các kỹ thuật đánh giá kinh
tế khác
- Phân tích đa tiêu chí
- Phân tích khả năng chịu tải và xu hướng biến đổi các
yếu tố môi trường
- Đánh giá rủi ro
- Phân tích mạng lưới
Đề xuất các giải pháp - Phân tích tính nhất quán
điều chỉnh quy hoạch
- Phân tích tính nhạy cảm
- Xây dựng mạng lưới tác động (“cây” ra quyết định)
(14). Tổ chức hội thảo khoa học
Tổ chức hội thảo chuyên đề nhằm huy động trí tuệ nhiều người trong nhiều thành phần
ở các góc độ khác nhau trong việc lựa chọn các vấn đề chính của ĐMC và thiết kế chi
tiết từng hạng mục của ĐMC.
2.4. Tài liệu, dữ liệu cho thực hiện đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc

2.4.1. Các tài liệu, dữ liệu sẵn có đã được sử dụng cho đánh giá môi trường chiến
lược
 Quyết định số 81/2006/QĐ-TTg ngày 14/04/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc
phê duyệt “Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2020”;
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 Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05/09/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc
phê duyệt “Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm
2030”;
 Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 12 /04/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Chiến lược phát triển bền vững đến 2030;
 Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhín
đến năm 2045;
 Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
 Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2016, 2017, 2018, 2019.
 Báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 của các Tỉnh/Thành
phố.
 Niên giám thống kê quốc gia năm 2020.

2.4.2. Các tài liệu, dữ liệu được thu thập bổ sung trong quá trình thực hiện đánh
giá môi trường chiến lược
 Số liệu chất lượng môi trường nước mặt, nước ngầm tại các lưu vực sông từ năm
2015 – 2020.
 Quy hoạch cấp nước đô thị và nông thôn tại các lưu vực sông.
 Báo cáo quy hoạch tài nguyên nước trên các lưu vực sông: Bằng Giang – Kỳ Cùng,
Sê San và Srêpôk.
 Báo cáo hiện trạng môi trường và số liệu quan trắc môi trường của các tỉnh trên các
lưu vực sông.

2.4.3. Các tài liệu, dữ liệu tự tạo lập bởi cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng quy
hoạch, của đơn vị tư vấn về đánh giá môi trường chiến lược
 Báo cáo quy hoạch Tài nguyên nước thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2030.
 Tập bản đồ tỷ lệ 1:100.000 đến 1:1.000.000: Bản đồ tổng hợp hiện trạng tài nguyên
nước quốc gia (bản đồ hiện trạng tài nguyên nước dưới đất, bản đồ hiện trạng tài
nguyên nước mặt); Bản đồ định hướng phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước.
3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ MÔI TRƢỜNG CHIẾN LƢỢC
3.1. Mô tả mối liên kết giữa quá trình lập quy hoạch với quá trình thực hiện đánh
giá môi trƣờng chiến lƣợc
 Bộ Tài nguyên và Môi trường giao cho Cục Quản lý tài nguyên nước là đơn vị chủ
trì thực hiện xây dựng Quy hoạch Tài nguyên nước thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến
năm 2050 và Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược. Để thực hiện 2 nhiệm vụ trên,
Cục Quản lý tài nguyên nước đã thành lập ban chuyên môn xây dựng QH và báo cáo
ĐMC.
 Nhóm phát triển (xây dựng quy hoạch): Gồm các chuyên gia lập QH, nhóm này có
nhiệm vụ xây dựng các nội dung của QH (bao gồm cả các nội dung điều chỉnh sau mỗi
đợt hội thảo và tham vấn); Các nội dung thay đổi, điều chỉnh của QH được cung cấp
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kịp thời cho nhóm thực hiện ĐMC. Đơn vị lập Dự án Quy hoạch là Cục Quản lý tài
nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Viện Khoa
học tài nguyên nước.
 Nhóm ĐMC: Gồm các chuyên gia chuyên ngành thuộc lĩnh vực tài nguyên, khoa
học và công nghệ môi trường, khí tượng thuỷ văn, sinh thái học, xã hội học môi
trường…, có trách nhiệm thu thập số liệu, phân tích phát hiện xu hướng các vấn đề
môi trường xảy ra trong quá khứ để xác định các vấn đề môi trường chính cần tập
trung làm rõ trong báo cáo ĐMC; Tính toán dự báo xu hướng môi trường và đề xuất
các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực cũng như phát huy những tác
động tích cực phù hợp với mỗi phương án QH. Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến góp ý
của chuyên gia theo từng đợt điều chỉnh báo cáo QH, nội dung báo cáo ĐMC cũng sẽ
được điều chỉnh cho phù hợp để trình các cơ quan chức năng thẩm định phê duyệt.
Báo cáo ĐMC quy hoạch tài nguyên nước trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm
định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt QH.
 Đơn vị tư vấn xây dựng báo cáo ĐMC là Liên danh Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và
Dịch vụ tài nguyên và môi trường và Trung tâm Công nghệ Môi trường (ENTEC);
Cục Quản lý tài nguyên nước là cơ quan chủ trì toàn bộ quá trình xây dựng và các nội
dung của ĐMC, là đơn vị điều phối quá trình làm việc giữa nhóm ĐMC và nhóm lập
QH, có trách nhiệm sau:
 Cung cấp các thông tin liên quan đến QH cho nhóm ĐMC;
 Thống nhất một số vấn đề liên quan đến nội dung của QH và ĐMC, nội dung bản
dự thảo khung ĐMC mà nhóm ĐMC đề xuất;
 Tổng hợp các nội dung liên quan đến báo cáo QH và chuyển cho nhóm ĐMC;
Thống nhất nội dung chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của QH và ĐMC.
 Nhóm QH tổng hợp kết quả góp ý của các Bộ ngành và chuyển cho nhóm thực hiện
ĐMC;
 Nhóm ĐMC tiếp thu các nội dung góp ý và hoàn chỉnh nội dung báo cáo ĐMC để
chuyển cho nhóm QH.
Quá trình lập ĐMC được tiến hành song song với quá trình lập QH, các nội dung điều
chỉnh của QH sau mỗi lần được nhóm chuyên gia lập QH chuyển cho nhóm chuyên
gia lập ĐMC; Các cuộc thảo luận, toạ đàm, trao đổi ý kiến giữa nhóm xây dựng QH và
nhóm ĐMC được thực hiện bằng những hình thức khác nhau như qua thư điện tử
(Email), qua zalo, trực tiếp tại hội thảo và tại các cuộc họp định kỳ...);
Các bước thực hiện ĐMC được gắn kết với các bước lập QH được thể hiện qua sơ đồ
sau:
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Các bƣớc xây dựng QH

Các bƣớc xây dựng ĐMC

1. Xây dựng kế hoạch triển khai
QH: Nêu cụ thể về nội dung; thời
gian; phân công nhân sự thực hiện

1.Xây dựng kế hoạch triển khai
ĐMC: Nêu cụ thể về nội dung; thời
gian; phân công nhân sự thực hiện

2. Phạm vi của QH:

2. Xác định phạm vi của ĐMC:
- Xác định phạm vi ĐMC (không
gian, thời gian) nghiên cứu, thu thập
dữ liệu;
- Điều kiện tự nhiên, KT – XH;
- Điều tra, khảo sát bổ sung điều kiện
tự nhiên, KT – XH.

- Phạm vi không gian, thời kỳ của
QH;
- Đánh giá hiện trạng và yếu tố
nguồn lực phát triển.

3. Xác định quan điểm; mục tiêu
các kịch bản của QH:
- Mục tiêu về phát triển KT – XH MT;
- Các kịch bản tăng trưởng phát
triển kinh tế.

3. Đánh giá sự phù hợp của ĐMC
với các quan điểm, mục tiêu về bảo
vệ môi trường của QH:
- Đánh giá sự phù hợp của ĐMC với
các quan điểm, mục tiêu của QH;
- Xác định các vấn đề môi trường
chính theo thứ tự ưu tiên;
- Dự báo xu hướng của các vấn đề
môi trường chính trong trường hợp
không và có thực hiện QH.

4. Giải pháp thực hiện:
- Các giải pháp để thực hiện QH
bao gồm giải pháp BVMT được
kiến nghị từ ĐMC;
- Các chương trình hành động
trọng tâm theo từng giai đoạn có
lồng ghép BVMT.

4. Đề xuất các giải pháp duy trì xu
hướng tích cực, giảm thiểu xu hướng
tiêu cực:
- Kiến nghị các nội dung của quy
hoạch đã được điều chỉnh trên cơ sở
kết quả của ĐMC;
- Kiến nghị các giải pháp duy trì xu
hướng tích cực, giảm thiểu xu hướng
tiêu cực lồng ghép vào QH;
-Chương trình quản lý, giám sát.

Hoàn thiện, trình phê duyệt

Hoàn thiện, trình Bộ TN&MT thẩm định

Hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tƣớng Chính phủ
Hình 0. 1. Sơ đồ mối liên kết giữa quá trình xây dựng QH và ĐMC
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3.2. Tóm tắt về việc tổ chức, cách thức hoạt động của tổ chuyên gia do cơ quan
xây dựng quy hoạch lập hoặc đơn vị tƣ vấn thực hiện đánh giá môi trƣờng chiến
lƣợc
Căn cứ các quy định hướng dẫn của Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày
31/12/2019 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày
13/05/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định
chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động
dịch vụ quan trắc môi trường, nhóm lập báo cáo ĐMC đã xây dựng kế hoạch, phương
án và phân công cụ thể các nội dung cho các thành viên thực hiện.
Trong quá trình thực hiện, các chuyên gia nhóm ĐMC và nhóm xây dựng QH thường
xuyên trao đổi trực tiếp qua điện thoại hoặc qua các buổi thảo luận, điều độ công việc
định kỳ. Các nội dung của ĐMC sẽ được các chuyên gia chuyên ngành thực hiện, sau
đó chuyển cho trưởng nhóm để tổng hợp. Các nội dung sau mỗi lần tổng hợp tiếp tục
được tham vấn nhóm lập QH và đơn vị Chủ trì. Bản dự thảo ĐMC sau khi hoàn thiện
được gửi tới tất cả các chuyên gia thuộc nhóm xây dựng QH cũng như chuyên gia độc
lập, các nhà quản lý để xin ý kiến đóng góp. Các ý kiến đóng góp được tổng hợp và
đưa vào phần sau của bản báo cáo ĐMC này. Các bước thực hiện được thể hiện trong
sơ đồ hình 0.2 dưới đây:
Lập nhóm tư vấn ĐMC và xây dựng kế hoạch ĐMC
Xác định phạm vi thực hiện, mục tiêu và các vấn đề
môi trường chính liên quan đến ĐMC
Đánh giá về các quan điểm, mục tiêu và phương án
phát triển được đề xuất trong QH
Phân tích các vấn đề môi trường chính khi không
thực hiện QH
Phân tích các vấn đề môi trường chính khi thực hiện
QH
Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường, kế hoạch
giám sát môi trường
Tham vấn các bên liên quan
Soạn thảo và trình thẩm định báo cáo ĐMC
Hình 0. 2. Các bước thực hiện ĐMC
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 Bước 1: Thành lập nhóm tư vấn ĐMC và xây dựng kế hoạch thực hiện ĐMC. Bước
này song song với bước triển khai lập quy hoạch, sau khi nhiệm vụ lập quy hoạch đã
được cơ quan có thẩm quyển giao trách nhiệm.
 Bước 2, 3: Xác định phạm vi thực hiện ĐMC, mục tiêu của ĐMC từ đó tiến hành
điều tra, khảo sát thu thập số liệu nền, xác định các phương án phát triển, xác định các
mục tiêu, chỉ tiêu, các vấn đề môi trường chính, xác định phương pháp tiếp cận đánh
giá và xác định các bên liên quan. Bước này tiến hành song song với quá trình thu thập
tài liệu, khảo sát thực địa, hệ thống hóa số liệu của bên quy hoạch. Đồng thời bên thực
hiện ĐMC kết hợp cùng bên thực hiện quy hoạch trực tiếp đi thu thập tài liệu, làm việc
với các bên liên quan, trực tiếp thực địa vùng dự án. Từ các tài liệu điều tra, khảo sát
phân tích diễn biến môi trường trong quá khứ đến hiện tại. Đánh giá về các phương án
quy hoạch được đề xuất. Bước này tiến hành song song với bước phân tích hiện trạng
của bên quy hoạch, trong quá trình phân tích hai bên trao đổi, bổ sung và đi đến đánh
giá phương án chọn.
 Bước 4, 5, 6: Đánh giá, dự báo tác động và xu thế diễn biến môi trường khi không
thưc hiện QH và khi thực hiện các phương án quy hoạch. Từ các tác động và xu thế
diễn biến môi trường, đề xuất các giải pháp bảo vệ, cải thiện môi trường và lên kế
hoạch giám sát môi trường. Bước này tiến hành cùng với quy hoạch, đánh giá tác động
phương án chọn của quy hoạch, từ đây bên thực hiện ĐMC và bên Quy hoạch sẽ tiến
hành điều chỉnh phương án nếu các phương án chọn của quy hoạch tác động xấu đến
môi trường.
 Bước 7, 8: Trên cơ sở thực hiện được các kết quả tại các bước trên, soạn thảo và
tiến hành tham vấn các bên liên quan, tiếp thu ý kiến kết quả tham vấn, chỉnh sửa và
soạn thảo ĐMC trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định. Sau khi có ý kiến thẩm định,
bên thực hiện ĐMC chỉnh sửa và thống nhất lại với bên Quy hoạch về phương án theo
ý kiến thẩm định, nếu phương án của Quy hoạch gây tác động xấu đến môi trường và
không có biện pháp giảm thiểu thích ứng hoặc vi phạm luật thì bên thực hiện ĐMC
khuyến cáo bên Quy hoạch tìm phương án mới và có thể dừng phương án cũ.
Căn cứ vào các ý kiến thẩm định, nhóm thực hiện ĐMC sẽ chỉnh sửa các nội dung
theo ý kiến thẩm định và trình cơ quan thẩm định để được xem xét theo quy định hiện
hành.
3.3. Danh sách và vai trò, nhiệm vụ của từng thành viên trực tiếp tham gia trong
quá trình thực hiện đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc
Danh sách các chuyên gia chính tham gia trực tiếp vào công tác lập báo cáo ĐMC Dự
án Quy hoạch được thể hiện trong bảng sau:
Bảng 0-3. Danh sách các chuyên gia chính tham gia trực tiếp vào công tác lập báo cáo
ĐMC

Stt
I
1

Họ và tên
Cơ quan Chủ Dự án
Châu Trần Vĩnh

Học
hàm
học vị

Chức danh

Nhiệm vụ chính

Cục trưởng Cục Chủ trì lập QH và ĐMC
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Stt

Họ và tên

Học
hàm
học vị

Chức danh

Nhiệm vụ chính

Quản lý tài quy hoạch tài nguyên nước
nguyên nước

II

Đơn vị tƣ vấn lập ĐMC

1

Mai Thanh Dung

2

Phùng Chí Sỹ

3

Nguyễn Lanh

4

Đặng Trung Tú

5

Nguyễn Sỹ Linh

6

Mai Thế Toản

7

Hoàng Hồng Hạnh

8

Kim Thị Thúy
Ngọc

9

Nguyễn Hoàng
Minh

Thực hiện các nội dung:
Các nội dung của QH đã
được điều chỉnh trên cơ sở
TS
Chuyên gia
kết quả của đánh giá môi
trường chiến lược; Các vấn
đề cần tiếp tục nghiên cứu
và hướng xử lý
Khảo sát, thực hiện nội
Trưởng nhóm,
dung: Các quan điểm, mục
PGS.TS Chuyên gia tài
tiêu về bảo vệ môi trường
nguyên nước
được lựa chọn của QH.
Khảo sát, thực hiện nội
dung: Phạm vi không gian
Trưởng nhóm,
và thời gian của ĐMC;
TS
Chuyên gia
Đánh giá, dự báo xu hướng
BĐKH
tác động của BĐKH trong
việc thực hiện quy hoạch
Khảo sát, thực hiện nội
dung: Xác định và đánh giá
Trưởng nhóm, sự cần thiết lập QH TNN;
TS
Chuyên gia quy Phân tích khái quát mối
hoạch
quan hệ qua lại giữa QH
được đề xuất với các QH
khác có liên quan
Trưởng nhóm, Đánh giá kết quả tham vấn;
TS
Chuyên gia xã Xây dựng chương trình
hội học
giám sát môi trường
Thực hiện các nội dung:
Giải pháp về tổ chức quản
TS
Chuyên gia
lý; giải pháp về tổ công
nghệ kỹ thuật
Đề xuất các giải pháp giảm
TS
Chuyên gia
nhẹ và thích ứng BĐKH
phù hợp với quy hoạch
Xây dựng nội dung về quản
lý môi trường trong quá
TS
Chuyên gia
trình triển khai thực hiện
quy hoạch
Xác định cơ sở pháp lý của
TS
Chuyên gia
nhiệm vụ lập quy hoạch tài
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Stt

Họ và tên

Học
hàm
học vị

Chức danh

10

Phùng Anh Đức

TS

Chuyên gia

11

Vũ Thành Nam

ThS

Chuyên viên tư
vấn

12

Phạm Mai Duy
Thông

ThS

Chuyên viên tư
vấn

13

Trương Trung Hiền

ThS

Chuyên viên tư
vấn

14

Nguyễn Văn Bộ

ThS

Chuyên viên tư
vấn

15

Nguyễn Thị Minh
Tâm

CN

Chuyên viên tư
vấn

16

Nguyễn Ngọc Phát

CN

Chuyên viên tư
vấn

Nhiệm vụ chính
nguyên nước
Đánh giá sự phù hợp của
quy hoạch tổng hợp lưu
vực sông với quan điểm,
mục tiêu về bảo vệ môi
trường; Những vấn đề môi
trường chính liên quan đến
quy hoạch cần xem xét
trong ĐMC
Thực hiện nôi dung: Điều
kiện môi trường tự nhiên
và kinh tế - xã hội
Thực hiện nội dung: Các
quy hoạch khác được phê
duyệt có liên quan đến QH
tài nguyên nước chung của
cả nước
Thực hiện nội dung: Mô tả
tóm tắt nội dung của QH
Thực hiện nội dung: Đánh
giá, so sánh các phương án
phát triển đề xuất
Đề xuất các giải pháp giảm
nhẹ và thích ứng BĐKH
phù hợp với quy hoạch
Thực hiện tham vấn và
triển khai hoạt động tham
vấn

3.4. Mô tả cụ thể về quá trình làm việc, thảo luận của tổ chuyên gia hoặc đơn vị
tƣ vấn về đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc với đơn vị hoặc tổ chuyên gia lập quy
hoạch nhằm lồng ghép các nội dung về môi trƣờng vào trong từng giai đoạn của
quá trình lập quy hoạch
Tổ chuyên gia căn cứ theo Luật bảo vệ môi trường năm 2014, Nghị định số
18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 và Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019
của Chính phủ, nội dung phụ lục 1 Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019
của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nghiên cứu yêu cầu nội dung lập Quy hoạch Tài
nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời tiến hành sưu
tập các dữ liệu, số liệu có liên quan phục vụ cho việc đánh giá và lập Báo cáo ĐMC.
Tổ chuyên gia đã bàn bạc, nhận định và thống nhất xác lập các phương pháp tính toán;
các nội dung nhiệm vụ trọng tâm của Quy hoạch cần chú trọng trong đánh giá và lập
báo cáo ĐMC. Tổ chuyên gia cũng đã thảo luận với Chủ dự án thực hiện kế thừa số
liệu của các cơ quan chuyên môn đã thực hiện khảo sát, đánh giá chất lượng môi
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trường trên các lưu vực sônh từ năm 2015 - 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, để phục vụ
cho việc đánh giá diễn biến các thành phần môi trường trên các lưu vực sông.
Do nguồn dữ liệu thu thập phục vụ cho việc lập báo cáo ĐMC bị hạn chế nên Tổ
chuyên gia đã sử dụng một số phương pháp tính tương tự, nội suy trong việc tính toán,
dự báo một số chỉ số về tải lượng các chất thải, đánh giá và dự báo các chỉ số về ô
nhiễm đối với các hoạt động phát triển; tăng cường trao đổi và xin ý kiến tham gia của
các chuyên gia có chuyên môn sâu về lĩnh vực môi trường, các cán bộ có kinh nghiệm,
các nhà khoa học, các nhà quản lý trong lĩnh vực môi trường đang công tác tại các Sở
ban ngành để thực hiện các nội dung đánh giá và lập báo cáo ĐMC.
Quá trình trao đổi thông tin để thực hiện ĐMC được ghi nhận như sau:
 Ngày 05/7/2021, nhóm ĐMC gửi công văn số 06/TTTVDVĐT-DV về việc cung
cấp thông tin phục vụ lập Báo cáo ĐMC Dự án “Quy hoạch Tài nguyên nước thời kỳ
2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050” cho Cục Quản lý Tài nguyên nước.
 Ngày 02/08/2021, nhóm ĐMC nhận được một số nội dung của Quy hoạch Tài
nguyên nước thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, bao gồm:
 Đặc điểm điều kiện tự nhiên và hiện trạng khai thác sử dụng tài nguyên nước;
 Hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội của nước ta;
 Phạm vi không gian và thời gian của QH;
 Các điều kiện tự nhiên có khả năng ảnh hưởng bởi các tác động tiêu cực cũng như
tích cực của QH;
 Xu thế biến động tài nguyên nước thời kỳ 2021 – 2030; những thách thức và hạn
chế.
 Ngày 25/08/2021, nhóm ĐMC tiếp tục nhận được các nội dung Quy hoạch bao gồm
các nội dung:
 Quan điểm, mục tiêu của Quy hoạch Tài nguyên nước thời kỳ 2021 – 2030, tầm
nhìn đến năm 2050;
 Định hướng phân bổ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước.
 Ngày 27/09/2021, nhóm ĐMC và nhóm QH thống nhất nội dung ĐMC để lồng ghép
vào báo cáo QH tổ chức tham vấn các bộ, ngành.

19

CHƢƠNG 1.
TÓM TẮT NỘI DUNG QUY HOẠCH
1.1. TÊN CỦA QUY HOẠCH
Quy hoạch Tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
1.2. CƠ QUAN ĐƢỢC GIAO NHIỆM VỤ XÂY DỰNG QUY HOẠCH
Cơ quan chủ trì: Cục Quản lý tài nguyên nước
 Địa chỉ: Số 10 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 Đại diện: Bà Nguyễn Thị Thu Linh, Chức vụ: Phó Cục trưởng.
 Điện thoại: 04-39437080.
 Email: cqltnn@monre.gov.vn.
1.3. MỐI QUAN HỆ CỦA QUY HOẠCH ĐƢỢC ĐỀ XUẤT VỚI CÁC QUY
HOẠCH KHÁC CÓ LIÊN QUAN
1.3.1. Liệt kê các quy hoạch khác đã đƣợc duyệt có liên quan đến quy hoạch đƣợc
đề xuất
(1). Quy hoạch quốc gia
 Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/08/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc
hội về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch.
 Quy hoạch sử dụng đất quốc gia: Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 12/05/2020 của
Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ
2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 Quy hoạch không gian biển quốc gia: Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 24/07/2020
của Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch không gian biển quốc gia
thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 Quy hoạch tổng thể quốc gia: Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 04/10/2020 của
Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quốc gia.
(2). Quy hoạch ngành quốc gia
 Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi: Quyết định số 1869/QĐ-TTg ngày
23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch
phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kì 2021-2030 tầm nhìn đến 2050.
 Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học: Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 03/02/2020
của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo tồn đa dạng
sinh học thời kì 2021-2030 tầm nhìn đến 2050.
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 Quy hoạch bảo vệ môi trường: Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 18/02/2020 của
Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Nhiệm vụ lập “Quy hoạch bảo vệ môi trường
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia: Quyết định số 536/QĐ-TTg ngày 17/04/2020 của
Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Nhiệm vụ lập “Quy hoạch lâm nghiệp quốc
gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản: Quyết định 541/QĐ-TTg ngày
20/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Nhiệm vụ lập “Quy hoạch bảo
vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia: Quyết định số 433/QĐTTg ngày 24/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Nhiệm vụ lập “Quy
hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến
năm 2050.
1.3.2. Phân tích khái quát mối quan hệ qua lại giữa quy hoạch đƣợc đề xuất với
các quy hoạch khác có liên quan
(1). Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/08/2019 của Ủy ban thường vụ
Quốc hội về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch:
Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 đã giải thích một số điều của Luật Quy hoạch,
theo đó các quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch và các luật, pháp lệnh đã
được sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến quy hoạch có thể lập đồng thời. Quy
hoạch nào được lập, thẩm định xong trước thì được quyết định hoặc phê duyệt trước.
Sau khi quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt, nếu có mâu thuẫn thì quy hoạch
thấp hơn phải điều chỉnh theo quy hoạch cao hơn. Chính phủ có trách nhiệm chỉ đạo
việc lập, thẩm định các quy hoạch ở các Bộ, ngành, địa phương, bảo đảm tính liên kết,
đồng bộ, kế thừa, ổn định và hệ thống giữa các quy hoạch. Theo nghị quyết này thì
Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được lập
dựa trên các quy định của Luật Quy hoạch và các luật, pháp lệnh đã được sửa đổi, bổ
sung một số điều liên quan đến quy hoạch.
(2). Quy hoạch sử dụng đất quốc gia:
Theo Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 12/05/2020 của Chính phủ về việc phê duyệt
nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm
2050 thì mục tiêu đưa ra phải bảo vệ môi trường sinh thái, phòng chống thiên tai, thích
ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững nhằm phát huy tối đa tiềm năng,
nguồn lực về đất đai, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển dịch cơ
cấu kinh tế, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước. Trên cơ sở các mục tiêu nên trên, Quy hoạch
Tài nguyên nước thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã chỉ ra mục tiêu quản
lý, khai thác hiệu quả tài nguyên nước, đảm bảo góp phần phát triển kinh tế - xã hội,
đảm bảo thích ứng thiên tai và biến đổi khí hậu.
(3). Quy hoạch không gian biển quốc gia:
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Nhiệm vụ lập Quy hoạch không gian biển quốc gia được phê duyệt tại Nghị quyết số
22/NQ-CP ngày 24/07/2020 của Chính phủ đã nêu rõ quy hoạch phải xác định các
vùng cấm khai thác, các vùng khai thác có điều kiện, khu vực khuyến khích phát triển,
khu vực cần bảo vệ đặc biệt cho mục đích quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và
bảo tồn hệ sinh thái trong vùng đất ven biển, các đảo, quần đảo, vùng biển, vùng trời
thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam; nhu cầu
khai thác, sử dụng tài nguyên và yêu cầu bảo vệ môi trường trong vùng đất ven biển,
các đảo, quần đảo, vùng biển, vùng trời thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài
phán quốc gia của Việt Nam trong thời kì quy hoạch. Dựa trên các nhận định này, Quy
hoạch Tài nguyên nước thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2030 đảm bảo tuân thủ các
nguyên tắc khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn nước phân bố tại lãnh thổ Việt Nam.
(4). Quy hoạch tổng thể quốc gia:
Theo Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 04/10/2020 của Chính phủ về việc phê duyệt
nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thì quan điểm phát triển cần đảm bảo hài
hòa giữa phát triển kinh tế với ổn định xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc
phòng, an ninh; tăng cường khả năng chống chịu và thích ứng biến đổi khí hậu, phòng
chống thiên tai; khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. Trên cơ
sở quan điểm phát triển nêu trên Quy hoạch Tài nguyên nước cũng chỉ rõ quan điểm
quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ, phát triển TNN, phòng, chống và khắc phục hậu
quả tác hại do nước gây ra được thực hiện đồng bộ, thống nhất theo LVS, hướng tới
bền vững và đảm bảo an ninh nguồn nước. Bảo đảm hài hòa lợi ích, tạo động lực
khuyến khích các bên liên quan tích cực tham gia công tác ứng phó với BĐKH, quản
lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên nước, bảo vệ, phát triển TNN, phòng,
chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra. Quy hoạch đưa ra quan điểm phù
hợp với Quy hoạch tổng thể quốc gia.
(5). Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi:
Theo Quyết định số 1869/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc
Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kì 20212030 tầm nhìn đến 2050 thì mục tiêu tổng quát cần phải bảo đảm tưới, cấp nước, tiêu,
thoát nước cho nông nghiệp, dân sinh, các ngành kinh tế, nâng cao năng lực phòng,
chống thiên tai, ứng phó với trường hợp bất lợi nhất, góp phần phục vụ phát triển kinh
tế - xã hội bền vững, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển
thượng nguồn các lưu vực sông. Trên cơ sở mục tiêu tổng quát nêu trên, đã xác định
được các mục tiêu cơ bản về khai thác, bảo vệ tài nguyên nước và phòng chống các tác
hại do nước gây ra thời kỳ 2021 – 2030 đối với nguồn nước mặt theo lưu vực sông.
Việc Quy hoạch tài nguyên nước phù hợp với Quy hoạch phòng, chống thiên tai và
thủy lợi. Quy hoạch này đã chỉ ra được mục tiêu Phân bổ, chia sẻ tài nguyên nước hài
hòa, hợp lý giữa các ngành, các địa phương, ưu tiên sử dụng nước cho sinh hoạt, sử
dụng nước mang lại giá trị kinh tế cao, bảo đảm dòng chảy tối tiếu, đạt được hiệu quả
tổng hợp về kinh tế, xã hội, môi trường trong cả mùa lũ lẫn mùa kiệt trên các lưu vực
sông; Chủ động trong phòng chống suy thoái cạn kiệt nguồn nước và giảm thiểu ô
nhiễm tác hại, khắc phục hậu quả do nước gây ra. Phối hợp với các ngành, chức năng
tăng cường công tác quản lý, chống thật thoát, lãng phí tài nguyên nước từ các công
trình khai thác, sử dụng nước đặc biệt là các công trình thủy lợi và cấp nước tập trung;
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Vận hành đảm bảo an toàn cho các hồ chứa để khai thác hiệu quả công trình kết hợp
với điều tiết, giảm lũ cho phía hạ du. Nghiên cứu, xây dựng các hồ chứa nước lợi dụng
tổng hợp, điều tiết dòng chảy và tham gia cắt lũ cho hạ du.
(6). Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học:
Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 03/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê
duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học thời kì 2021-2030 tầm nhìn
đến 2050 chỉ ra cần phải xác định được mục tiêu bảo vệ các khu vực đa dạng sinh học
cao, vùng đất ngập nước quan trọng, khu vực cảnh quan sinh thái quan trọng, các hành
lang đa dạng sinh học, khu bảo tồn thiên nhiên, cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học. Trên
cơ sở mục tiêu trên, Quy hoạch Tài nguyên nước thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến
năm 2050 đã đề ra mục tiêu bảo vệ hệ sinh thái thủy sinh: Giảm mức độ suy giảm các
loài sinh vật thủy sinh, kiềm chế tốc độ suy giảm đa dạng sinh học. Tạo điều kiện phục
hồi một số loài sinh vật thủy sinh quý hiếm; Nâng tỷ lệ che phủ diện tích rừng đầu
nguồn, phát triển diện tích rừng phòng hộ ven biển, khôi phục diện tích rừng đầu
nguồn đã bị suy thoái.
(7). Quy hoạch bảo vệ môi trường:
Tại Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 18/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc
Phê duyệt Nhiệm vụ lập “Quy hoạch bảo vệ môi trường thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn
đến năm 2050 đã nêu mục tiêu của quy hoạch phải định hướng phân vùng môi trường;
bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; quản lý chất thải; quan trắc và cảnh báo môi
trường. Tương tự với Quy hoạch bảo vệ môi trường, Quy hoạch Tài nguyên nước thời
kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã nêu ra mục tiêu: Thiết lập và hoàn chỉnh
mạng lưới quan trắc chất lượng nước và hệ thống cơ sở dữ liệu về chất lượng nước
trên 15 LVS lớn; Xây dựng chính sách đầu tư vào thu gom, xử lý và tái sử dụng nước
thải; Tăng cường biện pháp khuyến khích nhằm làm giảm ô nhiễm trong công nghiệp
và nông nghiệp đồng thời tiến hành thử nghiệm cách tiếp cận đổi mới trong kiểm soát
ô nhiễm nước.
(8). Quy hoạch lâm nghiệp:
Theo Quyết định số 536/QĐ-TTg ngày 17/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc
Phê duyệt Nhiệm vụ lập “Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn
đến năm 2050 nêu rõ mục tiêu của quy hoạch cần phải phát triển 3 loại rừng (đặc
dụng, phòng hộ, sản xuất); độ che phủ của rừng; phát triển lâm sản ngoài gỗ; phát triển
kết cấu hạ tầng lâm nghiệp; nhu cầu sử dụng đất cho phát triển 3 loại rừng và hạ tầng
lâm nghiệp; phát triển hệ thống chế biến và thương mại lâm sản trong kỳ quy hoạch.
Từ cơ sở mục tiêu nêu trên, Quy hoạch Tài nguyên nước đã đề ra mục tiêu nâng tỷ lệ
che phủ diện tích rừng đầu nguồn, phát triển diện tích rừng phòng hộ ven biển, khôi
phục diện tích rừng đầu nguồn đã bị suy thoái.
(9). Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản:
Theo Quyết định 541/QĐ-TTg ngày 20/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê
duyệt Nhiệm vụ lập “Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 20212030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định rõ mục tiêu: Bảo đảm hiệu quả hoạt động khai
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thác, gắn với bảo vệ, bảo tồn, phục hồi, phát triển nguồn lợi thủy sản. Dựa trên cơ sở
mục tiêu đã nêu, Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm
2050 đã đề ra mục tiêu Quản lý chặt chẽ các hoạt động khai thác khoáng sản để không
làm suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước, biến đổi dòng chảy; Khai thác, sử dụng
tiết kiệm và có hiệu quả tài nguyên nước. Bảo đảm việc khai thác nước không vượt
quá ngưỡng giới hạn khai thác đối với các sông, không vượt quá trữ lượng có thể khai
thác đối với các tầng chứa nước, chú trọng đối với các dòng chính trên các lưu vực
sông lớn và các tầng chứa nước quan trọng của các vùng kinh tế trọng điểm.
(10). Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia:
Theo quyết định số số 433/QĐ-TTg ngày 24/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ về
việc Phê duyệt Nhiệm vụ lập “Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì mục tiêu tổng quát cần phải xác định
Phương án phát triển mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia; Định hướng các hoạt
động quan trắc liên quan đến bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH và bảo tồn sinh
thái, cảnh quan, di tích đã xếp hạng quốc gia. Trên cơ sở các mục tiêu tổng quát nêu
trên, đã xác định các mục tiêu về quản lý tài nguyên nước của Quy hoạch Tài nguyên
nước thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Thiết lập và hoàn chỉnh mạng lưới
quan trắc chất lượng nước và hệ thống cơ sở dữ liệu về chất lượng nước trên 15 LVS
lớn; Nghiên cứu lập các bản đồ nguy cơ về ngập lũ, hạn hán, khoanh định các vùng có
nguy cơ xói lở bờ; phối hợp địa phương để xây dựng kế hoạch bảo vệ nguồn nước; Hệ
thống cơ sở dữ liệu tài nguyên nước từ Trung ương đến địa phương được xây dựng
đồng bộ, với một hệ thống thông tin quốc gia đủ mạnh, tạo thuận lợi cho việc tiếp cận
thông tin minh bạch trong xây dựng và hoạch định chính sách quản lý tài nguyên nước
các LVS trên toàn quốc, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.
1.4. MÔ TẢ TÓM TẮT NỘI DUNG CỦA QUY HOẠCH
1.4.1. Phạm vi không gian và thời kỳ của quy hoạch
(1). Phạm vi không gian
Phạm vi lập Quy hoạch Tài nguyên nước thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050
bao gồm các sông liên quốc gia, liên tỉnh, nguồn nước liên quốc gia, nguồn nước liên
tỉnh trên toàn quốc, và các đảo, cụ thể:
 Các lưu vực sông lớn: sông Bằng Giang – Kỳ Cùng, sông Hồng – Thái Bình, sông
Mã, sông Cả, sông Hương, sông Vu Gia – Thu Bồn, Trà Khúc, Kone – Hà Thanh,
sông Ba, Sê San, Srê Pốk, sông Đồng Nai, sông Cửu Long;
 Các lưu vực sông nhỏ và nhóm các sông: sông Cái Ninh Hòa, sông Cái Nha Trang
nhóm các sông Quảng Ninh, nhóm các sông Quảng Bình, nhóm các sông Quảng Trị,
nhóm các sông vùng Đông Nam Bộ;
 Các đảo: Vân Đồn, Bạch Long Vĩ, Cát Bà, Lý Sơn, Phú Quý, Côn Đảo, Phú Quốc.
(2). Thời kỳ của quy hoạch
Thời kỳ của quy hoạch: giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
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1.4.2. Các quan điểm và mục tiêu của quy hoạch, các quan điểm và mục tiêu
chính về bảo vệ môi trƣờng của quy hoạch
1.4.2.1. Quan điểm của quy hoạch
 Bảo đảm an ninh tài nguyên nước quốc gia là ưu tiên hàng đầu, tài nguyên nước
phải được phát triển bền vững trên cơ sở quản lý thống nhất quản lý về tài nguyên
nước trên toàn quốc, theo lưu vực sông, thích ứng với biến đổi khí hậu, do cơ quan
quản lý nhà nước về tài nguyên nước chịu trách nhiệm điều phối chung.
 Phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc
gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia; Đảm bảo tài nguyên nước là yếu tố cốt lõi, là cơ
sở cho việc hoạch định chiến lược, chính sách, quy hoạch phát triển vùng, lưu vực
sông, là định hướng (là căn cứ) cho các phương án khai thác, sử dụng nước đối với các
quy hoạch ngành quốc gia có liên quan đến khai thác, sử dụng nước, quy hoạch tổng
hợp lưu vực sông và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành khác có khai
thác sử dụng nước.
 Bảo đảm tính toàn diện, gắn kết giữa nước mặt với nước dưới đất, giữa khai thác, sử
dụng nước, bảo vệ tài nguyên nước và phòng, chống tác hại do nước gây ra; tính liên
kết, thống nhất, hài hòa về lợi ích sử dụng nước giữa thượng lưu và hạ lưu, giữa các
địa phương, giữa các đối tượng sử dụng nước và và nâng cao tối đa giá trị của nước
trong các hoạt động phát triển, kinh tế, xã hội.
 Khai thác, sử dụng nước tổng hợp, tiết kiệm, hiệu quả và đa mục tiêu, kết hợp hài
hòa lợi ích và đảm bảo công bằng, hợp lý; phù hợp với khả năng nguồn nước, tôn
trọng quy luật tự nhiên với điều kiện thực tế, không gây suy thoái, cạn kiệt nguồn
nước. Việc quy hoạch, xây dựng mới các công trình khai thác, sử dụng nước phải phù
hợp với quy hoạch tài nguyên nước quốc gia, quy hoạch tổng hợp lưu vực sông.
 Bảo vệ tài nguyên nước trên cơ sở, duy trì và bảo vệ nguồn sinh thủy, bảo vệ chức
năng nguồn nước đáp ứng về chất lượng cho các mục đích khai thác sử dụng.
 Phòng, chống, khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra với phương châm phòng
ngừa là chính. Chủ động phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra để
giảm thiểu tối đa tổn thất, góp phần tạo điều kiện ổn định an sinh xã hội, giữ vững an
ninh, quốc phòng.
 Bảo đảm tính khả thi, phù hợp với nền tảng kỹ thuật và nguồn lực hiện có, đồng
thời phải có tính linh hoạt, đáp ứng phương thức quản lý, đầu tư, ứng dụng tiến bộ
khoa học kỹ thuật, công nghệ hướng tới mục tiêu xã hội hóa trong quản lý, bảo vệ,
khai thác, sử dụng tài nguyên nước và phòng, chống các tác hại do nước gây ra.
 Bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia trên cơ sở khai thác, sử dụng, bảo vệ có hiệu
quả nguồn nước nội địa, đồng thời có phương án chủ động để xử lý các vấn đề liên
quan đến nguồn nước quốc gia trên nguyên tắc bảo đảm công bằng, hợp lý trong khai
thác, sử dụng, bảo vệ, phát triển nguồn nước liên quốc gia trên nguyên tắc bảo vệ chủ
quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia nhằm đạt được việc sử dụng tối ưu, bền
vững lợi ích do nguồn nước mang lại đồng thời tạo cơ sở hợp tác, chia sẻ thông tin, dữ
liệu nguồn nước liên quốc gia.

25

1.4.2.2. Mục tiêu của quy hoạch tài nguyên nước
(1). Mục tiêu tổng quát
Đảm bảo an ninh tài nguyên nước quốc gia, chủ động về nguồn nước cho các nhu cầu
phát triển KT-XH trong mọi tình huống. Bảo đảm phân bổ, điều hòa tài nguyên nước
một cách công bằng, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả gắn với bảo vệ, phát triển
bền vững TNN quốc gia nhằm đáp ứng nhu cầu nước cho dân sinh, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường, góp phần đạt được mục
tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế 7%/năm, bảo vệ TNN, phòng chống suy thoái, cạn kiệt,
ô nhiễm nguồn nước và tác hại do nước gây ra và hướng tới quản trị ngành nước trên
cơ sở chuyển đổi số. Đáp ứng yêu cầu quản lý tổng hợp tài nguyên nước theo LVS và
thích ứng với BĐKH và là cơ sở cho việc xây dựng, điều chỉnh quy hoạch tổng hợp
LVS.
(2). Mục tiêu cụ thể
 Nâng cao chỉ số an ninh TNN quốc gia lên nhóm các quốc gia đảm bảo an ninh
TNN hiệu quả trong khu vực. Giảm sự phụ thuộc nguồn nước từ các nguồn nước liên
quốc gia và tối ưu hóa lợi ích do nguồn nước này mang lại; chủ động nguồn nước điều
tiết cho các hoạt động dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội;
 Định hướng việc điều hòa, phân bổ công bằng, hợp lý nguồn nước giữa các đối
tượng sử dụng nước trên các LVS, đảm bảo phát triển bền vững, mang tính chiến lược,
ổn định an sinh xã hội, đáp ứng nhu cầu nước cho dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội,
bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường, hướng tới quản trị ngành nước
trên cơ sở chuyển đổi số nhằm góp phần đạt được mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế;
 Định hướng các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành có khai thác, sử dụng
nước và quy hoạch, xây dựng các khu đô thị, khu dân cư tập trung, các khu công
nhiệp, các dự án phát triển kinh tế - xã hội khác có khai thác, sử dụng nước nhằm bảo
đảm phù hợp với quy hoạch TNN quốc gia, quy hoạch tổng hợp LVS liên tỉnh, nguồn
nước liên tỉnh;
 Định hướng các giải pháp nhằm khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả gắn, nâng
cao giá trị của nước gắn với bảo vệ, phát triển tài nguyên nước, phòng chống suy thoái,
cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước và phòng ngừa tác hại do nước gây ra, giảm thiểu tối đa
hạn hán, xâm nhập mặn, sạt, lở bờ sông;
 Nâng cao khả năng tiếp cận nguồn nước sạch, an toàn cho người dân, cải thiện
việc cung cấp nước đô thị, nông thôn, nâng tỷ lệ sử dụng nước sạch cho mục đích
sinh hoạt của dân cư đô thị đạt 95% - 100%, nông thôn đạt 93% - 95%;
 Bảo vệ, kiểm soát và ngăn chặn tình trạng gia tăng suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm
nguồn nước. Định hướng các giải pháp cải thiện, phục hồi các sông/đoạn sông đang bị
ô nhiễm, đặc biệt là các đoạn sông chảy qua khu vực đô thị, các nguồn nước có vai trò
quan trọng cho cấp nước sinh hoạt, các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội; giảm thiểu
đến mức tối đa tình trạng ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước.
 Khắc phục có hiệu quả tình trạng hạn hán, thiếu nước vào mùa khô ở các lưu vực
sông, các vùng khó khăn trong tiếp cận nguồn nước, đặc biệt là các vùng Nam Trung
Bộ, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long, vùng sâu, vùng xa và các hải đảo.
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 Bảo tồn và phát triển bền vững các hệ sinh thái ngập nước quan trọng; bảo vệ, phát
triển nguồn sinh thủy, nâng cao chất lượng rừng phòng hộ đầu nguồn và các loại rừng
khác nhằm chống xói mòn đất, tăng cường khả năng giữ nước và điều hòa dòng chảy.
(3). Mục tiêu đến năm 2050
 Nâng chỉ số an ninh TNN quốc gia lên nhóm các quốc gia đảm bảo an ninh tài
nguyên nước hiệu quả trong khu vực và trên thế giới.
 Chủ động được nguồn nước trong mọi tình huống, dự báo, điều tiết nước, phòng
ngừa lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước, ứng phó
với biến đổi khí hậu.
 Nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng nước, hợp tác chia sẻ nguồn nước liên quốc
gia, bảo đảm hài hoà lợi ích giữa các nước có chung nguồn nước với Việt Nam.
1.4.3. Các phƣơng án của quy hoạch và phƣơng án đƣợc chọn
Quy hoạch phát triển tài nguyên nước đề xuất 3 phương án Quy hoạch phát triển dựa
theo quan điểm, mục tiêu của Quy hoạch, bao gồm:
 Phương án I: Phương án phát triển tài nguyên nước;
 Phương án II: Phương án quản lý nhu cầu khai thác và sử dụng;
 Phương án III: Phương án phát triển tổng hợp (kết hợp từ 2 phương án I và II).
Để xác định tính phù hợp của các phương án, 05 tiêu chí đã được áp dụng để lựa chọn.
Dựa trên những phân tích, so sánh, phương án III là phương án thỏa mãn nhiều tiêu chí
nhất (5/5 tiêu chí) do vậy được lựa chọn trong kỳ quy hoạch. Chi tiết được trình bày tại
mục 3.3, chương 3.
1.4.4. Các nội dung chính của quy hoạch
1.4.4.1. Định hướng điều hòa, phân phối, khai thác, sử dụng tài nguyên nước
 Trong điều kiện bình thường thực hiện phân bổ đáp ứng cho nhu cầu sử dụng nước
cho ngành đối với các LVS chưa xảy ra tình trạng thiếu nước. Ưu tiên phân bổ nguồn
nước cho mục đích sinh hoạt, an sinh xã hội; mục đích đem lại hiệu quả kinh tế đối với
các LVS đang xảy ra tình trạng thiếu nước, khan hiếm nước. Trường hợp xảy ra hạn
hán thiếu nước, ưu tiên cấp nước sinh hoạt, nước cho hoạt động thiết yếu, an sinh xã
hội, bảo vệ môi trường và các ngành có các giải pháp sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả
đem lại giá trị kinh tế cao. Lượng nước phân bổ cụ thể trên các LVS phải tuân thủ theo
quy hoạch tổng hợp LVS liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh.
 Nguồn nước phải được điều hòa, phân bổ trên cơ sở bảo đảm công bằng, hợp lý
giữa các đối tượng sử dụng nước trên các LVS, đảm bảo phát triển bền vững, mang
tính chiến lược, ổn định an sinh xã hội, đáp ứng nhu cầu nước cho dân sinh, phát triển
kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường.
 Chủ động kiểm soát, giám sát hiệu quả, chủ động nguồn nước điều tiết cho các hoạt
động dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội và giảm giảm sự phụ thuộc nguồn nước từ
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các nguồn nước liên quốc gia, đặc biệt là các LVS Hồng - Thái Bình, Se San, SrêPôk
và LVS Cửu Long.
 Nguồn nước mặt vẫn là nguồn cung cấp chủ yếu cho các nhu cầu nước của các
ngành và cho phát triển kinh tế - xã hội; Đối với các LVS khu vực Tây Nguyên như Sê
San, SrêPôk và thượng lưu sông Đồng Nai cần phải xem xét, sử dụng hiệu quả, bền
vững nguồn nước dưới dưới đất cho các mục đích chính như sinh hoạt, tưới cây công
nghiệp dài ngày.
 Tăng cường sử dụng nguồn nước dưới đất phục vụ cấp nước sinh hoạt, nhất là các
tầng chứa nước nằm sâu để phục vụ cấp nước sinh hoạt ở các vùng thường xuyên bị
xâm nhập mặn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo, vùng khan
hiếm nước, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, ưu tiên thực hiện ở
khu vực miền núi phía Bắc, Miền Trung-Tây Nguyên và Đồng bằng Sông Cửu Long.

 Nâng cao hiệu quả sử dụng nước và kiểm soát nguồn nước liên quốc gia để chủ
động trong việc khai thác, điều hòa, phân bổ nguồn nước nhằm giảm giảm sự phụ
thuộc tối đa nguồn nước từ các nguồn nước liên quốc gia, đặc biệt trên LVS sông
Hồng và Đồng bằng Sông Cửu Long.
 Huy động tối đa, hiệu quả nguồn nước, vai trò các hồ chứa lớn, quan trọng trên 11
LVS lớn: Hồng, Mã, Cả, Hương, Vu Gia - Thu Bồn, Trà Khúc, Ba, Kôn - Hà Thanh,
Sê San, SrêPốk và LVS Đồng Nai trong việc điều hòa, cấp nước cho hạ du.
 Giảm thiểu tối đa thất thoát, lãng phí nước, nhất là tại các công trình sử dụng nước
cấp cho nông nghiệp. Hạn chế phân bổ nguồn nước cho các công trình sử dụng nước
lãng phí, không hiệu quả, đặc biệt ở các vùng khan hiếm nước, thường xuyên xảy ra
hạn hán, thiếu nước.
 Kiểm soát, điều hòa, phân bổ với lưu lượng phù hợp tại các đập dâng, cống có quy
mô lớn (chuyển nước nội vùng), để bảo đảm không làm suy thoái, cạn kiệt dòng chảy
hạ du, nâng cao hiệu quả cấp nước trên dòng chính các sông lớn, quan trọng như: cống
Xuân Quan (Hồng - Thái Bình), đập Bái Thượng (Mã), đập Đô Lương và Cống Nam
Đàn (Cả), hệ thống đập An Trạch, Hà Thanh, Thanh Quýt, Bàu Nít (Vu Gia - Thu
Bồn), đập Thạch Nham (Trà Khúc), đập Đồng Cam (Ba), đập Văn Phong và hệ thống
đập dâng ở hạ lưu (Kôn - Hà Thanh) và hệ thống công trình (cống) phân ranh vùng sản
xuất theo vùng sinh thái nước ngọt, vùng sinh thái nước lợ, vùng sinh thái nước mặn
LVS Cửu Long.
 Đối với các lưu vực sông, các tiểu lưu vực có mức độ căng thẳng cao đến rất cao,
đặc biệt là các tiểu lưu vực ven biển, nhóm sông Đông Nam Bộ,…thường xuyên xảy
ra hạn hán, xâm nhập mặn, các lưu vực chưa có công trình điều tiết mà đang có nhiệm
vụ quan trọng trong cấp nước cho dân sinh, cần phải có giải pháp kiểm soát chặt chẽ
việc sử dụng nước các ngành, trong đó rà soát, giảm tỷ trọng cấp nước các ngành sử
dụng nước không hiệu quả.
 Nghiên cứu phát triển, bổ sung công trình phát triển nguồn nước theo hướng sử
dụng nước đa mục tiêu (xây mới hồ chứa, xem xét điều chỉnh tăng khả năng trữ nước
và sử dụng phần dung tích chết của các hồ chứa) trên một số LVS: Mã, Cả, Vu Gia Thu Bồn, Ba, Sê San, SrêPốk và LVS Đồng Nai.
 Đối với các đảo, khuyến khích khai thác sử dụng nguồn nước mưa, nước mặt. Đầu
tư thực hiện các giải pháp công trình và phi công trình tích trữ nước trong mùa mưa để
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sử dụng dự phòng, điều tiết cho mùa khô trên toàn bộ các đảo; Tiếp tục tìm kiếm
nguồn nước dưới đất phục vụ phát triển kinh - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh
vùng biển, hải đảo của quốc gia.
 Trong giai đoạn đến năm 2030 chưa xem xét bổ sung công trình điều tiết nước trên
sông Thao và ở hạ du trên dòng chính các lưu vực sông lớn, quan trọng và các công
trình chuyển nước giữa các LVS lớn.
 Việc đầu tư, xây mới các công trình khai thác tài nguyên nước mặt phải bảo đảm
phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước quốc gia, quy hoạch tổng hợp lưu vực sông
liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh, đảm bảo đa mục tiêu, tiết kiệm, hiệu quả; ưu tiên các
công trình khai thác, sử dụng nước có phương thức khai thác bền vững, hài hòa giữa
mục tiêu về phát triển kinh tế, phát triển xã hội với việc bảo vệ tài nguyên nước và cải
thiện môi trường sinh thái.

1.4.4.2. Định hướng bảo vệ tài nguyên nước và phòng, chống tác hại do nước gây
ra
 Duy trì, bảo vệ diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng đặc dụng và khôi phục
diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn bị suy thoái để bảo vệ nguồn sinh thủy trên các lưu
vực sông trên toàn quốc; bảo vệ miền cấp nước dưới đất, đặc biệt là các vùng lộ của
các tầng chứa nước khu vực đồng bằng Nam Bộ.
 Bảo vệ nguồn nước cấp sinh hoạt, bảo đảm cấp nước sạch, an toàn các đô thị lớn ở
hạ lưu các LVS như: Hồng - Thái Bình (Hà Nội), Vu Gia-Thu Bồn (Tp. Đà Nẵng),
Đồng Nai (Đồng Nai, Tp. Hồ Chí Minh) và LVS Cửu Long.
 Cải thiện, phục hồi các dòng sông bị suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm, bảo vệ nguồn
nước, bảo vệ và phát triển bền vững nguồn sinh thủy, các hệ sinh thái ngập nước quan
trọng, đảm bảo an ninh nước cho môi trường, ưu tiên thực hiện đối với sông Cầu, Ngũ
Huyện Khê, Nhuệ, Đáy, Bắc Hưng Hải (Hồng-Thái Bình), sông Vu Gia, thượng lưu
sông Ba sau đập An Khê, hạ lưu sông Trà Khúc sau đập Thạch Nham và khu vực hạ
lưu sông Đồng Nai.
 Hạn chế gia tăng lưu lượng khai thác NDĐ ở khu vực đô thị có nguy cơ hạ thấp
mực nước quá mức, sụt lún đất hoặc phải có các giải pháp khai thác hợp lý, đảm bảo
không vượt ngưỡng giới hạn về mực nước, lưu lượng và điều chỉnh giảm lưu lượng ở
các khu vực đã bị khai thác quá mức phù hợp với điều kiện thực tế, đặc biệt là vùng
đồng bằng LVS Hồng, LVS Cửu Long và một số địa phương khác như Đồng Nai và
Bình Dương ở LVS Đồng Nai.
 Phục hồi các tầng chứa nước có nguy cơ suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm, tăng cường bổ
sung nhân tạo cho nước dưới đất, đặc biệt là việc bổ sung nhân tạo từ nguồn nước mưa
tại các khu vực đô thị, ưu tiên thực hiện đối với hạ lưu các LVS Hồng - Thái Bình,
sông Đồng Nai, khu vực Tp. Hồ Chí Minh và LVS Cửu Long.
 Giảm thiểu tối đa tình trạng suy giảm mực nước trên các sông, bảo đảm các yêu cầu
về mực nước cho các hoạt động khai thác dọc sông, hoạt động giao thông thủy, bảo vệ
môi trường sinh thái.
 Kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải trên các LVS: Hồng - Thái Bình, Hương, Đồng
Nai, Cửu Long, nhóm các LVS Quảng Ninh; Đặc biệt nguồn thải từ việc sử dụng hóa
chất bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.
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 Bảo vệ, duy trì nguồn nước cho đa dạng sinh học, hệ sinh thái thủy sinh và các hoạt
động du lịch, lễ hội văn hóa gắn với nguồn nước đối với các LVS, đặc biệt các lưu vực
sông Hương, Vu Gia - Thu Bồn, Sê San, SrêPốk, Đồng Nai và LVS Cửu Long.
 Duy trì dòng chảy tối thiểu trên các sông, suối và hạ lưu các hồ chứa nhằm đảm bảo
giao thông thủy, đa dạng sinh học và hệ sinh thái thủy sinh;
 Đảm bảo hành lang thoát lũ trên lưu vực sông, trong đó đặc biệt quan tâm vấn đề
quy hoạch xây dựng các đô thị, khu dân cư, các hoạt động sản xuất ven sông không
được gây cản trở hành lang thoát lũ; tăng cương biện pháp quản lý không được san lấp
các hồ, ao trong khu dân cư phòng chống ngập úng;
 Hạn chế tối đa việc lấn sông, thu hẹp không gian chứa, thoát lũ của sông, trường
hợp cần thiết phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quyết định. Ngăn
chặn và xử lý kịp thời tình trạng lấn chiếm lòng sông, suối thu hẹp không gian thoát lũ.
 Tăng cường quản lý các hoạt động khai thác cát, sỏi và khoáng sản khác, hoạt động
giao thông thủy trên sông; các hoạt động ven sông như xây dựng khu đô thị, khu dân
cư, các hoạt động sản xuất khác có tác động đến gia tăng sạt lở lòng, bờ bãi sông.
 Phòng, chống, khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra với phương châm phòng
ngừa là chính. Chủ động phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra:
xâm nhập mặn, sụt, lún đất do khai thác nước dưới đất quá mức, sạt, lở bờ, bãi sông,
giảm thiểu tối đa tổn thất, góp phần tạo điều kiện ổn định an sinh xã hội, giữ vững an
ninh, quốc phòng.
1.4.4.3. Định hướng yêu cầu chuyển nước giữa các lưu vực sông
 Nâng cao hiệu quả các công trình chuyển nước hiện có (sông Vu Gia sang sông Thu
Bồn, từ sông Ba sang sông Kôn, từ sông Sê San sang sông Trà Khúc, từ sông Đồng
Nai sang các sông ven biển Ninh Thuận, Bình Thuận,...), nhằm đảm bảo giảm thiểu tối
đa tác động tiêu cực đến hạ du lực vực sông bị chuyển, tăng cường hiệu quả sử dụng
nước, đảm bảo công bằng hợp lý đối với các lưu vực sông được chuyển.
 Thực hiện các phương án điều tiết, tạo nguồn giữa các nguồn nước thượng lưu và
hạ lưu để đáp ứng nhu cầu nước cho hạ lưu. Cụ thể kết nối, liên kết nguồn nước giữa
các hồ chứa nước (thủy điện, thủy lợi) bổ sung cấp nước cho các khu vực thiếu nước,
cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất ở các vùng núi cao; xây dựng các đường ống, kênh
vận chuyển nước để mở rộng các khu tưới, chuyển nước ra các vùng thiếu nước, vùng
ven biển ở Trung du miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên,
Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Việc xác định các công trình kết nối,
liên kết nguồn nước cần phải được nghiên cứu cụ thể, đánh giá toàn diện các tác động
tiêu cực và tích cực của công trình trong giai đoạn lập quy hoạch tổng hợp LVS.
1.4.4.4. Các công trình điều tiết khai thác, sử dụng nguồn nước quy mô lớn
Định hướng phát triển công trình điều tiết khai thác, sử dụng nước phải đảm bảo các
tiêu chí sau:
 Các công trình điều tiết lớn có vai trò quan trọng trên dòng chính sông, có nhiệm vụ
đa mục tiêu nhằm phục vụ cấp nước hoặc tạo nguồn cấp nước, duy trì dòng chảy tối
thiểu và phòng, chống và giảm thiểu lũ cho hạ du.
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 Các công trình điều tiết có thể tăng khả năng tích trữ, tạo nguồn với nhiệm vụ đa
mục tiêu.
 Các công trình cấp nước quy mô lớn đóng vai trò đảm bảo an ninh nguồn nước cho
sinh hoạt cho vùng, khu đô thị lớn.
Bảng 1-1. Đề xuất xây dựng mới các công trình điều tiết lớn trên một số LVS
TT

Lƣu vực
sông

1

HồngThái Bình

2

Cả

3

4

Đề xuất
Bổ sung công trình điều tiết
nước ở thượng lưu sông Cầu
- Thương
Bổ sung hồ chứa trên sông
Giăng, vùng Thượng sông
Cả, quy mô dung tích từ
200-250 triệu m3

Đồng Nai

Bổ sung hồ chứa có quy mô
lớn trên sông La Ngà, quy
mô khoảng 400-500 triệu
m3, trên sông Ka Pét quy mô
khoảng 50 triệu m3.

Sê San

Bổ sung các công trình điều
tiết lớn vùng thượng nguồn
sông Đăk Bla, vùng thượng
Ea Hleo
Vùng thượng sông Srêpốk.

Mục đích công trình
Điều tiết cấp nước cho các khu vực
thiếu nước vùng hạ du
Đảm bảo cấp nước và tham gia phối
hợp vận hành giảm lũ cho hạ du.
Đảm bảo nguồn nước thiếu cho các
vùng khô hạn trên địa bàn tỉnh Bình
Thuận cần bổ sung một số công
trình điều tiết nước lớn trên dòng
chính các sông sông La Ngà, sông
Ka Pét nhằm cấp nước tại chỗ và bổ
sung cho các khu vực lân cận.
Đảm bảo cấp nước và tham gia phối
hợp vận hành giảm lũ, cấp nước cho
hạ du.
Đảm bảo cấp nước và tham gia phối
hợp vận hành giảm lũ, cấp nước cho
hạ du.

5

Srêpốk

6

Bổ sung các hồ chứa nước
Tích trữ, điều hòa giảm thiểu tác
ngọt tai một số tỉnh Bến Tre,
Đồng bằng
động hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu
Cà Mau, Sóc Trăng và Long
SCL
nước ngọt ảnh hưởng lớn đến phát
An.
triển KTXH

1.4.5. Các định hƣớng và giải pháp chính về bảo vệ môi trƣờng của quy hoạch
Quy hoạch Tài nguyên nước đã đưa ra các định hướng và giải pháp chính về bảo vệ
môi trường như sau:
(1). Phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm nước và môi trường
 Rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn về: cấp nước, thoát nước, xử lý
nước thải đô thị, ban hành định mức sử dụng nước, xây dựng, quản lý, vận hành công
trình cấp nước và xử lý nước thải, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, tuần hoàn, tái sử
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dụng nước thải; Rà soát, đổi mới hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng công
trình thoát nước và xử lý nước thải.
 Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động xả nước thải, bảo vệ số
lượng nước, chất lượng nước; kiểm soát chặt các hoạt động phòng, chống ô nhiễm suy
thoái, cạn kiệt các nguồn nước ngay từ khi triển khai đầu tư các dự án.
 Tổ chức thực hiện đề án kiểm kê tài nguyên nước, trong đó có kiểm kê công trình
xả nước thải vào nguồn nước trên phạm vi đất liền và các đào có khai thác, sử dụng
nước.
 Áp dụng các công nghệ tiên tiến để theo dõi, giám sát chặt chẽ nguồn nước liên
quốc gia, phát hiện những vấn đề bất thường về lưu lượng, mực nước, chất lượng của
nguồn nước; xây dựng các giải pháp công trình, phi công trình để điều hòa, phân bổ
nguồn nước, nâng cao tính chủ động khi xảy ra các trường hợp lũ lụt, hạn hán, thiếu
nước, ô nhiễm nguồn nước.
 Hợp tác với các quốc gia thượng nguồn trong việc chia sẻ số liệu quan trắc, số liệu
vận hành khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước phía thượng lưu; thiết
lập các cơ chế giải quyết tranh chấp, xung đột tài nguyên nước liên quốc gia đảm bảo
nguyên tắc công bằng, hài hoà lợi ích của các quốc gia, phù hợp với các Điều ước
quốc tế.
(2). Bảo vệ nguồn nước, nâng cao hiệu quả xử lý nước thải và thoát nước đô thị
 Tăng cường tỷ lệ đấu nối nước thải từ hộ gia đình, cơ sở sản xuất đến hệ thống thu
gom và xử lý nước thải, cơ bản giải quyết tình trạng ngập úng tại các đô thị lớn; kiểm
soát hoạt động xả thải ra môi trường có nguy cơ gây ô nhiễm, cải thiện môi trường
nước lưu vực sông và vùng biển ven bờ.
 Quản lý và kiểm soát chặt chẽ việc thu gom, xử lý nước thải, quan trắc, giám sát
nước thải, đặc biệt đối với các loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm
nguồn nước.
(3). Kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải
 Kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải; tăng cường tỷ lệ tái sử dụng nước thải sau xử lý;
đánh giá khả năng chịu tải, phân vùng xả thải, hạn ngạch xả nước thải; xác định mục
tiêu và lộ trình giảm xả thải vào môi trường nước mặt không còn khả năng chịu tải.
 Hoàn thành việc công bố, kiểm soát dòng chảy tối thiểu trên các sông, suối và hạ
lưu các hồ chứa và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước trên các sông, suối.
 Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt
và bảo vệ môi trường nước dưới đất; giám sát chặt chẽ việc bảo đảm dòng chảy tối
thiểu ở hạ lưu các hồ chứa và dòng chảy tối thiểu trên các sông, suối.
 Hạn chế và tiến tới việc cấm sử dụng các loại hoá chất độc hại trong sản xuất nông
nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản gây ô nhiễm nguồn nước.
1.4.6. Các định hƣớng về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học
Quy hoạch đã đặt ra mục tiêu bảo vệ hệ sinh thái thủy sinh, giảm mức độ suy giảm các
loài sinh vật thủy sinh, kiềm chế tốc độ suy giảm đa dạng sinh học. Tạo điều kiện phục
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hồi một số loài sinh vật thủy sinh quý hiếm. Đồng thời, nâng tỷ lệ che phủ diện tích
rừng đầu nguồn, phát triển diện tích rừng phòng hộ ven biển, khôi phục diện tích rừng
đầu nguồn đã bị suy thoái.
 Nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người
dân trong bảo tồn và sử dụng bền vững hệ sinh thái thủy sinh; đẩy mạnh lồng ghép nội
dung bảo vệ đa dạng sinh học trong đó có bảo vệ hệ sinh thái thủy sinh vào chương
trình giảng dạy; đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông sâu rộng và thường xuyên
tới mọi tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư về tầm quan trọng và các hành động nhằm
bảo tồn và sử dụng bền vững hệ sinh thái thủy sinh.
 Rà soát lập quy hoạch sử dụng bãi bồi, mặt nước vùng cửa sông; hỗ trợ người dân
áp dụng các biện pháp nuôi trồng và đánh bắt thủy sản bền vững; kiểm soát chặt các
hoạt động gây ô nhiễm và chuyển đổi sử dụng mặt nước.
 Rà soát các quy định về thẩm định các yêu cầu về bảo vệ hệ sinh thái thủy sinh
trong quá trình đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường đôi với
các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và dự án phát triển.
 Xây dựng và thực hiện hiệu quả kế hoạch bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất
ngập nước, hệ sinh thái thủy sinh đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long.
 Điều tra, thống kê diện tích, đánh giá tình trạng, lập ngân hàng dữ liệu, bản đồ về
các vùng đất ngập nước và các hệ sinh thái tự nhiên, trong đó có hệ sinh thái thủy sinh.
1.4.7. Các giải pháp về cơ chế, chính sách
1.4.7.1. Giải pháp về pháp luật, chính sách
 Rà soát, sửa đổi bổ sung thể chế, chính sách theo hướng tích hợp các quy định về
quản lý nước trong một bộ luật về nước để quản lý, kiểm soát, điều tiết toàn diện các
vấn đề về nước trên cơ sở thống nhất quản lý về tài nguyên nước nhằm bảo đảm an
ninh tài nguyên nước quốc gia; xã hội hóa ngành nước, thu hút các tổ chức, cá nhân
tham gia các hoạt động điều tra cơ bản, đầu tư, xây dựng các dự án phục hồi các dòng
sông bị suy thoái, cạn kiệt đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước và doanh nghiệp,
quyền lợi và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia khai thác, sử dụng, bảo tài
nguyên nước. Đồng thời tách bạch quản lý tổng hợp thống nhất về tài nguyên nước với
quản lý, vận hành công trình khai thác, sử dụng nước;
 Rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định về: bảo đảm an toàn đối với các nhà máy
nước, các công trình cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất; quản lý, bảo vệ, phát triển rừng
đầu nguồn; các quy định về tái sử dụng nước; các tiêu chuẩn, quy chuẩn về cấp nước,
thoát nước, xử lý nước thải, định mức sử dụng nước; Quản lý, vận hành hạ tầng cấp
nước nông thôn, công trình thủy lợi, thủy điện theo hướng sử dụng nước đa mục tiêu,
bổ sung nhiệm vụ tham gia cắt, giảm lũ trong mùa lũ và cấp nước trong mùa cạn và
nâng cao hiệu quả sử dụng nước, giảm thiểu tối đa thất thoát, lãng phí nguồn nước; các
quy định về an toàn đập, hồ chứa; các chính sách về giá nước, định giá giá trị của nước
đối với từng hoạt động sản xuất có sử dụng nước;
 Tiếp tục đổi mới, kiện toàn các ủy ban lưu vực sông, đảm bảo đủ thẩm quyền, đủ
nguồn lực và hoạt động hiệu lực, hiệu quả để giải quyết các vấn đề liên vùng, liên
ngành trong khai thác, sử dụng và bảo vệ nguồn nước; xây dựng, triển khai hiệu quả
các cơ chế điều phối, giám sát các hoạt động khai thác, bảo vệ tài nguyên nước, phòng
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chống tác hại do nước gây ra và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đến an ninh
tài nguyên nước quốc gia;
 Tăng cường sử dụng các công cụ kinh tế trong việc ngăn ngừa, xử lý ô nhiễm nguồn
nước; khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xã hội hóa việc cung ứng các dịch vụ nước;
 Rà soát, bổ sung hoàn chỉnh chính sách về chi trả dịch vụ môi trường rừng, thuế,
phí, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo hướng tính đúng, tính đủ giá trị của
tài nguyên nước. Chú trọng chính sách liên quan đến phân bổ nguồn thu từ khai thác
sử dụng nước ở các địa phương hạ nguồn để chi trả cho các địa phương thượng nguồn
trong bảo vệ, phát triển rừng, vùng sinh thủy;
 Thu hút, huy động các nguồn lực tài chính từ mọi thành phần trong xã hội; khuyến
khích các dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI), các tổ chức tham gia vào việc
cung cấp tài chính cho các chương trình, nhiệm vụ, dự án nhằm đảm bảo an ninh tài
nguyên nước quốc gia;
 Ưu tiên vốn ODA cho các dự án bảo vệ tài nguyên nước phục vụ phòng, chống
giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.
1.4.7.2. Giải pháp về tài chính đầu tư
 Tăng cường đầu tư và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ ngân sách nhà nước cho
công tác điều tra cơ bản, đánh giá và dự báo diễn biến về số lượng, chất lượng TNN;
 Tranh thủ tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức
cho lĩnh vực TNN. Huy động các nguồn đầu tư từ xã hội, cả trong và ngoài nước cho
công tác bảo vệ TNN.
 Bố trí kinh phí để thực hiện dự án (sử dụng Vốn ngân sách Nhà nước bao gồm cả
Trung ương và địa phương, trong đó có các nguồn thu ngân sách nhà nước từ hoạt
động TNN theo quy định tại Điều 64 và Điều 65 - Luật TNN số 17/2012/QH13.
Nguồn vốn này được huy động kết hợp với nguồn vốn do các tổ chức phi chính phủ tài
trợ);
 Tăng cường và khuyến khích sự tham gia của các thành phần kinh tế, xã hội hoá các
hoạt động bảo vệ TNN mặt như lập hành lang bảo vệ TNN, khôi phục và phát triển
nguồn sinh thuỷ, phát triển khoa học công nghệ để khai thác, sử dụng nước tiết kiệm
và nâng cao hiệu quả XLNT.
 Tăng cường và khuyến khích sự tham gia của các thành phần kinh tế, xã hội hoá
trong việc thu gom, XLNT sinh hoạt để bảo đảm xử lý nước thải đạt quy chuẩn trước
khi xả ra nguồn nước.
 Kêu gọi đầu tư, thu hút vốn đầu tư của các cá nhân, doanh nghiệp đối với các dự án
liên quan đến hoạt động phát triển sản xuất, kinh doanh của đơn vị có liên quan đến
hoạt động khai thác, sử dụng nước, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc
phục hậu quả tác hại do nước gây ra.
1.4.7.3. Giải pháp về khoa học - công nghệ và hợp tác quốc tế
 Tăng cường nghiên cứu, hợp tác chuyển giao khoa học và công nghệ nhằm xây
dựng các biện pháp, giải pháp phù hợp để thực hiện các nội dung, nhiệm vụ đảm bảo
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an ninh tài nguyên nước quốc gia; ưu tiên đối với các hoạt động quan trắc, dự báo,
cảnh báo; sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.
 Cùng với việc thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia có chung nguồn
nước sông Mê Công, sông Hồng, cần chủ động tham gia tăng cường hợp tác với các
quốc gia là thành viên ASEAN, các quốc gia mà Việt Nam tham gia công ước và các
quốc gia khác để gia tăng sự quan tâm của quốc tế trong giải quyết các thách thức phát
triển mà khu vực Mê Công đang phải đối mặt và để tranh thủ sự hỗ trợ về: nâng cao
năng lực nghiên cứu, đào tạo, hợp tác nghiên cứu chuyển giao khoa học công nghệ,
nguồn tài trợ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để đảm bảo an ninh tài nguyên nước
quốc gia.
 Xây dựng hệ thống dữ liệu toàn diện và dễ tiếp cận là vô cùng cần thiết nhằm cung
cấp nền tảng thông tin kiến thức để phân tích, đánh giá, dự báo các quá trình liên quan
tới cơ hội, thách thức, và các rủi ro liên quan đến nước. Sự hỗ trợ của công nghệ dữ
liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, hệ thống máy tính phần mềm sẽ giúp cho công tác thu thập,
lưu trữ và sử dụng dữ liệu dễ dàng và hiệu quả hơn. Một số hệ thống dữ liệu cần được
đầu tư phát triển KHCN như: Dữ liệu TNN, khai thác, sử dụng và xả nước thải vào
nguồn nước; dữ liệu thời tiết; dữ liệu viễn thám, GIS, thông tin ảnh vệ tinh,….
 Thúc đẩy hội nhập và tăng cường hợp tác, học hỏi kinh nghiệm quốc tế trong áp
dụng công nghệ thông tin trong quan trắc, giám sát, bảo vệ, phát triển TNN, phòng,
chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra, thích ứng với điều kiện BĐKH và
NBD.
 Chủ động, tăng cường, xây dựng chương trình, nội dung các Thỏa thuận, Bản ghi
nhớ, Hợp tác hành động, Nghị sự, Chiến lược, Mục tiêu,… với các quốc gia thượng
lưu về chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc về TNN, chia sẻ TNN trên các LVS Hồng –
Thái Bình, Mã, Cả, Sê San, Srêpốk, và LVS Cửu Long. Mở rộng, nâng cao hiệu quả
hợp tác quốc tế trong quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng TNN và nguồn nước liên
quốc gia.
1.4.7.4. Giải pháp về tuyên truyền nâng cao nhận thức
 Xây dựng và thực hiện các chương trình truyền thông có nội dung và hình thức
tuyên truyền thích hợp cho từng nhóm đối tượng trong xã hội.
 Xây dựng kế hoạch tuyên truyền các nội dung trọng tâm của Quy hoạch bao gồm
các mục tiêu, định hướng và các nhiệm vụ, chương trình, đề án thực hiện đến các Bộ,
ngành, địa phương có liên quan nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ.
 Phối hợp với các cơ quan Báo chí, Đài Phát thanh - Truyền hình tuyên truyền, phổ
biến về các quy định, định hướng trong công tác quản lý TNN.
 Xây dựng và thực hiện Đề án Tuyên truyền phố biến giáo dục pháp luật, nâng cao
nhận thức cộng đồng trong quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước.
1.4.7.5. Giải pháp về đào tạo, tăng cường năng lực
 Rà soát, đánh giá nguồn nhân lực trong công tác quản lý tài nguyên nước ở cả cấp
trung ương và địa phương; xây dựng và triển khai kế hoạch, chương trình đào tạo, bồi
dưỡng, phù hợp với từng đối tượng tham gia, đào tạo đa ngành, nghề; chú ý nâng cao
chất lượng giảng viên, đào tạo năng lực quản trị, đầu tư nâng cấp cơ sở đào tạo.
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 Tổ chức đào tạo, đào tạo lại, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng
quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý, nghiên cứu khoa học, thiết kế, xây dựng và quản
lý tài nguyên nước.
 Thực hiện chính sách đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tham gia hoạt
động quản lý tài nguyên nước, hình thành đội ngũ chuyên gia chuyên sâu ở trung ương
và địa phương.
 Tăng cường năng lực cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác quản lý, giám
sát TNN, giám sát khai thác, sử dụng TNN, thanh tra, kiểm tra, và các hoạt động
nghiên cứu, điều tra, đánh giá, kiểm kê, xây dựng cơ sở dữ liệu TNN.
 Thành lập và đưa vào hoạt động các Ủy ban LVS để thực hiện có hiệu quả và nâng
cao vai trò trong việc điều phối, giám sát hoạt động khai thác, sử dụng, bảo vệ TNN,
phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra, hướng tới quản lý tổng
hợp, bền vững TNN theo LVS.
1.4.8. Các chƣơng trình, dự án đầu tƣ trọng điểm, ƣu tiên
Căn cứ vào đặc điểm tài nguyên nước, các vấn đề về tài nguyên nước, vai trò của từng
nguồn nước cho phát triển kinh tế - xã hội trên các lưu vực sông, cũng như quan điểm,
mục tiêu và định hướng của Quy hoạch, để giải quyết các vấn đề nêu trên cần triển
khai thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án trong kỳ quy hoạch như sau:
Bảng 1-2. Danh mục các nhiệm vụ, đề án, dự án đề xuất
Cơ quan chủ Đơn vị phối hợp
STT Tên nhiệm vụ, đề án, dự án
trì
Thời gian
thựchiện
I Chƣơng trình, nhiệm vụ, đề án, dụ án do Bộ TN&MT chủ trì thực hiện
Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn,
Xây dựng và vận hành hệ
Bộ Xây dựng; các
thống thông tin dữ liệu tài
1
Bộ TN&MT Bộ, ngành và UBND 2022 -2025
nguyên nước và giám sát tài
các tỉnh, thành phố
nguyên nước quốc gia
trực thuộc trung ương
liên quan
Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn,
Đề án Tổng kiểm kê tài
Bộ Xây dựng; các
2 nguyên nước quốc gia, giai Bộ TN&MT Bộ, ngành và UBND 2021-2025
đoạn đến năm 2025
các tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương
liên quan
Bộ Nông nghiệp và
Xác định, công bố, kiểm soát
Phát triển nông thôn,
dòng chảy tối thiểu và khả
Bộ Xây dựng; các
3 năng tiếp nhận nước thải của Bộ TN&MT
2021-2025
Bộ, ngành và UBND
nguồn nước trên các lưu vực
các tỉnh, thành phố
sông lớn, quan trọng
trực thuộc trung ương
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Cơ quan chủ
STT Tên nhiệm vụ, đề án, dự án
trì
thựchiện

Đơn vị phối hợp

liên quan
Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn,
Nâng cấp hiện đại hóa mạng
Bộ Xây dựng; các
lưới quan trắc khí tượng thủy
4
Bộ TNMT
Bộ, ngành và UBND
văn và công nghệ dự báo,
các tỉnh, thành phố
cảnh báo khí tượng thủy văn
trực thuộc trung ương
liên quan
Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn,
Bộ Xây dựng; các
Quy hoạch tổng hợp các lưu
5
Bộ TNMT
Bộ, ngành và UBND
vực sông liên tỉnh
các tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương
liên quan
Bộ Nông nghiệp và
Hệ thống theo dõi, giám sát
Phát triển nông thôn,
việc phối hợp vận hành theo
Bộ Xây dựng; các
quy trình vận hành liên hồ
6
Bộ TNMT
Bộ, ngành và UBND
chứa của các hồ chứa lớn,
các tỉnh, thành phố
quan trọng trên 11 lưu vực
trực thuộc trung ương
sông
liên quan
Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn,
Chương trình chuyển đổi số
Bộ Xây dựng; các
7 trong lĩnh vực tài nguyên Bộ TNMT
Bộ, ngành và UBND
nước
các tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương
liên quan
Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn,
Sửa đổi, bổ sung Luật Tài
Bộ Xây dựng; các
nguyên nước và các văn bản
8
Bộ TN&MT Bộ, ngành và UBND
quy phạm pháp luật tài
các tỉnh, thành phố
nguyên nước
trực thuộc trung ương
liên quan.
Bộ Nông nghiệp và
Dự án xây dựng giải pháp
Phát triển nông thôn,
chủ động nguồn nước cho
Bộ Xây dựng; các
các vùng Nam Trung Bộ, Tây
9
Bộ TN&MT Bộ, ngành và UBND
Nguyên, đồng bằng sông Cửu
các tỉnh, thành phố
Long, vùng sâu, vùng xa và
trực thuộc trung ương
các hải đảo
liên quan.
Chương trình cải thiện, phục
Bộ Nông nghiệp và
10
Bộ TN&MT
hồi các nguồn nước bị suy
Phát triển nông thôn,

Thời gian

2022 - 2030

2021-2025

2021-2025

2025-2030

2022 -2030

2022 -2030

2022 -2030
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Cơ quan chủ
STT Tên nhiệm vụ, đề án, dự án
trì
thựchiện
thoái, cạn kiệt và ô nhiễm, ưu
tiên thực hiện đối với sông
Hồng, sông Nhuệ - Đáy, sông
Cầu, sông Đồng Nai

Chương trình hợp tác quốc tế
về chia sẻ thông tin, số liệu
khai thác sử dụng nước, nâng
11
cao hiệu quả sử dụng nước và
giải pháp đảm bảo an ninh tài
nguyên nước

Xây dựng dự án an ninh
nguồn nước mặt và nước
ngầm xuyên biên giới, đảm
12 bảo an ninh nguồn nước và
các hệ sinh thái phụ thuộc
cho các LVS có nguồn nước
ngoại sinh
Xây dựng các dự án thúc đẩy
sự tham gia của cộng đồng,
vấn đề bình đẳng giới, sự đa
dạng và hoà nhập xã hội
13
(GEDSI), đảm bảo việc tiếp
cận nguồn nước phải dựa trên
nguyên tắc công bằng và bền
vững
Xây dựng các chương trình
hợp tác và hành động với các
quốc gia chia sẻ chung nguồn
14 nước với VN, đảm bảo sự
phát triển bền vững tài
nguyên môi trường và an
ninh trong khu vực
Dự án thúc đẩy phát triển
KHCN, nâng cao năng lực
15
trong quản lý, khai thác và sử
dụng Tài nguyên nước

Đơn vị phối hợp
Thời gian

Bộ Xây dựng; các
Bộ, ngành và UBND
các tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương
liên quan.
Bộ Ngoại giao, Bộ
Khoa học và Công
nghệ,
Bộ
Nông
nghiệp và Phát triển
nông thôn, Bộ Công
Bộ TN&MT
2022 -2030
Thương, Bộ Xây
dựng; các Bộ, ngành
và UBND các tỉnh,
thành phố trực thuộc
trung ương liên quan
Bộ
Tài nguyên
và
Môi
trường

Bộ
Ngoại
giao;
UBND các tỉnh,
2022 -2030
thành phố trực thuộc
trung ương liên quan

Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn,
Bộ
Bộ Xây dựng; các
Tài nguyên
Bộ, ngành và UBND 2022 -2030
và
Môi
các tỉnh, thành phố
trường
trực thuộc trung ương
liên quan.
Bộ
Tài nguyên
và
Môi
trường

Bộ
Tài nguyên
và
Môi
trường

Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn,
Bộ Xây dựng; các
Bộ, ngành và UBND 2022 -2030
các tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương
liên quan.
Bộ Khoa học và
Công nghệ, Bộ Nông
nghiệp và Phát triển
nông thôn, Bộ Công
2022 -2030
Thương, Bộ Xây
dựng; các Bộ, ngành
và UBND các tỉnh,
thành phố trực thuộc
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Cơ quan chủ
STT Tên nhiệm vụ, đề án, dự án
trì
thựchiện
II

1

2

3

4

5

6

7

8

Đơn vị phối hợp
Thời gian

trung ương liên quan
Chƣơng trình, nhiệm vụ, đề án, dự án do Bộ, ngành và địa phƣơng chủ trì
thực hiện
Bộ Tài nguyên và
Dự án đầu tư chủ động nguồn Bộ
Nông Môi trường; các Bộ,
nước cho cấp nước sinh hoạt nghiệp
và ngành và UBND các
2022 -2030
nông thôn và sản xuất nông Phát
triển tỉnh, thành phố trực
nghiệp
nông thôn
thuộc trung ương liên
quan
Bộ Tài nguyên và
Môi trường; các Bộ,
Dự án đầu tư chủ động nguồn
ngành và UBND các
nước cho cấp nước sinh hoạt Bộ Xây dựng
2022 -2030
tỉnh, thành phố trực
đô thị
thuộc trung ương liên
quan
Bộ Tài nguyên và
Bộ
Nông Môi trường; các Bộ,
Chương trình an toàn đập, hồ nghiệp
và ngành và UBND các
2022 -2030
chứa nước
Phát
triển tỉnh, thành phố trực
nông thôn
thuộc trung ương liên
quan
Chương trình chuyển nước,
Bộ Xây dựng; các
Bộ
Nông
liên kết nguồn nước quốc gia
Bộ, ngành và UBND
nghiệp
và
nhằm nâng cao hiệu quả sử
các tỉnh, thành phố 2022 -2030
Phát
triển
dụng nước, đảm bảo an ninh
trực thuộc trung ương
nông thôn
tài nguyên nước
liên quan
Chương trình phát triển và Bộ
Nông Các Bộ, ngành và
nâng cao chất lượng rừng gắn nghiệp
và UBND các tỉnh,
2022 -2030
với đảm bảo an ninh tài Phát
triển thành phố trực thuộc
nguyên nước
nông thôn
trung ương liên quan
Chương trình tăng cường
Các Bộ, ngành và
năng lực thoát nước, chống
UBND các tỉnh,
Bộ Xây dựng
2022 -2030
ngập và xử lý nước thải đô
thành phố trực thuộc
thị
trung ương liên quan
Bộ Tài nguyên và
Môi trường, Bộ Nông
Chương trình khoa học công
Bộ Khoa học nghiệp và Phát triển
nghệ trọng điểm quốc gia về
và Công nghệ nông thôn, Bộ Công
an ninh tài nguyên nước
Thương, Bộ Xây
dựng
Đề án chuyển đổi cơ cấu cây
Bộ, ngành và địa
trồng nhằm sử dụng nước tiết Bộ NNPTNT
2021 -2030
phương có liên quan
kiệm, hiệu quả
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1.4.9. Phƣơng án tổ chức thực hiện quy hoạch
(1). Bộ Tài nguyên và Môi trường
 Tổ chức công bố Quy hoạch tài nguyên nước 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
 Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương tổ chức thực hiện
Quy hoạch này.
 Chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành và các địa phương liên quan đẩy nhanh việc lập
quy hoạch tổng hợp lưu vực sông và triển khai thực hiện sau khi được Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt.
 Chủ trì rà soát hoàn thiện các thể chế, chính sách pháp luật tài nguyên nước; tăng
cường hợp tác, quản lý, theo dõi, giám sát chặt chẽ nguồn nước liên quốc gia.
 Chủ trì xây dựng, vận hành hệ thống thông tin, mô hình toán để hỗ trợ ra quyết định
điều hòa phân bổ nguồn nước trên lưu vực sông lớn theo quy định; hoàn thiện, nâng
cao chất lượng cảnh báo, dự báo khí tượng thủy văn, tài nguyên nước. Đồng thời,
trong trường hợp cần thiết xây dựng kịch bản điều hòa, phân bổ nguồn nước trên lưu
vực sông khi Tổng cục Khí tượng, Thủy văn cảnh báo, dự báo tình hình khí tượng,
thủy văn dài hạn có thể gây hạn hán, thiếu nước trong mùa khô.
 Rà soát, điều chỉnh 11 quy trình vận liên hành hồ chứa lưu vực sông hướng tới theo
thời gian thực để nâng khả năng cấp nước cho hạ du, phòng, chống lũ và ứng phó với
điều kiện biến đổi khí hậu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh năng
lượng quốc gia.
 Kiểm soát các hoạt khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước trên các
lưu vực sông phù hợp chức năng nguồn nước, mục tiêu chất lượng nước và dòng chảy
tối thiểu theo quy định.
 Cải tạo, phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm; phục hồi, bảo vệ
các khu vực, tầng chứa nước dưới đất bị suy giảm mực nước, ô nhiễm, nhiễm mặn phù
hợp với Quy hoạch này.
 Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh trên lưu vực sông
xây dựng phương án điều hòa, phân bổ nguồn nước khi xảy ra hạn hán thiếu nước
trong trường hợp cần thiết.
 Định kỳ 5 năm sơ kết, tổng kết quá trình thực hiện quy hoạch và đề xuất Thủ tướng
Chính phủ điều chỉnh quy hoạch trong trường hợp cần thiết.
(2). Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 Lập, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật
chuyên ngành có khai thác, sử dụng nước thuộc lĩnh vực quản lý phù hợp với Quy
hoạch này và các quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh có
liên quan;
 Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan lập, điều chỉnh quy trình vận hành công trình
hồ chứa thủy lợi, đầu tư mới và nâng cấp, nâng cao năng lực của công trình đầu mối,
hệ thống kênh mương thủy lợi, công trình tích trữ nước, chuyển dẫn nước theo hướng
sử dụng nước đa mục tiêu vừa cấp nước, tiêu thoát nước, ứng phó với tình huống khẩn
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cấp, hạn hán, thiếu nước, vừa tạo dòng chảy với mục đích cải thiện môi trường nước
sông, kênh để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước;
 Xây dựng, nâng cao hiệu quả hệ thống phòng, chống lũ quét, sạt lở đất theo tần suất
thiết kế, hệ thống đê sông, đê biển đáp ứng được yêu cầu chống chịu mưa, lũ lớn, dài
ngày kết hợp với các giải pháp khác chủ động ứng phó hiệu quả với các tình huống
thiên tai bất lợi;
 Thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn các hồ chứa thủy lợi; nâng cao
khả năng tích nước, trữ nước theo thiết kế; bảo vệ, khôi phục rừng phòng hộ đầu
nguồn bị suy thoái trên các lưu vực sông theo thẩm quyền; ban hành các quy định về
quản lý việc sử dụng các loại hoá chất độc hại trong hoạt động sản xuất nông nghiệp,
nuôi trồng thuỷ sản gây ô nhiễm nguồn nước;
 Chủ trì xây dựng, phê duyệt bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập bị ảnh hưởng ngập lụt,
chuyển giao cho Ủy ban nhân dân các tỉnh trên lưu vực sông và tổ chức, cá nhân khai
thác đập, hồ chứa có liên quan theo thẩm quyền;
 Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các đối tượng khai thác, sử
dụng nước trên lưu vực sông thuộc phạm vi quản lý thực hiện các phương án điều hòa,
phân bổ nguồn nước theo quy định;
 Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ quản lý nước thông minh trong quản lý, vận hành
hệ thống công trình thủy lợi; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ để sử dụng nước tiết
kiệm, hiệu quả nguồn nước.
(3). Bộ Công thương
 Lập, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành có khai
thác, sử dụng nước thuộc lĩnh vực phù hợp với Quy hoạch này và các quy hoạch tổng
hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh có liên quan;
 Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan lập, điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa
thủy điện trên các lưu vực sông theo thẩm quyền để phù hợp với Quy hoạch này và các
quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh có liên quan;
 Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các đối tượng khai thác, sử
dụng nước trên lưu vực sông thuộc phạm vi quản lý thực hiện các phương án điều hòa,
phân bổ nguồn nước theo quy định;
 Tăng cường công tác quản lý các đối tượng khai thác, sử dụng nước trên lưu vực
sông thuộc phạm vi quản lý theo quy định; Đẩy mạnh tái cơ cấu công nghiệp theo
hướng tăng cường thu hút đầu tư, phát triển các ngành, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh,
có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao, sử dụng ít nước, tiết kiệm, hiệu quả,
tuần hoàn, tái sử dụng nước thải.
(4). Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông vận tải
Theo chức năng, nhiệm vụ được giao lập, điều chỉnh các quy hoạch có tính chất kỹ
thuật chuyên ngành có khai thác, sử dụng nước thuộc lĩnh vực trên các lưu vực sông
phù hợp với Quy hoạch này và các quy hoạch tổng hợp LVS liên tỉnh, nguồn nước liên
tỉnh có liên quan.
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Tăng cường công tác quản lý các đối tượng khai thác, sử dụng nước thuộc phạm vi
quản lý trên lưu vực sông theo quy định để hướng tới mục tiêu sử dụng nước tiết kiệm,
hiệu quả.
(5). Bộ Kế hoạch và Đầu tư: có trách nhiệm cân đối kế hoạch vốn từ nguồn đầu tư
phát triển để thực hiện quy hoạch theo quy định pháp luật về đầu tư công.
(6). Bộ Tài chính: có trách nhiệm cân đối kinh phi chi thường xuyên từ các nguồn vốn
chi sự nghiệm kinh tế, nguồn chi sự nghiệp bảo vệ môi trường để thực hiện quy hoạch
theo quy định pháp luật về ngân sách nhà nước.
(7). Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương
 Ủy ban nhân dân các tỉnh căn cứ Quy hoạch được phê duyệt, lập, điều chỉnh
phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu
quả tác hại do nước gây trong quy hoạch tỉnh đảm bảo phù hợp với quy hoạch này.
Đồng thời đề xuất, bổ sung danh mục công trình khai thác, sử dụng nước, phát triển tài
nguyên nước trên các nguồn nước nội tỉnh phương án khai thác, sử dụng nước trong
quy hoạch tỉnh.
 Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng phương án điều hòa, phân bổ
nguồn nước khi xảy ra hạn hán thiếu nước trong trường hợp cần thiết.
 Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các đối tượng khai thác, sử
dụng nước trên lưu vực sông thuộc phạm vi quản lý thực hiện các phương án điều hòa,
phân bổ nguồn nước cho phù hợp.
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CHƢƠNG 2.
PHẠM VI ĐÁNH GIÁ MÔI TRƢỜNG CHIẾN LƢỢC VÀ ĐIỀU KIỆN
MÔI TRƢỜNG TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI
2.1. PHẠM VI KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN CỦA ĐÁNH GIÁ MÔI
TRƢỜNG CHIẾN LƢỢC
2.1.1. Phạm vi không gian
Phạm vi nghiên cứu của báo cáo đánh giá môi trường chiến lược “Quy hoạch Tài
nguyên nước thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050” bao gồm: các sông liên
quốc gia, liên tỉnh, nguồn nước liên quốc gia, nguồn nước liên tỉnh trên toàn quốc, và
các đảo, cụ thể:
 Các lưu vực sông lớn: sông Bằng Giang – Kỳ Cùng, sông Hồng – Thái Bình, sông
Mã, sông Cả, sông Hương, sông Vu Gia – Thu Bồn, Trà Khúc, Kone – Hà Thanh,
sông Ba, Sê San, Srê Pốk, sông Đồng Nai, sông Cửu Long.
 Các lưu vực sông nhỏ và nhóm các sông: sông Cái Ninh Hòa, sông Cái Nha Trang,
nhóm các sông Quảng Ninh, nhóm các sông Quảng Bình, nhóm các sông Quảng Trị,
nhóm các sông vùng Đông Nam Bộ.
 Các đảo: Vân Đồn, Bạch Long Vĩ, Cát Bà, Lý Sơn, Phú Quý, Côn Đảo, Phú Quốc.
Có thể phân chia các lưu vực sông liên quốc gia, liên tỉnh, nguồn nước liên quốc gia,
nguồn nước liên tỉnh trên toàn quốc, và các đảo theo 6 vùng kinh tế như sau:
 Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc, bao gồm: lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ
Cùng;
 Vùng Đồng bằng sông Hồng, bao gồm: lưu vực sông Hồng – Thái Bình cùng các
sông ở Quảng Ninh và 3 đảo (Vân Đồn, Bạch Long Vĩ, Cát Bà);
 Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, bao gồm: 5 lưu vực sông lớn (sông
Mã, sông Cả, sông Hương, sông Vu Gia – Thu Bồn, Trà Khúc, Kone – Hà Thanh), 2
đảo (Lý Sơn, Phú Quý) và nhiều lưu vực sông nhỏ (sông Gianh, sông Nhật Lệ, sông
Cái Ninh Hòa…);
 Vùng Tây Nguyên, bao gồm: lưu vực sông Ba, Sê San, Srê Pốk;
 Vùng Đông Nam Bộ, bao gồm: lưu vực sông Đồng Nai, nhóm các lưu vực sông
vùng Đông Nam Bộ và Côn Đảo;
 Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, bao gồm: lưu vực sông Cửu Long (Mê Công) và
đảo Phú Quốc.
2.1.2. Phạm vi thời gian
Nghiên cứu đánh giá tác động của phương án quy hoạch trong giai đoạn 2021-2030,
tầm nhìn đến năm 2050.
2.2. ĐIỀU KIỆN MÔI TRƢỜNG TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI
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2.2.1. Điều kiện địa lý, địa chất, thổ nhƣỡng
2.2.1.1. Vị trí địa lý
Việt Nam nằm trong vùng Đông Nam Á, phía Bắc giáp Trung Quốc, phía Tây giáp
Lào và Căm-pu-chia; phía Đông, Nam và Tây Nam là Biển Đông. Phần lãnh thổ đất
liền có Vĩ tuyến: 8°02' – 23°23' Bắc, Kinh tuyến: 102°08' – 109°28' Đông, với bờ biển
dài khoảng 3.260 km và biên giới đất liền dài khoảng 3.730 km. Tổng diện tích phần
đất liền 331.231 km2. Ngoài phần diện tích đất liền, nước ta có phần lãnh hải rộng 12
hải lý, thêm 12 hải lý vùng tiếp giáp lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế rộng 200 hải
lý.

Hình 2.1. Bản đồ vị trí địa lý tự nhiên Việt Nam
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2.2.1.2. Đặc điểm địa hình
Địa hình của nước ta chủ yếu là địa hình đồi núi, dạng địa hình đồi núi chiếm ¾ diện
tích lãnh thổ, dạng địa hình đồng bằng chiếm ¼ tổng diện tích lãnh thổ. Địa hình đồi
núi thấp (dưới 1.000 m) chiếm khoảng 60% diện tích cả nước, dạng địa hình đồi núi
cao (trên 1.000 m) chiếm khoảng 1%, dạng địa hình đồi núi cao tập trung chủ yếu ở
địa hình vùng núi Tây Bắc, nằm ở phía Tây của vùng Trung du miền núi Phía Bắc,
một số đỉnh núi cao như Phanxipang 3.143 m; PusiLung 3.076 m; Pu Trà 2.504 m;
Phu Luông 2.445 m... các vùng trung du chuyển tiếp giữa miền núi với đồng bằng, các
đồng bằng, ô trũng xen kẽ…tạo nên tính đa dạng và phức tạp của địa hình Việt Nam.
Cấu trúc địa hình khá đa dạng, và có tính phân bậc rõ rệt. Địa hình thấp dần từ Tây
Bắc xuống Đông Nam, gồm 2 hướng chính: Hướng Tây Bắc - Đông Nam thể hiện rõ
rệt ở vùng núi Tây Bắc và Trường Sơn Bắc. Hướng vòng cung thể hiện ở vùng núi
Đông Bắc và Trường Sơn Nam.
Đặc điểm địa hình là yếu tố chính tạo thành hướng dòng chảy của các lưu vực sông
trên cả nước, phân bố địa hình tạo thành những khu vực thuận lợi giao thông và cũng
là một trong những yếu tố hình thành và phát triển kinh tế - xã hội theo các vùng, miền
trên toàn quốc.
2.2.1.3. Tài nguyên khoáng sản
Việt Nam có nguồn tài nguyên khoáng sản tương đối phong phú và đa dạng về chủng
loại, kết quả điều tra thăm dò đã ghi nhận sự có mặt 57 loại khoáng sản ở Việt Nam,
phát hiện mới trên 5.000 điểm khoáng và mỏ. Số khu dự trữ khoáng sản quốc gia tập
trung chủ yếu ở Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc, Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên
hải miền Trung với khoảng 29/37 khu vực trên cả nước.
Bảng 2-1. Số lượng các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia năm 2020
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Nguồn số liệu: Công văn số 710/ĐCKS-KHTC ngày 23/3/2021 của Tổng cục Địa chất
và Khoáng sản Việt Nam
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2.2.1.4. Tài nguyên đất và hiện trạng sử dụng đất
(1). Tài nguyên đất
Việt Nam có sự đa dạng và phức tạp về các quá trình hình thành và biến đổi đất đai, từ
quá trình bồi lắng phù sa tạo nên nhóm đất phù sa điển hình ở vùng đồng bằng sông
Hồng, đồng bằng sông Cửu Long; sự tạo thành những cồn cát, bãi cát hình thành nhóm
bãi cát, cồn cát và đất cát điển hình ở dải đất miền trung (Bắc Trung Bộ và Duyên hải
miền Trung); đến quá trình mặn hoá và xâm nhập mặn hình thành nhóm đất mặn hay
quá trình mặn hóa kết hợp với quá trình chua hóa ở khu vực có xác sinh vật chứa nhiều
lưu huỳnh và muối phèn hình thành nhóm đất phèn điển hình ở vùng đồng bằng sông
Cửu Long.
Ở khu vực địa hình cao hơn có quá trình feralit hóa hình thành nhóm đất đỏ vàng điển
hình ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc; vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền
Trung. Ở đai cao hơn, khi độ cao tăng thì nhiệt độ giảm và độ ẩm tăng dẫn đến quá
trình mùn hóa hình thành nhóm đất mùn vàng đỏ trên núi và nhóm đất mùn trên núi
cao, điển hình ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc,... Kết quả đã tạo ra trên lãnh thổ
Việt Nam có 14 nhóm đất với 54 loại đất, trong đó có 5 nhóm đất có diện tích lớn bao
gồm: nhóm đất đỏ vàng, nhóm đất mùn vàng đỏ trên núi, nhóm đất phù sa, nhóm đất
xám và bạc màu, nhóm đất phèn với tổng diện tích của các nhóm đất này là 25.668
nghìn ha, chiếm 77,69% diện tích tự nhiên của cả nước; diện tích các nhóm đất còn lại
chỉ chiếm 8,71% diện tích tự nhiên của cả nước.
(2). Hiện trạng sử dụng đất
Theo số liệu niên giám thống kê năm 2020, tổng diện tích các loại đất kiểm kê của cả
nước hơn 33.123 nghìn ha. Theo mục đích sử dụng, đất được phân thành 3 nhóm
chính: đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, đất chưa sử dụng.
Diện tích đất nông nghiệp là 27289 nghìn ha, tăng 5.179 nghìn ha (gấp 1,25 lần) so với
năm 2010. Trong đó, lượng tăng chủ yếu ở loại đất lâm nghiệp (tăng 3.674 nghìn ha)
và loại đất sản xuất nông nghiệp (tăng 1.140 nghìn ha). Đối với cơ cấu đất sản xuất
nông nghiệp, diện tích đất trồng lúa có sự suy giảm đáng kể (trên 340nghìn ha), trung
bình mỗi năm giảm trên 34 nghìn ha. Có 41/63 tỉnh giảm diện tích đất trồng lúa.
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Nguyên nhân giảm chủ yếu do chuyển từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang các loại đất
nông nghiệp khác, như: đất trồng rau, màu hoặc trồng cây công nghiệp (cao su, cà
phê), trồng cây cảnh, cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản và các loại đất phi nông nghiệp
(công trình công cộng, phát triển đô thị và các khu dân cư nông thôn, hoặc đất sản
xuất, kinh doanh).
Diện tích đất phi nông nghiệp là 3.774 nghìn ha, diện tích đất phi nông nghiệp có mức
tăng trưởng tương đối nhanh và tuyến tính trong vòng một thập niên qua. Trung bình
mỗi năm, diện tích đất phi nông nghiệp gia tăng thêm khoảng 82 nghìn ha và tốc độ
tăng trưởng bình quân hằng năm ở mức xấp xỉ 29%.
Diện tích đất chưa sử dụng là 2.060 nghìn ha, trong đó diện tích đất bằng chưa sử dụng
212 nghìn ha, diện tích đất đồi núi chưa sử dụng 1680 nghìn ha, diện tích núi đá không
có rừng cây 169 nghìn ha.
Tình hình sử dụng đất và giao sử dụng đất được tổng hợp trong bảng 2.2:
Bảng 2-2. Hiện trạng sử dụng đất
Đơn vị tính: nghìn ha
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2.2.2. Điều kiện khí tƣợng, thủy văn/hải văn
2.2.2.1. Đặc điểm khí hậu
Việt Nam nằm ở Đông Nam châu Á – tận cùng phía Đông Nam của đại lục châu Á và
tiếp giáp hai mặt với Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, nằm hoàn toàn trong khu
vực nội chí tuyến của bán cầu Bắc đã tạo nên khí hậu ở nước ta là khí hậu nhiệt đới gió
mùa với nhiều nét độc đáo so với các nơi khác trên thế giới.
Việt Nam có bốn miền khí hậu chủ yếu, bao gồm: miền khí hậu phía Bắc, miền khí
hậu phía Nam, miền khí hậu Trung và Nam Trung Bộ, và miền khí hậu biển Đông.
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Miền khí hậu phía Bắc bao gồm phần lãnh thổ phía Bắc dãy Hoành Sơn, có khí hậu
nhiệt đới gió mùa với bốn mùa xuân, hè, thu, đông rõ rệt. Miền khí hậu phía Nam gồm
phần lãnh thổ thuộc Tây Nguyên và Nam Bộ, có khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình
với hai mùa: mùa khô và mùa mưa. Miền khí hậu Trung và Nam Trung Bộ gồm phần
lãnh thổ phía Đông dãy Trường Sơn, kéo dài từ phía Nam dãy Hoành Sơn tới Phan
Thiết, đây là miền khí hậu chuyển tiếp giữa miền khí hậu phía Bắc và miền khí hậu
phía Nam. Miền khí hậu biển Đông Việt Nam mang đặc tính hải dương và tương đối
đồng nhất. Các đặc trưng khí hậu chính của Việt Nam như sau:
(1). Nhiệt độ không khí
Trên phần lớn lãnh thổ nước ta có nhiệt độ không khí trung bình năm thời kỳ (19802020) khoảng (18÷28)oC và nhìn chung có xu thế tăng dần từ Bắc vào Nam và giảm
dần theo sự tăng cao của địa hình.
Biến trình năm của nhiệt độ không khí trung bình tháng có dạng 1 đỉnh ở Bắc Bộ, Trung
Bộ và dạng 2 đỉnh ở Nam Bộ. Tháng I thường là tháng có nhiệt độ không khí trung bình
tháng thấp nhất trên cả nước; cao nhất thường xuất hiện vào tháng VII ở Bắc Bộ, ven
biển miền Trung, tháng IV ở Tây Nguyên và Nam Bộ.
(2). Độ ẩm không khí
Độ ẩm không khí tương đối trung bình năm biến đổi trong phạm vi (75÷90)%, không
thể hiện rõ sự phân hóa theo vùng. Tuy nhiên, độ ẩm tương đối thấp trong các thung
lũng khuất gió và vùng ven biển Nam Trung Bộ và cao nguyên ở những vùng núi cao
mưa nhiều.
Độ ẩm cũng biến đổi theo mùa. Mùa mưa có độ ẩm không khí khá cao (85÷90)%, còn
trong mùa khô độ ẩm thấp nhất ở ven biển Trung Bộ và Nam Bộ (70÷80)%. Đặc biệt,
vào nửa cuối mùa đông thường có mưa phùn ở vùng đồng bằng, trung du Bắc Bộ và
mưa khá lớn ở Bắc Trung Bộ nên độ ẩm trong thời kỳ này ở 2 vùng khá cao.
(3). Chế độ gió
Việt Nam nằm trong vùng nội chí tuyến bán cầu Bắc, nên có Tín Phong bán cầu Bắc
hoạt động quanh năm. Mặt khác, khí hậu Việt Nam còn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của
các khối khí hoạt động theo mùa với hai mùa gió chính: góp mùa đông và gió mùa hè.
 Gió mùa mùa đông: Từ tháng XI đến tháng IV năm sau, miền Bắc Việt Nam chịu
tác động của khối khí lạnh phương Bắc di chuyển theo hướng Đông Bắc, nửa đầu mùa
đông thời tiết lạnh khô, nửa sau thời tiết lạnh ẩm có mưa phùn ở vùng ven biển và các
đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.
 Gió mùa mùa hạ: Từ tháng V đến tháng X có hai luồng gió cùng hướng Tây Nam
thổi vào Việt Nam.
(4). Số giờ nắng
Việt Nam có lượng bức xạ mặt trời rất lớn với số giờ nắng từ 1.400 – 3.000 giờ/năm.
Số giờ nắng trong năm ở miền Bắc nước ta vào khoảng 1.500 – 1.700 giờ, trong khi ở
miền Trung và miền Nam, con số này vào khoảng 2.000 – 2.600 giờ.
(5). Mưa
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Do nước ta nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, trong năm có gió mùa mùa đông và
gió mùa mùa hạ luân phiên, đặc biệt gió mùa mùa hạ thổi từ biển vào mang theo lượng
mưa lớn. Mặt khác trên lãnh thổ nước ta cũng là nơi hoạt động mạnh của các frong và
dải hội tụ nhiệt đới nên có lượng mưa lớn. Lượng mưa trung bình năm thời kỳ 19802020 khoảng 1.990mm.
2.2.2.2. Đặc điểm thủy văn
(1). Mạng lưới trạm KTTV
Trên toàn lãnh thổ hiện có 354 trạm thủy văn, trong đó: 122 trạm hạng I (13 trạm vùng
ảnh hưởng triều), 36 trạm hạng II và 196 trạm hạng III. Mật độ trung bình của các
trạm trên 9 hệ thống sông chính là 4.140 km2/trạm, trên các sông nhỏ là 4.090
km2/trạm. Về phân bố, các trạm chủ yếu nằm trên sông chính và nhánh lớn; các trạm
đầu nguồn, các nhánh trung bình và nhỏ đang thiếu, đặc biệt là trong vùng có khả năng
xảy ra lũ lớn, lũ quét. Với mạng lưới sông ngòi dày đặc, mật độ trạm còn thưa, đặc biệt
trên các sông nhánh cấp 3, cấp 4 có lưu lượng nước lớn, ảnh hưởng nhiều đến dòng
chảy các sông chính, đã gây khó khăn rất lớn tới công tác dự báo và cảnh báo sớm lũ
trên các hệ thống sông.
So với chỉ tiêu tối thiểu về mật độ trạm đo dòng chảy của Tổ chức Khí tượng Thế giới
(WMO), mật độ trạm ở Việt Nam chỉ đạt 26%. Trong đó, khu vực Tây Bắc đạt
(8÷25)%, Việt Bắc đạt (11÷33)%, vùng núi Đông Bắc đạt (4÷14)%, vùng còn lại của
Đông Bắc đạt (20÷60)%, đồng bằng Bắc Bộ đạt xấp xỉ 100%, Bắc Trung Bộ đạt
(8÷25)%, Trung Trung Bộ đạt (5÷16)%, Nam Trung Bộ đạt (7÷25)%, Tây Nguyên đạt
(7÷25)% và Nam Bộ đạt (12÷33)%.
Xét theo diện tích lưu vực sông, thường các nước trên thế giới bố trí trạm đo dòng
chảy tại các lưu vực có diện tích từ 100km2 trở lên, nhưng ở nước ta vẫn còn tới 178
phụ lưu có diện tích trên 200 km2, 45 phụ lưu có diện tích trên 500 km2, 17 phụ lưu có
diện tích trên 1.000 km2 chưa có trạm.

Hình 2.2. Số lượng trạm thủy văn phân theo lưu vực sông
(2). Hệ thống sông ngòi và hồ chứa
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1). Hệ thống sông ngòi
Việt Nam có 106 lưu vực sông với khoảng 3450 sông, suối tương đối lớn (chiều dài từ
10 km trở lên), trong đó có 9 hệ thống sông lớn (diện tích lưu vực lớn hơn 10.000
km2), bao gồm: Hồng, Thái Bình, Bằng Giang - Kỳ Cùng, Mã, Cả, Vu Gia - Thu Bồn,
Ba, Đồng Nai và sông Cửu Long.
Bảng 2-3. Danh mục các lưu vực sông lớn và nhóm các LVS
Diện tích lƣu vực
TT

Lƣu vực sông

Tổng diện
tích (km2)
10.847
88.860
17.635
17.900
3.066
10.035
3.337
3.809
13.417
11.510
18.320
36.500
71.000
1.732
916
1.957
7.188
3.583
6.402

Toàn lƣu
vực (km2)

% thuộc Việt
Nam

Bằng Giang - Kỳ Cùng
Hồng - Thái Bình
169.000
53%
Sông Mã
28.400
62%
Sông Cả
27.300
66%
Sông Hương
Vu Gia - Thu Bồn
Trà Khúc
Kôn - Hà Thanh
Sông Ba
Sê San
19.031
60%
Srêpốk
30.841
59%
Đồng Nai
44.100
83%
Cửu Long
795.000
8.9%
Cái Nha Trang
Cái Ninh Hòa
Nhóm các LVS Quảng Ninh
Nhóm các LVS Quảng Bình
Nhóm các LVS Quảng Trị
Nhóm các LVS Đông Nam
19
Bộ
Nguồn: Quyết định số 1989/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng chính
phủ về danh mục lưu vực sông liên tỉnh
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Về nguồn nước, Việt Nam có 697 sông, suối, kênh, rạch thuộc nguồn nước liên tỉnh,
173 sông, suối, kênh, rạch thuộc nguồn nước liên quốc gia và 38 hồ, đầm phá liên tỉnh.
Việt Nam nằm cuối nguồn của 5 hệ thống sông lớn, gồm: lớn nhất là sông Mê Công
với 91% diện tích thuộc nước ngoài (Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan, Lào và
Campuchia); sông Hồng (155 nghìn km2) với 47% nằm ở nước ngoài, chủ yếu là
Trung Quốc; sông Đồng Nai với 17% thuộc Campuchia; sông Mã gần 38% thuộc Lào
và sông Cả với 34% thuộc Lào.
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Hình 2.3. Bản đồ lưu vực sông Việt Nam
2). Hồ chứa
Theo số liệu thống kê đến năm 2018, trên cả nước có khoảng 5.266 hồ chứa các loại
với tổng dung tích trữ nước khoảng 67,5 tỷ m3 nước, trong đó, dung tích trữ lớn nhất là
lưu vực sông Hồng – Thái Bình với 30,9 tỷ m3 (chiếm đến 45,8%), tiếp đến là lưu vực
sông Đồng Nai với tổng dung tích trữ khoảng 7,82 tỷ m3 (chiếm đến 11,6%). Các lưu
vực sông: Mã, Cả khoảng trên 5,0 tỷ m3.
Tổng dung tích hữu ích của các hồ trên cả nước khoảng 32,6 tỷ m3 nước, trong đó, lưu
vực sông Hồng khoảng 15,2 tỷ m3 (chiếm 46,5%); lưu vực sông Đồng Nai khoảng 5,5
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tỷ m3 (chiếm 16,8%); lưu vực sông Mã khoảng 3,0 tỷ m3 (chiếm 9,1%); các lưu vực
sông Cả, Ba và Srêpốk khoảng trên dưới 2 tỷ m3.

Hình 2.4. Biểu đồ tổng dung tích toàn bộ các hồ chứa trên các lưu vực sông

Hình 2.5. Biểu đồ tổng dung tích phòng, chống lũ cho hạ du trên các lưu vực sông
Trên cả nước có 11 lưu vực sông xây dựng các hồ chứa có nhiệm vụ phòng, chống lũ
cho hạ du hoặc có quy định bắt buộc các hồ dành dung tích để phòng, chống và giảm
lũ cho hạ du theo các Quy trình vận hành liên hồ chứa do Thủ tướng Chính phủ ban
hành với tổng dung tích phòng, chống lũ cho hạ du khoảng 14,6 tỷ m3 nước, trong đó,
dung tích phòng lũ lớn nhất là lưu vực sông Hồng – Thái Bình với 11,0 tỷ m3 có nhiệm
vụ chống lũ cho thành phố Hà Nội và vùng đồng bằng sông Hồng, tiếp đến là lưu vực
sông Đồng Nai với tổng dung tích phòng lũ khoảng 0,87 tỷ m3.
3). Đặc điểm các tầng chứa nước
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Theo kết quả của Báo cáo “Biên hội - Thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ
1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc” do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài
nguyên nước quốc gia thực hiện năm 2018, trên toàn lãnh thổ Việt Nam tổng cộng có
khoảng 64 tầng chứa nước bao gồm: 9 TCN lỗ hổng, 37 TCN khe nứt, 05 TCN khe
nứt - lỗ hổng và 13 TCN khe nứt karst; khoảng 89 các thành tạo địa chất, phức hệ
magma xâm nhập rất nghèo nước hoặc không chứa nước.
a). Đối với các TCN lỗ hổng:
Đây là TCN phân bố chủ yếu rộng khắp ở hai đồng bằng lớn là đồng bằng Bắc Bộ
(thuộc LVS Hồng – Thái Bình) và đồng bằng Nam Bộ (thuộc LVS Đồng Nai, LVS
Cửu Long). Ngoài ra còn phân bố chủ yếu tại các đồng bằng ven biển, đồng bằng trên
núi, dọc các thung lũng sông, suối lớn thuộc các LVS trên phạm vi toàn quốc. Đây là
TCN được dân khai thác chủ yếu phục vụ cho các nhu cầu sử dụng nước ở các địa
phương, do đặc điểm các TCN này có diện phân bố rộng, mức độ chứa nước phong
phú, thường từ trung bình đến giàu nước, có mực nước nằm nông, ở địa hình bằng
phẳng, thường đông dân cư, rất tiện lợi cho việc khai thác.
Khu vực trung tâm đồng bằng sông Hồng (LVS Hồng –Thái Bình), các TCN lỗ hổng
qh, qp thường có bề dày lớn từ vài chục đến gần trăm mét, mức độ chứa nước thường
giàu nước. Trong đó TCN qp và một phần tầng qh hiện đang là đối tượng khai thác
nước chính cấp nước cho các đô thị lớn như TP Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Bắc
Ninh, Hưng Yên, …với lưu lượng khai thác quy mô công nghiệp, tập trung với mỗi
bãi giếng từ vài nghìn đến hơn chục nghìn m3/ngày.
Khu vực đồng bằng Nam Bộ (gồm LVS Đồng Nai và LVS Cửu Long), các TCN lỗ
hổng có diện phân bố diện tích toàn vùng, là đối tượng khai thác nước chính, khai thác
chủ yếu, cấp nước bằng các công trình lớn hoặc nhỏ lẻ, phục vụ dân sinh, tập trung ở
các thành phố, các cụm dân cư trên khắp vùng. Khu vực này các TCN lỗ hổng phía
trên bề mặt (qh, qp3, qp2-3) thường là những TCN có chiều dày nhỏ, mức độ chứa nước
chủ yếu là nghèo nước, dễ bị nhiễm bẩn, nhiễm mặn nên ít được khai thác. Trong khi
đó các TCN lỗ hổng nằm sâu bên dưới (qp1, n22, n21, n13) có chiều dày từ vài chục đến
hàng trăm mét, giàu nước, chất lượng nước tốt, nước nhạt chiếm phần lớn diện tích, có
thể khai thác quy mô công nghiệp, tập trung. Hiện nay các TCN này đang được tập
trung khai thác với quy mô lớn, cấp nước cho các đô thị hầu khắp các tỉnh đồng bằng
Nam Bộ với quy mô từ vài nghìn đến hàng chục nghìn m3/ngày/bãi giếng. Tình trạng
khai thác quá mức dẫn đến một số nơi đã xảy ra hiện tượng suy giảm mực nước mạnh,
nguy cơ cạn kiệt, xâm nhập mặn TCN, điển hình như khu vực thành phố Sóc Trăng,
Long An, Cà Mau, thành phố Hồ Chí Minh, …
Ngoài ra, các TCN lỗ hổng qh, qp tại một số vùng đồng bằng ven biển, đồng bằng trên
núi, dọc các thung lũng sông, suối lớn thuộc các lưu vực sông hiện đang được tập
trung khai thác phục vụ các nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên các khu vực này, TCN lỗ
hổng thường có bề dày nhỏ từ vài mét đến đôi ba chục mét, mức độ chứa nước thường
từ nghèo đến trung bình, đôi chỗ giàu nước, nên được khai thác quy mô vừa và nhỏ, từ
vài chục đến vài trăm m3/ngày cho các mục đích sử dụng. Các TCN này thường bị ảnh
hưởng ô nhiễm bởi các nguồn bẩn từ bề mặt, khu vực ven biển thường dễ bị ảnh
hưởng xâm nhập mặn do khai thác gây ra hoặc do thủy triều.
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b). Đối với các TCN khe nứt: phân bố trên diện rộng chủ yếu ở khu vực miền núi phía
bắc (lưu vực sông Hồng – Thái Bình, Bằng Giang – Kỳ Cùng, nhóm LVS Quảng
Ninh), khu vực trung du, miền núi các LVS thuộc Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ (lưu
vực sông Mã, Cả, Hương, Vu Gia – Thu Bồn, Trà Khúc, Cái Nha Trang, Cái Ninh
Hòa, nhóm LVS Quảng Bình, Quảng Trị). Các TCN này thường có mức độ chứa nước
nghèo đến trung bình, lưu lượng khai thác thông thường từ vài m3/ngày đến vài chục
m3/ngày, đôi chỗ giàu nước đến vài trăm m3/ngày/LK. Chất lượng nước thường tốt,
nước nhạt, đáp ứng tốt cho các nhu cầu khai thác, sử dụng. Tuy chỉ có mức độ chứa
nước nghèo đến trung bình nhưng có diện phân bố rộng đang được khai thác sử dụng
cho cấp nước sinh hoạt ở nhiều địa phương bằng các hình thức khác nhau như giếng
đào, mạch lộ, giếng khoan quy mô nhỏ lẻ. Trong số 37 TCN khe nứt, một số TCN có
mức độ chứa nước trung bình đang được khai thác nhiều phải kể đến như: d 1, t2, t3, o3s1, ε-o, chủ yếu thuộc các lưu vực sông Hồng –Thái Bình, Bằng Giang – Kỳ Cùng,
Mã, Cả.
c). Đối với các TCN khe nứt – lỗ hổng: phân bố rộng rãi chủ yếu ở khu vực Nam
Trung Bộ và Tây Nguyên. Các TCN này thường có mức độ chứa nước từ trung bình
đến giàu, có nơi rất giàu nước. Các lỗ khoan cho lưu lượng lớn đến rất lớn. Chất lượng
nước tốt, có thể đáp ứng mọi nhu cầu khai thác, sử dụng. Đây là các tầng chứa nước
quan trọng nhất đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của vùng, nó có khả năng đáp ứng
yêu cầu cung cấp nước tập trung quy mô vừa đến lớn. Lưu lượng mỗi lỗ khoan có thể
đạt từ vài trăm đến vài nghìn m3/ngày. Các TCN khe nứt – lỗ hổng giàu nước đang
được tập trung khai thác bao gồm βqp, β(n2-qp), n2 và n1-2, chủ yếu ở một số LVS như
Sê San, Srêpốk, Ba, Kone – Hà Thanh, Vu Gia –Thu Bồn.
d). Các TCN khe nứt – karst: phân bố thành diện rộng ở khu vực miền núi phía Bắc
và Bắc Trung Bộ, trong đó tập trung chủ yếu ở khu vực trung du, miền núi thuộc LVS
Hồng – Thái Bình, Bằng Giang – Kỳ Cùng, Cả, Mã, nhóm LVS Quảng Ninh. Đây là
các TCN có mức độ chứa nước từ trung bình đến giàu nước, nhưng không đồng nhất.
Nước nhạt đến siêu nhạt, chất lượng nước tốt, có khả năng khai thác cung cấp nước
quy mô lớn, tập trung cho các nhu cầu khai thác, sử dụng. Trong 13 TCN khe nứt –
karst, có khoảng 6 TCN có mức độ chứa nước từ trung bình đến giàu bao gồm t, c-p, d,
d2, o-s, ε-o, hiện đang được khai thác, sử dụng nhiều ở một số địa phương thuộc miền
núi phía bắc thuộc LVS Hồng –Thái Bình, Bằng Giang – Kỳ Cùng, nhóm các lưu vực
sông Quảng Ninh. Lưu lượng khai thác các giếng từ vài chục đến vài trăm m3/ngày,
thậm chí đến hơn nghìn m3/ngày.
2.2.2.3. Điều kiện hải văn
Vùng bờ biển Việt Nam trải dài trên 13 vĩ độ, bao gồm 28 tỉnh và thành phố trực thuộc
trung ương có biển, với khoảng 114 cửa sông, cửa lạch đổ ra biển, trung bình 25 – 30km
đường bờ có một cửa sông.
Bên cạnh hệ thống các cửa sông, dọc theo vùng bờ biển Việt Nam đã hình thành hệ
thống các đầm phá, vũng vịnh không chỉ có giá trị về mặt kinh tế mà cả về mặt an ninh
quốc gia.
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Bảng 2-4. Số lượng và khoảng cách phân bố của hệ thống cửa sông

STT

Tên vùng

Số lƣợng cửa
sông đổ ra
biển

Tỷ lệ (%) số
Khoảng cách
Chiều dài
lƣợng cửa
trung bình của
đƣờng bờ
sông của các
các cửa sông
của các
vùng so vói
trên đƣờng bờ
vùng (km)
toàn đói bờ
(km)

1

Bắc Bộ

32

28,1

515

16,1

2

Bắc Trung Bộ

24

21,1

642

26,7

3

Nam Trung Bộ

31

27,2

1290

41,6

4

Nam Bộ

27

23,6

828

30,6

Tổng

114

100

3260

28,6

Biển Đông là một trong những biển lớn nhất thế giới, nằm ở phía Tây Thái Bình Dương,
có địa hình phức tạp, có hiện tượng thủy triều rất đặc trưng so với các biển khác trên thế
giới. Trên phần lớn diện tích vùng biển, tính chất nhật triều đều và nhật triều không đều
chiếm ưu thế, một hiện tượng hiếm thấy trên đại dương. Chế độ thủy triều có diễn biến
phức tạp và đa dạng lại được quan trắc thấy trên vùng biển thềm lục địa Việt Nam, đặc
biệt trong Vịnh Bắc Bộ, Vịnh Thái Lan và eo biển Đài Loan và biên độ cũng thay đổi
giữa các khu vực.
 Vùng biển và ven biển phía Bắc: kéo dài từ Móng Cái tới cửa sông Đáy, Ninh Bình,
đáy biển thoải, nước nông, đường bờ có hướng Đông Bắc - Tây Nam trùng với hướng
hệ thống đứt gãy Cô Tô và Đông Triều - cẩm Phả. Đây là khu vực có chế độ nhật triều
điển hình. Trong đó, Quảng Ninh - Hải Phòng thuộc nhật triều thuần nhất với số ngày
nhật triều hầu hết trong tháng. Biên độ triều trung bình 3,6 – 2,6m. Ở phía nam Thanh
Hoá có 18 – 22 ngày nhật triều, biên độ triều nhỏ hơn, trung bình khoảng 1,2 – l,6m,
cao nhất đạt 2 – 2,5m.
 Vùng biển và ven biển Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ: kéo dài từ Thanh Hóa
đến Bình Thuận, được phân thành các vùng với các địa hình, địa mạo đặc trưng. Khu
vực ven biển từ Nghệ An đến Cửa Gianh: nhật triều không đều, số ngày nhật triều
chiếm hơn nửa tháng, độ lớn triều khoảng 2,5 – l,2m. Nam Cửa Gianh đến cửa Thuận
An, bán nhật triều không đều, độ lớn triều khoảng 1,0 – 0,6m. Vùng biển ven bờ
Thuận An và lân cận, có chế độ bán nhật triều. Nam Thuận An đến bắc Quảng Nam,
chế độ bán nhật triều không đều, độ lớn triều khoảng 1,2 – 0,8m. Giữa Quảng Nam
đến Bình Thuận, chế độ nhật triều không đều, độ lớn triều khoảng 2,0 – l,2m. Từ Hàm
Tân - Vũng Tàu, chế độ bán nhật triều không đều, độ lớn khoảng 3,5 – 2,0m.
 Vùng biển và ven biển Đông Nam Bộ: vùng ven bờ từ Vũng Tàu đến gần Mũi Cà
Mau, có chế độ bán nhật triều không đều, độ lớn khoảng 3,5 – 2,0 m. Từ Mũi Cà Mau
đến Hà Tiên, có chế độ nhật triều không đều, độ lớn triều khoảng trên dưới lm; từ
Vũng Tàu tới Mũi Cà Mau, độ cao sóng hữu hiệu cực đại trong năm vào mùa đông 3,0
– 4,5 m và mùa hè 3,5 – 4,0 m.
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 Vùng biển và ven biển Tây Nam Bộ: kéo dài từ Mũi Cà Mau đến Mũi Nai (Hà Tiên Kiên Giang), đây là đoạn vùng bờ ít khúc khuỷu và ít bị chia cắt. Tại khu vực dòng
triều luôn chiếm ưu thế, đóng vai trò chính trong việc hình thành bức tranh dòng chảy
tổng hợp. Dòng gió biến đổi theo mùa rõ rệt. Vào mùa gió Tây Nam, dòng chảy gió
trong cả Vịnh Thái Lan hình thành một hoàn lưu xoáy nghịch lớn (theo chiều kim
đồng hồ), nghĩa là ở vùng biển Tây Nam của Việt Nam dòng chảy có hướng đi từ Bắc
xuống Nam (theo hướng từ Hà Tiên xuống Cà Mau). Vào mùa gió Đông Bắc, dòng
chảy có xu hướng ngược lại, tức là hình thành hoàn lưu xoáy thuận lớn (ngược chiều
kim đồng hồ) trong toàn vịnh, và dòng chảy vùng biển ven bờ Tây Nam Việt Nam có
hướng đi từ Nam lên Bắc.
2.2.3. Hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng đất, nƣớc, không khí
2.2.3.1. Hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường không khí
(1). Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc
1). Chất lượng không khí tại đô thị
Dân số sinh sống trong khu vực đô thị tại vùng không cao (2.559.200 người), các hoạt
động lưu thông vận chuyển không nhiều nên chất lượng không khí tại các khu vực thị
trấn, nút giao thông khá tốt, nồng độ các chất ô nhiễm đa thấp hơn QCVN
05:2013/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT. Nồng độ bụi ở một số vị trí quan trắc
vẫn cao hơn QCVN 05:2013/BTNMT (một số điểm tại nút giao thông trong nội thành
và trung tâm một số huyện ở tỉnh Cao Bằng) nhưng nhìn chung vẫn chưa gây tác động
lớn đến chất lượng môi trường chung.

Hình 2.6. Diễn biến nồng độ TSP tại 2 tỉnh Bắc Kạn và Lạng Sơn giai đoạn 2016 –
2019 tại khu vực thị trấn và các nút giao thông
Kết quả quan trắc tại các điểm tại các tỉnh như Bắc Kạn, Lạng Sơn, Cao Bằng nồng độ
các chất ô nhiễm như SO2, CO, CO2,… đều dưới ngưỡng QCCP.
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Hình 2.7. Diễn biến nồng độ các chất ô nhiễm tại 2 tỉnh Bắc Kạn và Lạng Sơn
giai đoạn 2016 – 2019 tại khu vực thị trấn và các nút giao thông
Độ ồn tại các khu vực nút giao thông và thị trấn đa số đều trong ngưỡng cho phép, tuy
nhiên vẫn có một số vị trí lớn hơn QCVN 26:2010/BTNMT – 70dBA như vị trí khu
dân cư gần UBND thị trấn Chi Lăng (năm 2019), một số điểm nút giao thông tỉnh Cao
Bằng, tuy nhiên tỷ lệ vượt không đáng kể.
2). Chất lượng không khí xung quanh các cơ sở sản xuất công nghiệp
Chất lượng không khí xung quanh các cơ sở sản xuất công nghiệp nhìn chung khá tốt,
theo kết quả quan trắc tại tỉnh Bắc Kạn các thông số ô nhiễm đều nằm trong giá trị cho
phép của QCVN 05:2013/BTNMT.
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Hình 2.8. Diễn biến chất lượng không khí xung quanh các cơ sở sản xuất giai đoạn
2016 – 2019 của tỉnh Bắc Kạn
(2). Vùng Đồng bằng sông Hồng
Đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển mạnh mẽ về công nghiệp khi có khoảng 304
CCN đã được xây dựng với diện tích khoảng hơn 9.072 ha cùng với đó là nhu cầu
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ngày càng cao về giao thông để đáp ứng sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng. Sự
phát triển mạnh mẽ của công nghiệp và giao thông vận tải nhưng hạ tầng lại không
phát triển theo kịp với tốc độ là nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng không khí.
Hiện tại vùng Đồng bằng sông Hồng đều có dấu hiệu ô nhiễm từ tiếng ồn, bụi và các
loại khí SO2, CO, NO2. Trong đó ô nhiễm bụi và tiếng ồn là xảy ra phổ biến nhất, diễn
biến hàm lượng bụi và tiếng ồn tại khu vực công nghiệp, giao thông và làng nghề tại
tỉnh Thái Bình thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng được trình bày tại Hình 2.9 sẽ đánh
giá được nguồn tác động đến chất lượng không khí của vùng.
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Hình 2.9. Diễn biến hàm lượng bụi và tiếng ồn tại khu vực công nghiệp, giao thông và
làng nghề tại tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016 – 2019
Trong đó các nồng độ như chất ô nhiễm khác như SO2, CO, NO2 đều nằm trong
ngưỡng cho phép, tuy nhiên vẫn có một số vị trí quan trắc nồng của của các chất khí
vẫn vượt so với QCVN nhưng không đáng kể.
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Hình 2.10. Diễn biến nồng độ NO2 trung bình năm tại các làng nghề tỉnh Nam Định
giai đoạn 2015 – 2019

Hình 2.11. Diễn biến nồng độ NO2 trung bình năm tại khu vực thành thị tỉnh Nam
Định giai đoạn 2015 – 2019
Hoạt động của các KCN & CCN, hoạt động giao thông và làng nghề là nguyên nhân
gây suy giảm chất lượng không khí tại vùng Đồng bằng sông Hồng với sự ô nhiễm chủ
yếu là bụi và tiếng ồn.
(3). Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung
Qua kết quả quan trắc hiện trạng chất lượng không khí tại một số tỉnh như Bình Thuận,
Khánh Hòa, Đà Nẵng,… từ năm 2016 đến năm 2020, cho thấy chất lượng không khí
tại khu vực vẫn chưa đến mức báo động. Các vấn đề tác động đến chất lượng không
khí chủ yếu là bụi từ các khu công nghiệp và hoạt động giao thông.
Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, nồng độ bụi tại các vị trí như khu vực Ngã Ba Cây Dầu
Đôi (đô thị), Ngã ba Bình Tân (KCN) đều vượt QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1 giờ) từ
khoảng 36,7% đến khoảng 50% và có xu hướng tăng qua các năm, các vị trí còn lại
biến động không nhiều hoặc có xu hướng giảm.
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Hình 2.12. Diễn biến nồng độ bụi (TSP) Hình 2.13. Diễn biến nồng độ bụi (TSP)
tại các khu dân cư, ven đường trên địa bàn tại các KCN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2019
giai đoạn 2016 – 2019
Trong khi đó tỉnh Bình Thuận thì chất lượng không khí bị tác động bởi nhiều nguồn
hơn như khu vực khai thác khoáng sản và khu vực cảng cá. Tại khu vực cảng cá chất
lượng không khí qua 06 đợt quan trắc từ năm 2016 – 2020 có các chỉ tiêu như: Độ ồn,
Bụi, CO, NO2, SO2, H2S, NH3 hầu hết đều đạt quy chuẩn cho phép (QCVN
26:2010/BTNMT, QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 06:2009/BTNMT). Đặc biệt là
chỉ tiêu CO, SO2, NO2 đều thấp hơn quy chuẩn cho phép, riêng chỉ tiêu Bụi có 06 điểm
đều vượt quy chuẩn cho phép, độ ồn có 12 điểm vượt quy chuẩn cho phép, H2S có 19
điểm vượt quy chuẩn cho phép, NH3 có 31 điểm vượt quy chuẩn cho phép. Nhìn
chung, khu vực cảng cá có dấu hiệu ô nhiễm nồng độ Bụi, H2S, NH3. Các khu vực
khác thì các thông số bụi và tiếng ồn sẽ vượt quy chuẩn tại một số vị trí đặc biệt là các
tuyến giao thông khi đa số các điểm quan trắc nồng độ bụi và tiếng ồn đa số đều vượt
quy chuẩn cho phép.

Hình 2.14. Diễn biến nồng độ NH3 tại khu vực cảng cá trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
giai đoạn 2016 – 2019
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Hình 2.15. Diễn biến nồng độ H2S tại khu vực cảng cá trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
giai đoạn 2016 – 2019
Hướng tới thành phố môi trường trong giai đoạn mới nên Đà Nẵng rất chú trọng đến
chất lượng môi trường, đặc biệt là môi trường không khí. Các giá trị CO, SO2, NO2
đều năm trong quy chuẩn cho phép (QCVN 05:2013/BTNMT). Tuy nhiên hàm lượng
bụi (TSP) vẫn là vấn đề ảnh hưởng đến chất lượng không khí, số vị trí điểm nóng về ô
nhiễm không khí đã được giải quyết 4/7 vụ từ năm 2018 đến năm 2020, tuy nhiên 3
điểm nóng còn lại vẫn chưa xử lý được và đây cũng chính là 3 điểm nóng từ năm
2017, bao gồm: K30 (240,03 g/m3) - Làng đá Non Nước mới, K44 (201,23 g/m3) Đường Lê Trọng Tấn trước mỏ đá Phước Tường và K48 (243,68 g/m3) - Đường vào
mỏ đá Hòa Nhơn.

Hình 2.16. Diễn biến hàm lượng TSP giai đoạn 2017 – 2020 tại 54 vị trí quan trắc thụ
động trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng
(4). Vùng Tây Nguyên
Xu hướng phát triển chung của vùng đang chuyển dần từ nông nghiệp sang phát triển
công nghiệp và dịch vụ. Tốc độ phát triển xây dựng, hạ tầng cơ sở cũng đang diễn ra
mạnh mẽ ở khu vực thành thị nên chất lượng không khí sẽ bị tác động bởi các yếu tố
như bụi và tiếng ồn là chủ yếu.
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Hình 2.17. Biến thiên tiếng ồn trong không khí trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo vị trí
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Hình 2.18. Diễn biến tiếng ồn khu vực đô thị, khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh
Đăk Lăk giai đoạn 2016 – 2020
Mặc dù việc phát thải về bụi tăng nhưng các thông số ô nhiễm khác vẫn nằm trong giá
trị cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT, chất lượng lượng không khí vẫn được đảm
bảo, cùng với đó là mật độ và diện tích che phủ rừng của vùng cũng cao so với cả
nước và việc ô nhiễm chỉ mang tính cục bộ khô.
(5). Vùng Đông Nam Bộ
Các nguồn tác động đến chất lượng không khí tại Đông Nam Bộ chủ yếu là hoạt động
giao thông và khí thải từ quá trình sản xuất công nghiệp. Trong đó, hoạt động giao
thông vận tải là một trong những nguồn gây ô nhiễm không khí và tiếng ồn chính tại
vùng Đông Nam Bộ.
Bụi và tiếng ồn là 2 thông số ảnh hưởng lớn đến chất lượng không khí chung của
vùng. Trên địa bàn TP.HCM, kết quả quan trắc năm 2020, có 51,6% số liệu bụi quan
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trắc tại 19 vị trí giao thông vượt QCVN 05:2013/BTNMT và 100% số liệu mức ồn
quan trắc được tại 19 vị trí giao thông vượt QCVN 26:2010/BTNMT).
Tại tỉnh Đồng Nai, khu vực công nghiệp, nút giao thông và khu vực mỏ đá là 3 nơi có
chất lượng không khí ngày càng suy giảm. Chỉ số chất lượng không khí AQI đánh giá
trong chuỗi giai đoạn 2016 – 2019, nhận thấy tỷ lệ chất lượng không khí ở mức xấu và
nguy hại có xu hướng tăng cao tại khu vực mỏ đá và có cải thiện tại các khu vực khác.

Hình 2.19. Nồng độ bụi TSP trung bình xung quanh các khu công nghiệp tại tỉnh Đồng
Nai năm 2016 – 2020
Quá trình khai thác và chế biến vật liệu sẽ gây ô nhiễm với nồng độ lớn từ quá trình nổ
mìn, đập nghiền và bốc xúc đá tăng lượng khói, bụi đá; vận chuyển nguyên liệu và sử
dụng dầu diezen.
Bảng 2-5. Kết quả chất lượng không khí ở khu vực mỏ đá tại tỉnh Đồng Nai
Chỉ
số
không khí
trung bình
giờ (AQI)
Tốt
Trung bình
Kém
Xấu
Nguy hại
Tổng cộng

2016
Số
lƣợng
33
27
24
14
4
102

Tỷ lệ
32%
26%
24%
14%
4%

Khu vực mỏ đá
2017
2018
Số
Số
Tỷ lệ
Tỷ lệ
lƣợng
lƣợng
10
10%
74
35%
23
23%
35
16%
25
25%
33
15%
9
9%
16
8%
31
31%
55
26%
98
213

2019
Số
lƣợng
22
34
31
17
33
137

Tỷ lệ
16%
25%
23%
12%
24%

Tuy nhiên, một số tỉnh tại vùng Đông Nam Bộ quá trình công nghiệp vẫn chưa phát
triển mạnh mẽ nên chất lượng không khí vẫn đảm bảo quy chuẩn cho phép của QCVN
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05:2013/BTNMT. Tỉnh Tây Ninh, nồng độ quan trắc bụi đều nằm trong giới hạn cho
phép, trong đó nồng độ PM10 không phát hiện tại bất kỳ điểm quan trắc nào kể từ năm
2017.
(6). Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Bụi và tiếng ồn vẫn là vấn đề làm ảnh hưởng đến chất lượng môi trường, tuy nhiên
lượng phát sinh tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long là không quá lớn, chỉ là ô nhiễm
cục bộ, và có xu hướng cải thiện theo từng năm.

Hình 2.20. Diễn biến nồng độ TSP trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016 – 2020
Một số vị trí có dấu hiệu ô nhiễm kéo dài như ô nhiễm bụi và tiếng ồn ở các nút giao
thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và Tiền Giang; ô nhiễm tiếng ồn tại các khu vực
bệnh viện, trường học của tỉnh Đồng Tháp (vị trí KK03, KK04, KK08); các vị trí gần
bãi rác trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Hình 2.21. Diễn biến giá trị độ ồn trung bình tại các khu vực bệnh viện, trường học
của tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 – 2020
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Hình 2.22. Diễn biến nồng độ bụi lơ lửng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
giai đoạn 2015 – 2019
Nhìn chung, chất lượng không khí vẫn chịu ảnh hưởng phần lớn từ việc phát thải bụi
và phát sinh tiếng ồn. Tuy nhiên, một số nơi quá trình khắc phục còn nhiều khó khăn
do đặc điểm, tính chất của khu vực quan trắc như hoạt động của bệnh viện và trường
học hay mùi (H2S) từ các bãi rác tại tỉnh Tiền Giang. Các điểm ô nhiễm cục bộ khác
đều có xu hướng giảm vào năm tiếp theo phụ thuộc vào cách đánh giá và xử lý của các
cấp chính quyền.

Hình 2.23. Biểu đồ biểu diễn hàm lượng NH3 trung bình qua các năm tại tỉnh Trà Vinh
Hàm lượng NH3 năm 2016 đến năm 2018 tại tỉnh Trà Vinh có giá trị tương đối thấp và
nằm trong giới hạn cho phép, tuy nhiên từ năm 2019 đến 06 tháng đầu năm 2020 có xu
hướng tăng mạnh và vượt giới hạn cho phép từ 1,09 - 2,05 lần.
2.2.3.2. Hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường nước
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(1). Môi trường nước mặt lục địa
Diễn biến chất lượng môi trường nước các LVS được đánh giá trên cơ sở kết quả các
chương trình quan trắc môi trường các LVS thuộc chương trình quan trắc quốc gia và
các chương trình quan trắc của các địa phương trên cả nước trong giai đoạn 2014 –
2018 thông qua chỉ số chất lượng nước (WQI) và giá trị các thông số đặc trưng cho
chất lượng môi trường nước mặt.
Trên cơ sở các số liệu quan trắc hiện có, báo cáo đánh giá chất lượng nước của 07
LVS lớn là Bằng Giang – Kỳ Cùng, Hồng – Thái Bình, Mã, Cả, Vu Gia – Thu Bồn,
Đồng Nai, Mê Công (Cửu Long); 03 LVS liên tỉnh độc lập là Hương, Trà Khúc, Kone
– Hà Thanh và 02 LVS thuộc LVS Hồng – Thái Bình đang được quan tâm là LVS Cầu
và LVS Nhuệ – Đáy. Phần lớn các LVS lớn đều có tính liên vùng, liên tỉnh và mang
các đặc trưng về điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội của các vùng miền mà các sông
chảy qua.
Nhìn chung, môi trường nước mặt tại các lưu vực sông chính đã và đang dần được
kiểm soát mức độ gia tăng ô nhiễm. Các LVS Hồng – Thái Bình, LVS Mã, LVS Vu
Gia – Thu Bồn và LVS Mê Công là những LVS có chất lượng nước khá tốt, nhiều
đoạn sông nước sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Tuy nhiên, một số LVS
vẫn bị ô nhiễm khá nghiêm trọng, nhiều đoạn sông chất lượng nước ở mức kém và rất
kém, điển hình là LVS Nhuệ – Đáy. Hầu hết các LVS trên lãnh thổ Việt Nam đều có
giá trị TSS và độ đục trong nước khá cao, ở mức vượt QCVN 08 - MT:2015/BTNMT
(A2), nhiều khu vực còn vượt mức B1 của QCVN nhiều lần, đặc biệt là vào mùa lũ.
Mặc dù đây là đặc điểm tự nhiên của sông nhưng vẫn có những ảnh hưởng nhất định
đối với những khu vực sử dụng nước sông làm nguồn nước cấp cho sinh hoạt.
Hầu hết các khu vực thượng nguồn của các LVS đều có chất lượng nước tương đối tốt.
Một số khu vực thượng nguồn có hiện tượng ô nhiễm do chịu tác động bởi các hoạt
động khai thác khoáng sản. Khu vực trung lưu và hạ lưu (đặc biệt các đoạn chảy qua
khu vực đô thị, khu vực công nghiệp, làng nghề), môi trường nước tiếp tục bị ô nhiễm
do tác động của chất thải. Mức độ ô nhiễm phụ thuộc vào yếu tố thủy văn (tăng cao
vào mùa khô) và đặc biệt phụ thuộc vào việc kiểm soát các nguồn thải. Tại các khu
vực bị ô nhiễm, hầu hết là ô nhiễm hữu cơ, các thông số đặc trưng cho chất hữu cơ và
vi sinh vượt ngưỡng giới hạn cho phép. Vấn đề ô nhiễm dầu mỡ, kim loại nặng chỉ xảy
ra cục bộ tại các khu vực chịu ảnh hưởng bởi hoạt động giao thông thủy hoặc sản xuất
công nghiệp, khai thác khoáng sản.
Thống kê các giá trị WQI tính toán dựa trên kết quả quan trắc trong giai đoạn 2014 –
2018 tại 07 LVS (Hình 2.24) cho thấy, tỷ lệ chất lượng nước ở mức trung bình chiếm
tỷ lệ lớn nhất ở tất cả các LVS. Những LVS có tỷ lệ chất lượng nước duy trì ở mức tốt
và rất tốt cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc gồm LVS Hồng – Thái Bình, LVS Mê
Công và LVS Cầu. Lưu vực sông Nhuệ – Đáy vẫn là khu vực có chất lượng nước ở
mức rất kém lớn nhất (18,8%). Tỷ lệ chất lượng nước ở mức trung bình và kém khá
cao ở LVS Mã, LVS Hồng – Thái Bình, LVHTS Đồng Nai chủ yếu do lượng chất rắn
lơ lửng (đặc biệt trong mùa mưa) rất lớn.
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Hình 2.24. Tỷ lệ giá trị WQI tại các điểm quan trắc thuộc các lưu vực sông trên cả
nước giai đoạn 2014 – 2018
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Hình 2.25. Bản đồ chất lượng nước theo WQI năm 2018 trên cả nước

1). Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc
Lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng là lưu vực chính và phân bố trải khắp vùng
Trung du và Miền núi phía Bắc gồm có 2 sông lớn là sông Bằng Giang và sông Kỳ
Cùng với diện tích lưu vực là 10.847 km2, thuộc vùng Trung du và miền núi phía Bắc.
Trong đó: sông Bằng Giang có 3 chi lưu lớn là sông Sê Bao, sông Hiếu, sông Bắc
Vọng và sông Kỳ Cùng có 3 chi lưu chính là sông Bắc Giang, sông Bắc Khê, sông Ba
Thín.
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Chất lượng nước sông Bằng Giang và các phụ lưu tại khu vực thượng nguồn còn khá
tốt, nồng độ các chất ô nhiễm tăng dần về hạ lưu, nơi đông dân cư và các cơ sở công
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Đặc biệt tại những đoạn sông có khai thác vàng sa
khoáng, cát, cuội, sỏi và những đoạn sông tiếp nhận nguồn nước thải từ hoạt động khai
thác khoáng sản thì độ đục, TSS tại đây cao hơn trên thượng nguồn rất nhiều lần và đã
ở mức vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1). Ô nhiễm do chất hữu cơ chưa phải là
vấn đề đáng lưu ý trên sông Bằng Giang, chỉ có một số ít khu vực có giá trị COD và
BOD5 chạm hoặc vượt ngưỡng QCVN 08-MT: 2015/BTNMT (A2 - nước sử dụng cho
mục đích cấp nước sinh hoạt, cần biện pháp xử lý) (Hình 2.26).

Hình 2.26. Giá trị BOD5 trên sông Bằng Giang và phụ lưu giai đoạn 2014 – 2018
Nguồn: Sở TN&MT tỉnh Lạng Sơn, 2018
Chất lượng nước sông Kỳ Cùng không có sự biến động lớn qua các năm. Hầu hết các
thông số quan trắc đều nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của QCVN 08MT:2015/BTNMT (B1). Tuy nhiên, vào mùa mưa lũ, hàm lượng chất rắn lơ lửng
trong nước khá cao có thể lên tới trên 300 mg/L vượt 6 –7 lần QCVN. Tại một số thời
điểm, nước sông có dấu hiệu ô nhiễm cục bộ chất hữu cơ do chịu sự tác động trực tiếp
của các nguồn nước thải chưa qua xử lý xả thải trực tiếp vào sông. Tại một số suối
nhỏ, chất lượng nước cũng duy trì khá tốt, duy có khu vực suối Lao Ly, chảy qua nội
thị thành phố Lạng Sơn, bị ô nhiễm hữu cơ khá nặng từ nhiều năm trước do tình trạng
xả thải của các hộ dân. Mặc dù, năm 2017 – 2018 mức độ ô nhiễm đã giảm hơn nhưng
vẫn vượt giới hạn cho phép của QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1) (Hình 2.27).
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Hình 2.27. Diễn biến giá trị COD trên sông Kỳ Cùng và phụ lưu giai đoạn 2014 - 2018
Nguồn: Sở TN&MT tỉnh Lạng Sơn, 2018
2). Vùng Đồng bằng sông Hồng
(a). Lưu vực sông Hồng – Thái Bình
Lưu vực sông Hồng – Thái Bình với diện tích lưu vực 88.860 km2, trải rộng từ vùng
Trung du miền núi phía Bắc cho tới vùng đồng bằng sông Hồng, gồm một số sông lớn
có diện tích lưu vực lớn hơn 10.000 km2 là sông Hồng, sông Thái Bình, sông Đà và
sông Lô.
Nhìn chung, các sông trên LVS Hồng – Thái Bình có chất lượng nước khá tốt với giá
trị WQI ở mức khá cao, nhiều nơi nước có thể sử dụng tốt cho cấp nước sinh hoạt.
Trong giai đoạn 2014 – 2018, chất lượng nước các sông trên lưu vực có sự biến động
đáng kể’. Đặc biệt trong 03 năm gần đây (2016 – 2018), chất lượng nước trên các sông
chính có xu hướng suy giảm.
Sông Hồng có đặc trưng tự nhiên là lượng phù sa lớn nên hàm lượng chất rắn lơ lửng
và sắt trong nước khá cao. Bên cạnh đó, các hoạt động khai thác khoáng sản và khai
thác cát sỏi cũng làm gia tăng hàm lượng TSS và làm tăng độ đục trong nước. Thống
kê tỷ lệ các thông số vượt chuẩn trên LVS Hồng – Thái Bình cho thấy, tỷ lệ vượt
chuẩn của TSS (86,8%) và Fe (78,6%) là cao nhất (Hình 2.28). Tại các tỉnh Lào Cai,
Yên Bái, Phú Thọ, giá trị TSS ghi nhận được trong nước sông Hồng luôn ở mức cao
hơn QCVN 08- MT: 2015 (B1) và cao hơn các tỉnh khác như Hà Nam, Nam Định.
Diễn biến hàm lượng TSS trong nước sông biến động rõ rệt theo mùa. Vào mùa mưa
(tháng 4 – tháng 10), hàm lượng TSS có sự gia tăng mạnh do nước mưa làm xói mòn
các hợp chất bề mặt vào môi trường nước.
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Hình 2.28. Tỷ lệ % số giá trị vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) của một số
thông số trên LVS Hồng – Thái Bình
(b). Lưu vực sông Cầu
Lưu vực sông Cầu là một trong những LVS lớn thuộc LVS Hồng – Thái Bình, có diện
tích lưu vực khoảng 6.030 km2, trải dài trên địa bàn các tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên,
Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hải Dương. Các hoạt động phát triển kinh tế – xã
hội mạnh mẽ trên LVS Cầu cũng đã có những ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến
môi trường nước của LVS.
Nhìn chung, trong giai đoạn 2014 – 2018, với sự nỗ lực của các cấp chính quyền và
Ủy ban bảo vệ môi trường LVS Cầu trong việc quản lý và kiểm soát các nguồn thải
gây ô nhiễm, chất lượng nước trên LVS sông Cầu đã được cải thiện so với giai đoạn
trước. Tuy nhiên, diễn biến qua 03 năm gần đây từ 201 6 - 201 8 cho thấy, nhiều khu
vực trên sông Cầu, sông Công, sông Chợ Chu và sông Nghinh Tường, chất lượng nước
đang có xu hướng bị suy giảm, đặc biệt là năm 2018 (Hình 2.29). Nguyên nhân chính
là do hàm lượng chất rắn lơ lửng trong nước khá cao, một phần do yếu tố dòng chảy và
tác động của mưa lũ, tuy nhiên, một phần do các hoạt động khai thác khoáng sản (than,
vàng, cát sỏi) trong khu vực đã làm gia tăng lượng lớn chất lơ lửng vào môi trường
nước.
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Hình 2.29. Diễn biến chất lượng nước sông Cầu năm 2017 – 2018
Nguồn: Tổng cục Môi trường, 2018
Một số khu vực đang bị ô nhiễm trên LVS Cầu gồm: ô nhiễm hữu cơ trên sông Cầu (từ
đập Thác Huống đến khu vực cầu Mây, cầu Trà Vườn do tiếp nhận nước thải sinh hoạt
từ các khu dân cư); cầu Trà Vườn một số thời điểm ô nhiễm Fe, Pb (có thể do ảnh
hưởng từ nhà máy luyện kim); ô nhiễm chất rắn lơ lửng tại khu vực Tân Phú (sông
Cầu), cầu Đa Phúc (sông Công) do hoạt động khai thác cát sỏi, trên sông Đu do chịu
ảnh hưởng của mỏ than Phấn Mễ hay trên sông Nghinh Tường do hoạt động khai thác
vàng tại Thần Sa. Tại một số suối trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cũng bị ô nhiễm chất
hữu cơ, điển hình như suối Linh Nham, suối Phượng Hoàng, suối Loàng, do tiếp nhận
nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư và nước thải từ các cơ sở sản xuất công nghiệp.
(c). Lưu vực sông Nhuệ – Đáy
LVS Nhuệ – Đáy thuộc LVS Hồng – Thái Bình, trải trên địa phận 6 tỉnh, thành phố
vùng Đồng bằng sông Hồng. Trong giai đoạn 2014 – 2018, các đoạn sông chảy qua
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các đô thị và khu vực tập trung sản xuất vẫn tiếp tục bị ô nhiễm chất hữu cơ, chất dinh
dưỡng và vi sinh. Chất lượng nước năm 2016 bị suy giảm so với các năm trước đó.
Tuy nhiên, đến năm 2017 – 2018, chất lượng nước tại một số khu vực có sự cải thiện
hơn (Hình 2.30).

Hình 2.30. Diễn biến giá trị WQI trên các sông thuộc LVS Nhuệ – Đáy
giai đoạn 2014 – 2018
Nguồn: Tổng cục Môi trường, 2018
Chất lượng nước sông Nhuệ luôn ở mức thấp, đoạn sông qua nội thành Hà Nội, nước
bị ô nhiễm nặng với giá trị WQI rất thấp. Ô nhiễm nước sông Nhuệ cũng đã và đang
có những tác động đáng kể đến chất lượng nước khu vực hạ lưu, đặc biệt vào mùa khô.
Theo thống kê trong giai đoạn 2014 – 2018, trên LVS Nhuệ – Đáy, hầu hết các thông
số đều có tỷ lệ % giá trị vượt QCVN 08-Mt : 2015/BTNMT (A2) từ 35,7% đến trên
90%. Trong đó, một số thông số có tỷ lệ vượt cao là Amoni, Nitrit và BOD5. Năm 201
6 - 201 7, tỷ lệ số giá trị vượt QCVN của các thông số có giảm nhẹ so với những năm
trước nhưng không đáng kể (Bảng 2-6).
Bảng 2-6. Diễn biến tỷ lệ % số giá trị vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) của một
số thông số trên LVS Nhuệ – Đáy giai đoạn 2014 – 2018
Đơn vị tính: %
Stt
Thông số
2014
2015
2016
2017
2018
1 BOD5
70,7
59,5
90,5
71,4
81,0
2 COD
68,3
78,6
83,3
59,5
54,8
3 DO
75,6
35,7
81,0
69,0
45,2
4 Fe
51,2
38,1
42,9
38,1
38,1
5 NO2
82,9
66,7
83,3
69,0
73,8
+
6 NH4
87,8
100,0
88,1
64,3
66,7
37 PO4
39,0
40,5
45,2
40,5
8 TSS
56,1
76,2
85,7
73,8
90,5
Nguồn: Tổng cục Môi trường, 2018
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3). Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung
(a). Lưu vực sông Mã
LVS Mã với khu vực thượng nguồn thuộc vùng núi phía Bắc và khu vực hạ lưu thuộc
vùng Bắc Trung bộ (Thanh Hoá). Trong giai đoạn 2014 – 2018, diễn biến chất lượng
nước các sông trên LVS sông Mã đoạn chảy qua lãnh thổ Việt Nam tương đối ổn định
tại hầu hết các khu vực. Theo diễn biến thời gian, năm 2017 – 2018, ghi nhận chất
lượng nước sông Mã có sự suy giảm so với các năm trước. Riêng tại khu vực Cửa Hới
(Thanh Hóa) năm 2015 – 2016, giá trị WQI có sự giảm thấp bất thường, tuy nhiên, đến
năm 2017 – 2018, chất lượng nước đã có sự cải thiện hơn (Hình 2.31). Một số phụ lưu
như sông Bưởi do chịu tác động của nước thải sản xuất, đã xảy ra hiện tượng ô nhiễm
nguồn nước, dẫn đến những sự cố gây chết cá hàng loạt

Hình 2.31. Diễn biến giá trị WQI trên các sông thuộc LVS Mã giai đoạn 2014 – 2018
Nguồn: Tổng cục Môi trường, 2018
(b). Lưu vực sông Cả
Lưu vực sông Cả là một LVS lớn ở Bắc Trung Bộ, trong đó phần thuộc lãnh thổ Việt
Nam phần lớn thuộc 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Theo đánh giá năm 2017, hầu hết các
khu vực trên LVS Cả có chất lượng nước ở mức trung bình, nước có thể sử dụng cho
tưới tiêu, giao thông thủy và các mục đích yêu cầu chất lượng lượng tương đương. Tuy
nhiên, đến năm 2018, chất lượng nước đã được cải thiện hơn ở hầu hết các khu vực,
đặc biệt là các sông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (Hình 2.32).
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Hình 2.32. Diễn biến giá trị WQI trên LVS Cả năm 2017 – 2018
Nguồn: Tổng cục Môi trường, 2018
Kết quả quan trắc trong 02 năm 2017 – 2018 cũng ghi nhận tình trạng ô nhiễm do chất
hữu cơ, các hợp chất chứa Nitơ, Fe và TSS trên sông Lam và một số sông nhánh với tỷ
lệ % giá trị các thông số vượt QCVN 08-MT: 201 5/ BTNMT (A2) từ 13 - 72%. Còn
lại giá trị các thông số khác đặc trưng cho môi trường nước trên LVS Cả vẫn đạt
QCVN (Hình 2.33).

Hình 2.33. Tỷ lệ % số giá trị vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) của một số
thông số trên LVS Cả năm 2017 – 2018
Nguồn: Tổng cục Môi trường, 2018
(c). Lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn
Trong giai đoạn 2014 – 2018, chất lượng nước các sông thuộc LVS Vu Gia – Thu Bồn
biến động khá rõ rệt. Chất lượng nước sông Vu Gia kém hơn sông Thu Bồn, hầu hết
chỉ đáp ứng cho mục đích tưới tiêu và giao thông thủy.
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Trên sông Vu Gia, đoạn từ thị trấn Bến Giằng đến Điện Hòa (Quảng Nam), trong thời
gian 2015 – 2016, nước sông chỉ đáp ứng cho mục đích giao thông thủy. Tuy nhiên,
đến năm 2017 – 2018, chất lượng nước đã được cải thiện hơn (Hình 2.34).

Hình 2.34. Diễn biến giá trị WQI trên LVS Vu Gia – Thu Bồn giai đoạn 2014 – 2018
Nguồn: Tổng cục Môi trường, 2018
Về yếu tố gây ô nhiêm, kết quả quan trắc đã cho thấy nước sông bị ô nhiêm do chất
hữu cơ, chất dinh dưỡng với giá trị thông số BOD5 và thông số Amoni cao vượt
QCVN 08- MT:2015/BTNMT (A2). Thông số TSS thường ở mức cao vượt QCVN tại
hầu hết các điểm quan trắc trên sông, chủ yếu là do đặc trưng tự nhiên của sông, tuy
nhiên tại một số điểm, nguyên nhân cũng do ảnh hưởng của hoạt động khai thác
khoáng sản trái phép trên sông. Còn lại hầu hết các thông số khác đều có giá trị đạt
QCVN (Hình 2.35).

Hình 2.35. Tỷ lệ % số giá trị vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) của một số
thông số trên LVS Vu Gia – Thu Bồn giai đoạn 2014 – 2018
Nguồn: Tổng cục Môi trường, 2018
4). Vùng Tây Nguyên
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Sê San và Srêpôk là các lưu vực sông xuyên biên giới thuộc lưu vực sông Mê Công là
hệ lưu vực chính của vùng Tây Nguyên, có diện tích thuộc Campuchia và Việt Nam.
Với diện tích 18.800 km2, lưu vực Sê San nằm giữa lưu vực sông Sê Kông ở phía Bắc
và lưu vực sông Srêpôk ở phía Nam. Lưu vực sông Srêpôk có diện tích 30.900 km2 là
lưu vực lớn nhất trong 3 lưu vực sông này
Chất lượng nước năm 2017 và 2018 trên sông Sê San và Srêpôk có tương đối tốt khi
có đến 24% số đợt quan chắc cho kết quả chất lượng nước loại 4 và 5 (rất kém) - có
thể sử dụng cho mục đích giao thông thuỷ và có đến khoảng 50% đợt quan trắc cho kết
quả chất lượng nước loại 2 trở lên - sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.
Bảng 2-7. Tổng hợp các đợt quan trắc nước mặt khi phân loại theo tiêu chí và mục
đích sử dụng lưu vực sông Sê San và Srêpôk năm 2017 và 2018
Đơn vị tính: Đợt
Tỉnh
Loại 1
Loại 2
Loại 3
Loại 4
Loại 5
Tổng
Kon Tum
16
21
21
2
60
Gia Lai
3
37
40
44
47
171
Đắk Lắk
42
102
54
9
2
209
Lâm Đồng
1
1
1
3
Nguồn dữ liệu thu thập tại địa phương
Điểm quan trắc tại Cầu Ninh Hòa, thị trấn Phú Hòa, theo số liệu quan trắc từ năm 2017
đến năm 2018 chất lượng nước đang giảm xuống, và không có xu hướng tự làm sạch.
Chất lượng nước đạt loại 4 đến loại 5, nguyên nhân ô nhiễm do nhà máy chế biến cao
su Chư Păh kết hợp với nước thải sinh hoạt của người dân, bên cạnh đô thị hoá cùng
với phát triển các khu công nghiệp, bên cạnh đó các cơ sở hạ tầng cùng các quy hoạch
về xử lý nước thải hiện chưa có.
Ô nhiễm chủ yếu là do hàm lượng TSS trong nước cao, đặc biệt là vào cuối mùa lũ
khiến cho chất lượng nươc của các nhánh sông bị ảnh hưởng ngoài ra còn do việc xả
thải của một số doanh nghiệp và người dân.
5). Vùng Đông Nam Bộ
Lưu vực hệ thống sông Đồng Nai có diện tích lưu vực 36.530 km2, chủ yều nằm trong
vùng Tây nguyên và Đông Nam Bộ, gồm một số sông lớn như sông Đồng Nai, sông
La Ngà, sông Bé, sông Sài Gòn, sông Vàm Cỏ... Chất lượng nước sông chịu ảnh
hưởng lớn bởi các nguồn thải từ hoạt động công nghiệp và nước thải sinh hoạt đô thị.
Chất lượng môi trường nước mặt LVHTS Đồng Nai trong giai đoạn 2014 – 2018 khá
ổn định qua các năm. Nhiều khu vực bị ô nhiễm nặng trong thời gian trước đã được
phục hồi, điển hình là nước sông Thị Vải. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số điểm nước
bị ô nhiễm nặng, chủ yếu là do ô nhiễm hữu cơ và chất dinh dưỡng như khu vực cầu
Bình Điền, Cảng Phú Định (Tp. Hồ Chí Minh).
Nước sông Đồng Nai đoạn thượng nguồn có chất lượng còn tương đối tốt, nhiều nơi
nước có thể sử dụng để cấp nước cho sinh hoạt như Hồ Trị An. Vào các tháng mùa
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mưa, nước có hàm lượng TSS, độ đục cao do thượng nguồn sông Đồng Nai có lượng
phù sa lớn và do xói mòn đất đá. Chất lượng nước sông Đồng Nai có xu hướng giảm
khi chảy qua địa phận Tp. Hồ Chí Minh (Bến phà Cát Lái, Mũi Đèn Đỏ), nhiều khu
vực chất lượng nước chỉ đạt mức trung bình, đã ghi nhận nước sông bị ô nhiễm bởi
chất hữu cơ và chất dinh dưỡng do tiếp nhận nước thải sinh hoạt đô thị, nước thải công
nghiệp và hoạt động giao thông thủy.
Đối với sông Sài Gòn, chất lượng nước cũng bị suy giảm ở khu vực trung lưu và hạ
lưu. Đoạn sông chảy qua tỉnh Bình Dương và Tp. Hồ Chí Minh, chất lượng nước chỉ ở
mức trung bình, nhiều khu vực còn ở ngưỡng kém.

Hình 2.36. Diễn biến giá trị WQI trên lưu vực hệ thống sông Đồng Nai
giai đoạn 2014 – 2018
Nguồn: Tổng cục Môi trường, 2018
Tương tự như một số LVS khác, LVHTS Đồng Nai bị ảnh hưởng khá lớn bởi hàm
lượng chất rắn lơ lửng trong nước sông, đặc biệt vào các mùa lũ. Xâm nhập mặn tại
vùng cửa sông của LVHTS Đồng Nai đã thường xuyên diễn ra và ngày càng gia tăng
mức độ nghiêm trọng. Hàm lượng Cl- đã ở mức vượt QCVN 08-MT: 2015/BTNMT
(B1), có nơi vượt hàng chục lần.
6). Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Nguồn nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long chịu ảnh hưởng lớn từ lưu vực sông Mê
Công, với diện tích lưu vực 75.257 km2, chiếm 57% tổng lượng nước của cả nước,
chất lượng nước tại lưu vực sông Mê Công Việt Nam (LVS Cửu Long) khá tốt với giá
trị WQI ở mức cao, đặc biệt là khu vực sông bắt đầu chảy vào lãnh thổ Việt Nam.
Sông Hậu và sông Tiền là hai con sông lớn nhất thuộc LVS Mê Công, nguồn nước dồi
dào, lòng sông sâu và rộng nên khả năng tự làm sạch của hai con sông này tương đối
lớn, góp phần làm giảm mức độ ô nhiễm, đặc biệt là ô nhiễm hữu cơ và dinh dưỡng.
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Trong giai đoạn 2014 – 2018, chất lượng nước có sự biến động đáng kể ở một số khu
vực. Trên sông Tiền và sông Hậu, chất lượng nước được cải thiện từ năm 2014 – 2016,
tuy nhiên, đến năm 2017 – 2018, lại có sự suy giảm nhẹ (Hình 2.37).
Giá trị của hầu hết các thông số trên các sông thuộc LVS Mê Công đều nhỏ hơn giới
hạn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A1). Tuy nhiên, cục bộ một số đoạn sông của sông
Tiền, sông Hậu và một số nhánh sông đã ghi nhận hiện tượng ô nhiễm cục bộ chất hữu
cơ với mức độ khác nhau do nước thải từ các KCN và hoạt động khai thác cát, nuôi
trồng thuỷ sản không qua xử lý xả thẳng ra môi trường. Điể9n hình như đoạn sông
Tiền qua khu vực cảng cá Mỹ Tho, KCN Mỹ Tho đã có dấu hiệu ô nhiễm hữu cơ và vi
sinh.

Hình 2.37. Diễn biến giá trị WQI trên lưu vực hệ thống sông Mê Công (Việt Nam)
giai đoạn 2014 – 2018
Nguồn: Tổng cục Môi trường, 2018
(2). Môi trường nước dưới đất
1). Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc
Diễn biến hiện trạng nước dưới đất, giai đoạn 2016 – 2020 được đánh giá dựa trên cơ
sở các số liệu quan trắc chất lượng nước dưới đất tại một số tỉnh thuộc vùng Trung du
và Miền núi phía Bắc làm cơ sở để đánh giá chất lượng nước dưới đất cho toàn vùng.
Các tỉnh như Bắc Kạn, Cao Bằng và Lạng Sơn chất lượng nước dưới đất đều tương đối
tốt, hầu hết các thông số đều nằm trong ngưỡng cho phép của QCVN 09MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất.
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Hình 2.38. Diễn biến hàm lượng COD trong nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
giai đoạn 2016 – 2019

Hình 2.39. Diễn biến hàm lượng N-NO3- trung bình tại một số trạm bơm trên địa bàn
thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2016 – 2019
Tuy nhiên, tại tỉnh Bắc Kạn chỉ số coliform trong nước dưới đất biến động khá lớn qua
các năm, năm 2016 – 2017 giá trị coliform trong nước dưới đất tại tất cả các vị trí quan
trắc có giá trị vượt QCVN 09-MT:2015/BTNMT từ 1,3 - 5,3 lần. Sang đến năm 2018
– 2019, hàm lượng coliform trong nước dưới đất đã giảm dần có vị trí đã nằm trong
giới hạn cho phép của QCVN 09-MT:2015/BTNMT. Tuy nhiên nhìn chung chất lượng
nước ngầm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã có sự ô nhiễm của vi sinh vật trong nước.
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Hình 2.40. Biểu đồ diễn biến chỉ số coliform trong nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bắc
Kạn giai đoạn 2016 – 2019
2). Vùng Đồng bằng sông Hồng
Chất lượng nươc dưới đất vùng Đồng bằng sông Hồng có chất lượng kém, hầu hết các
thông số tại các vị trí quan trắc đều cho giá trị vượt ngưỡng cho phép của QCVN 09MT:2015/BTNMT.
Trong giai đoạn 2016 – 2020, chất lượng nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình có xu
hướng giảm đối với các thông số Fe và Cl- nhưng cũng có những thông số có xu
hướng tăng rõ rệt như giá trị NH4+, tuy nhiên hầu hết các giá trị đều vượt ngưỡng cho
phép của QCVN 09-MT:2015/BTNMT. Hiện nay, các giếng trên địa bàn tỉnh hầu hết
đều bị nhiễm mặn với nồng độ rất cao và độ mặn giảm dần tại các vị trí xa biển, nước
ngầm tại một số nơi xa biển đã có dấu hiệu gia tăng sự nhiễm mặn qua các năm như tại
Giếng QTB06, QTB06a.

Hình 2.41. Diễn biến hàm lượng Fe trong Hình 2.42. Diễn biến hàm lượng
nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình Pemanganat trong nước dưới đất trên địa
giai đoạn 2016 – 2020
bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016 – 2020
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Hình 2.43. Diễn biến hàm lượng NH4+ Hình 2.44. Diễn biến hàm lượng Cl- trong
trong nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Bình giai đoạn 2016 – 2020
giai đoạn 2016 – 2020
Tỉnh Nam Định thực hiện quan trắc chất lượng nước dưới đất tần suất 4 lần/năm tại
các khu vực trong tỉnh. Theo kết quả quan trắc môi trường nước dưới đất hàng năm
cho thấy, mực nước dưới đất có xu hướng tăng giảm theo mùa và hạ dần theo năm;
mức độ sụt giảm mực nước và chất lượng nước dưới đất khác nhau giữa các khu vực
trong tỉnh. Khu vực Tây – Tây Bắc tỉnh (huyện Ý Yên, Vụ Bản, Nam Trực, Mỹ Lộc)
có chất lượng nước và mức độ sụt giảm thấp hơn so với khu vực Đông – Đông Nam
tỉnh (huyện Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Xuân Trường). Khu vực huyện Nghĩa Hưng, Hải
Hậu có chất lượng nước dưới đất tương đối tốt, hầu hết các thông số phân tích đều đạt
QCVN 09:2015-MT/BTNMT. Khu vực Trực Ninh, Nam Trực, Mỹ Lộc, Vụ Bản, Ý
Yên, Giao Thủy: Chất lượng nước khu vực này có dấu hiệu ô nhiễm bởi Pemanganat,
Clorua, Sắt, Amoni, Coliform.
Nhìn chung, chất lượng nước dưới đất trong vùng khá xấu nhưng vẫn có một số vùng
chất lượng nước vẫn đảm bảo cho mục đích sinh hoạt như khu vực thành phố Ninh
Bình và thành phố Tam Điệp. Kết quả phân tích mẫu nước dưới đất giai đoạn từ tháng
11/2017 đến tháng 11/2019 đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 09MT:2015/BTNMT.
3). Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung
Chất lượng nước tại vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung bị ảnh hưởng chủ
yếu là thông số Coliform, ô nhiễm vi sinh diễn ra thường xuyên ở phần lớn các khu
vực, giá trị cho phép của Coliform trong nước dưới đất là 3 MPN/100ml. Ngoài ra đối
với các khu vực gần biển thì nước ngầm có nguy cơ bị nhiễm mặn và nồng độ ngày
càng tăng dần qua các năm.
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Hình 2.45. Diễn biến hàm lượng
Coliform tại các vị trí quan trắc nước
dưới đất trên địa bàn thành phố Đà
Nẵng giai đoạn 2016 – 2020

Hình 2.46. Diễn biến hàm lượng Coliform
tại các vị trí quan trắc nước dưới đất trên
địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 –
2020

Hình 2.47. Diễn biến hàm lượng
Coliform tại các vị trí quan trắc nước
dưới đất thuộc khu vực nông lâm nghiệp
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn
2016 – 2019

Hình 2.48. Diễn biến hàm lượng Coliform
tại các vị trí quan trắc nước dưới đất thuộc
khu vực khai thác khoảng sản trên địa bàn
tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 – 2019

Một số thông số khác tại một số vị trí quan trắc tại một số thời điểm cho kết quả phân
tích vượt giới hạn cho phép nhưng cũng không xảy ra trên diện rộng và có xu hướng
giảm theo từng năm, đối với tầng nông ven biển xuất hiện nguy cơ ô nhiễm, suy thoái
nguồn do gia tăng khai thác quá mức phục vụ các hoạt động nuôi trồng thủy sản, du
lịch và cần có giải pháp bảo vệ thích hợp hơn.
4). Vùng Tây Nguyên
Trong giai đoạn 2016 – 2020, kết quả quan trắc tại một số tỉnh thuộc vùng Tây
Nguyên có chất lượng nước khá tốt chưa thể hiện sự ô nhiễm đáng kể. Trừ một vài vị
trí quan trắc trong một vài thời điểm đã có dấu hiệu ô nhiễm hữu cơ, ô nhiễm vi sinh
và ô nhiễm dinh dưỡng. Tác nhân gây ô nhiễm do chất thải phát sinh từ hoạt động sản
xuất công nghiệp, hoạt động của khu đô thị, chất thải sinh hoạt chưa được xử lý đạt
quy chuẩn thấm vào trong mạch nước ngầm gây ô nhiễm nguồn nước ngầm.
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Hình 2.49. Biến thiên nồng độ Amoni trong nước ngầm tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016 –
2020
5). Vùng Đông Nam Bộ
Chất lượng nước khu vực Đông Nam Bộ khá tốt, đáp ứng được mục đích sinh hoạt và
tưới tiêu. Hầu hết các thông số kim loại nặng trong nước dưới đất tại các điểm quan
trắc đều có hàm lượng nhỏ hơn giới hạn QCVN 09-MT:2015/BTNMT, các thông số
khác như Mn, NO3-, NH4+ phát hiện vượt nhẹ tại một số điểm quan trắc. Ô nhiễm vi
sinh tại một số tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ đang có xu hướng tăng dần theo từng
năm.
Theo kết quả quan trắc Coliform năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, hàm lượng
Coliform dao động trong khoảng từ không phát hiện đến 1100 MPN/100ml. Vào các
đợt quan trắc năm 2020, 58/78 mẫu có giá trị Coliform nằm trong giới hạn cho phép là
3 MPN/100ml, chiếm 74,4% (cùng kỳ 2019 là 73/78 mẫu, chiếm 93,6%).

Hình 2.50. Giá trị Min, Max của N-NO3- nước dưới đất tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
giai đoạn 2016 – 2020
So sánh với chất lượng nước dưới đất của khu vực trong giai đoạn năm 2011 – 2015 có
thể thấy chất lượng nước vẫn ổn định qua nhiều năm. Nguyên nhân là do trong giai
đoạn 05 năm trước từ năm 2011 – 2015, cơ sở hạ tầng tại các khu công nghiệp vẫn còn
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chưa phát triển và tình hình xử lý nước thải tại nguồn cũng như công tác quản lý, thu
gom chất thải rắn còn hạn chế.
6). Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Chất lượng nước tại các khu vực trên địa bàn Đồng bằng sông Cửu Long diễn biến
phức tạp, chất lượng nước nhiều khu vực xấu không dùng được cho mục đích sinh
hoạt, chủ yếu dùng để đáp ứng nhu cầu tưới tiêu nông nghiệp, vệ sinh, chăn nuôi gia
súc, gia cầm,…

Hình 2.51. Diễn biến giá trị Coliform Hình 2.52. Diễn biến giá trị Coliform
trong nước dưới đất trên địa bàn tỉnh trong nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà
Vĩnh Long giai đoạn 2015 – 2020
Vinh giai đoạn 2016 – 2020

Hình 2.53. Sự thay đổi chỉ số ô
nhiễm Coliform trên địa bàn tỉnh
Kiên Giang giai đoạn 2016 – 2020
Chất lượng nước ở tầng nông thường các thông số ô nhiễm sẽ có giá trị cao hơn so với
nước ở các tầng sâu. Trong giai đoạn 2016 – 2020 có thể diễn ra xu thế suy giảm chất
lượng nước dưới đất, bởi số lượng chỉ tiêu phân tích vượt quy chuẩn hàng năm tăng từ
và tổng số thông số phân tích vượt quy chuẩn hàng năm tăng, tính chung cho cả giai
đoạn thì hầu hết các chỉ tiêu phân tích đều vượt quy chuẩn tại một số vị trí quan trắc.
Việc suy giảm chất lượng nước dưới đất tại khu vực vùng Đồng bằng sông Cửu Long
chủ yếu không phát sinh từ nguồn tự nhiên mà có khả năng do hoạt động bón phân, vôi
trong sản xuất nông nghiệp.
(3). Môi trường nước biển
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1). Nước biển ven bờ
Nhìn chung, chất lượng nước điểm ở một vài vị trí có chỉ số RQ >1,5 nguy cơ ô nhiễm
môi trường rất cao song giá trị trên chỉ mang tính thời điểm. Nước biển ven bờ còn khá
tốt với hầu hết giá trị các thông số đặc trưng cho chất lượng nước biển đều nằm trong
giới hạn cho phép của QCVN 10- MT:2015/BTNMT. Kết quả tính toán chỉ số RQ giai
đoạn 2015 – 2019 cho thấy, phần lớn các điểm thực hiện quan trắc có giá trị RQ đạt ở
mức tốt (RQ <1).

Hình 2.54. Nguy cơ ô nhiễm môi trường (theo chỉ số RQ) dọc ven bờ năm 2018
Nguồn: Trạm QT&PTMT Biển ven bờ miền Bắc; Trung; Nam (2018).
Mức độ ô nhiêm gia tăng vào mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 10) do sự gia tăng giá trị
các hợp chất hữu cơ, hợp chất chứa nitơ (NH4+), TSS từ đất liền ra biển và sự trôi dạt
chất ô nhiễm từ ngoài khơi vào dải ven bờ.

86

Hình 2.55. Hình ảnh minh hoạt bản đồ diễn biến chất lượng nước biển ven bờ tại các
trạm quan trắc. Tỷ lệ 1:10.000.000 (thu nhỏ)
(a). Vùng đồng bằng sông Hồng
Môi trường nước biển ven bờ giai đoạn 2015 – 2018 cho thấy, các vị trí đã quan trắc
đều có giá tri RQ khá nhỏ, đạt ở mức độ nguy cơ ô nhiễm môi trường thấp. Trừ năm
2018, tại Trà Cổ có giá trị RQ tăng ở mức độ nguy cơ ô nhiễm môi trường cao song
đây chỉ là giả trị mang tính thời điểm do mật độ Coliform khá cao, cực đại vào mùa
mưa đạt 40.050 CFU/100mL.
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Bảng 2-8. Giá trị rủi ro môi trường tại một số khu vực ven biển (vùng đồng bằng sông
Hồng)
Địa điểm Năm
2015

Mùa khô
Năm
Năm
2016
2017

Năm
2018

Năm
2015

Mùa mƣa
Năm
Năm
2017
2016

Năm
2018

Trà Cổ

0,19

0,13

0,15

1,44

0,25

0,16

0,29

1,75

Cửa Lục

0,24

0,18

0,16

0,79

0,24

0,2

0,3

0,49

Đồ Sơn

0,26

0,23

0,23

0,48

0,37

0,27

0,27

0,56

Ba Lạt

0,33

0,37

0,28

0,57

0,41

0,37

0,29

0,74

Nguồn: Trạm QT&PTMT Biển ven bờ miền Bắc (2019).
Kết quả quan trắc tại khu vực cửa sông ven biển cho thấy, trong các thông số vượt
QCVN 10-MT/BTNMT chiếm tỷ lệ cao nhất là NH4+ (71%), tiếp đến là TSS (28%),
Fe (23%), Coliform và P-PO43-. Tuy nhiên, mức độ ô nhiễm có dấu hiệu giảm dần qua
các năm.

Hình 2.56. Tỷ lệ % số giá trị thông số vượt QCVN 10 – MT:2015/BTNMT (NT-BT)
Nguồn: Trạm QT&PTMT Biển ven bờ miền Bắc (2018).

Hình 2.57. Diễn biến giá trị NH4+ khu vực ven biển phía Bắc giai đoạn 2015 – 2020
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Kết quả khảo sát của TCBHĐVN, 2019 ghi nhận các khu vực cửa sông, khu vực
NTTS bị ô nhiễm NH4+ nhẹ hoặc chạm ngưỡng cho phép của QCVN10MT:2015/BTNMT.

Hình 2.58. Giá trị NH4+ khu vực nuôi trồng thủ sản trên biển Quảng Ninh năm 2019

Mùa khô
Mùa mưa
+
Hình 2.59. Diễn biến giá trị NH4 khu vực phía Bắc theo mùa (khô, mưa) giai đoạn
2015 – 2018
Do đặc trưng yếu tố địa hình, nước biển ven bờ khu vực phía Bắc khá đục, giá trị TSS
cao ghi nhận ở phần lớn các điểm thực hiện quan trắc, giá trị TSS đều vượt giới hạn
cho phép của QCVN 10-MT:2015/BTNMT.

Hình 2.60. Diễn biến giá trị TSS vùng biển ven bờ phía Bắc giai đoạn 2015 – 2020
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Tại các cảng biển, do hoạt động tàu thuyền, nước biển cũng bị ô nhiễm bởi dầu mỡ
khoáng, phần lớn các điểm quan trắc đều ghi nhận hàm lượng dầu mỡ khoáng vượt
giới hạn cho phép của QCVN 10-MT:2015/BTNMT (0,5 mg/L).

Hình 2.61. Diễn biến giá trị Tổng dầu mỡ khoáng khu vực ven biển phía Bắc giai đoạn
2018 – 2020
Tại một số cảng biển thực hiện quan trắc (Cảng Cái Lân - Quảng Ninh; Cảng Đình Vũ
- Hải Phòng), kết quả cho thấy giá trị thông số NH4+ và PO43- vượt hoặc chạm ngưỡng
vượt giới hạn cho phép.

Hình 2.62. Diễn biến giá trị NH4+ khu vực Hình 2.63. Diễn biến giá trị PO43- khu vực
cảng biển phía Bắc giai đoạn 2018 – 2019 cảng biển phía Bắc giai đoạn 2018 – 2019
Tại một số cụm đảo lớn khu vực phía Bắc, điển hình như Cụm đảo Cô Tô - Vĩnh Thực
và Cụm đảo Vân Đồn thuộc tỉnh Quảng Ninh; Đảo Bạch Long Vĩ thuộc thành phố Hải
Phòng ... đây là các đảo, cụm đảo dân sinh với các hoạt động khai thác, sơ chế và chế
biến hải sản, song lượng chất thải phát sinh không đáng kể và không thường xuyên nên
ít gây ảnh hưởng đến môi trường nước biển. Các thông số quan trắc, phân tích nằm
trong giới hạn cho phép của QCVN 10-MT:2015/BTNMT.
(b). Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung
Chất lượng môi trường nước biển ven bờ miền Trung (từ Thanh Hóa - Bình Thuận)
khá tốt, đến trên 97% số giá trị quan trắc từ giai đoạn 2015 – 2018 đạt giá trị RQ < 1
(mức nguy cơ ô nhiễm môi trường thấp). Tuy nhiên đã ghi nhận điểm quan trắc có giá
trị RQ >1,5 (mức nguy cơ ô nhiễm rất cao) mang tính thời điểm do sự tăng cao của

90

mật độ Coliform, đạt giá trị trung bình 600.025 MPN/100 ml vào thời gian khảo sát
mùa khô 2015 và 89.625 MPN/100 ml vào mùa mưa 2018.
Bảng 2-9. Giá trị rủi ro môi trường tại một số khu vực ven biển miền Trung
Mùa khô
Mùa mƣa
Năm Năm Năm Năm Năm Năm
Năm
2015 2016 2017
2015
2016
2017
2018
Sầm Sơn
0,18
0,19
0,15
0,24
0,26
0,21
0,16
Cửa Lò
0,16
0,2
0,18
0,26
0,25
0,23
0,19
Đèo Ngang
0,07
0,10
0,14
0,09
0,10
0,10
0,12
Đồng Hới
0,07
0,09
0,11
0,11
0,08
0,11
0,08
Thuận An
0,09
0,07
0,08
0,08
0,12
0,10
0,10
Đà Nằng
0,09
0,07
0,10
0,09
0,10
0,08
0,09
Dung Quất
0,09
0,07
0,12
0,09
0,10
0,08
0,10
Sa Huỳnh
0,08
0,07
0,11
0,09
0,08
0,07
0,09
Quy Nhơn
0,08
0,07
0,11
0,09
0,10
0,07
0,09
Nha Trang
0,09
0,11
0,11
0,11
0,10
0,14
0,12
Phan Thiết
0,19
0,14
0,15
0,16
0,66
16,87 0,14
Nguồn: Trạm QT&PTMT Biển ven bờ miền Bẳc, miền Trung (2018).
Địa điểm

Năm
2018
0,43
0,43
0,10
0,10
0,12
0,11
0,11
0,11
0,11
0,14
2,66

Cũng như môi trường nước biển ven bờ khu vực miền Bắc, tại khu vực miền Trung,
nước biển các vùng ven biển nơi có hoạt động nuôi trồng thủy sản trên các vũng vịnh,
đầm phá cũng ghi nhận một số thông số có hàm lượng vượt giới hạn cho phép của
QCVN 10-MT:2015/BTNMT. Trong đó NH4+ tỷ lệ giá trị vượt QCVN 10MT:2015/BTNMT lớn nhất, chiếm 37,5%, tiếp đó là Coliform, DO, TSS và Fe.

Hình 2.64. Tỷ lệ % số giá trị thông số vượt QCVN 10-MT:2015/BTNMT (NT-BT)
khu vực ven bờ miền Trung giai đoạn 2015 – 2018
Cũng theo kết quả quan trắc của Tổng cục Môi trường, tại các khu vực từ cửa sông
Nhật Lệ (tỉnh Quảng Bình) đến cửa sông Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi), ghi nhận bị ô
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nhiễm NH4+ do ảnh hưởng hoạt động nuôi trồng thủy hải sản và một phần ảnh hưởng
của chất thải từ đất liền theo dòng chảy sông thải ra biển.

Hình 2.65. Giá trị NH4+ tại khu vực cửa sông ven biển miền Trung giai đoạn 2018 –
2020
Nguồn: TCMT (2020).
Đối với khu vực các cảng biển, kết quả quan trắc tại 10 cảng biển, khu vực ven biển
miền Trung, từ Thừa Thiên Huế đến tỉnh Bình Thuận đã ghi nhận một vài cảng biển
thực hiện quan trắc như Âu thuyền Thọ Quang, Cảng biển Nha Trang và Cảng biển
Phan Thiết bị ô nhiễm bởi NH4+ và có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây.
Trong đó, điểm quan trắc Âu thuyền Thọ Quang - Đà Nằng , là điểm nóng về ô nhiễm
môi trường biển ven bờ của khu vực miền Trung và trên phạm vi cả nước, mức độ ô
nhiễm xu hướng gia tăng hằng năm.
Riêng thông số dầu mỡ khoáng tại phần lớn cảng biển, khu vực hoạt động tàu thuyền
đều ghi nhận giá trị vượt giới hạn cho phép của QCVN 10-MT:2015/BTNMT.

Hình 2.66. Diễn biến giá trị NH4+ tại các cảng biển dọc ven biển miền Trung giai đoạn
2015 – 2019
Nguồn: TCMT; Trạm QT&PTMT Biển ven bờ miền Bẳc, miền Trung (2019).
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Hình 2.67. Giá trị tổng dầu mỡ tại khu vực cảng biển miền Trung giai đoạn 2018 –
2019
Nguồn: TCMT (2019).
Chất lượng môi trường nước biển ven bờ tại các bãi tắm khá tốt. Kết quả quan trắc của
Tổng cục Môi trường tại các bãi tắm trong các năm 2018 – 2019 cho thấy, phần lớn
thông số có giá trị nằm trong giới hạn của QCVN 10-MT:2015/BTNMT - Đối với bãi
tắm, du lịch thể thao biển.
Vào một số thời điểm trong năm, ven biển miền Trung xuất hiện các hiện tượng dầu
vón cục hoặc váng dầu. Nguyên nhân do dầu tràn từ các sự cố đắm tàu trên biển; hoặc
do dầu trôi dạt không rõ nguồn gốc ảnh hưởng đến chất lượng môi trường nước biển
của khu vực, tuy nhiên hiện tượng trên chỉ mang tính thời điểm.
Khu vực xung quanh Đảo Cồn Cỏ thuộc tỉnh Quảng Trị; Cụm đảo Lý Sơn thuộc tỉnh
Quảng Ngãi; Cụm đảo Phú Quý thuộc tỉnh Bình Thuận và Cụm đảo Côn Đảo thuộc
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, .... Kết quả quan trắc cho thấy nước biển ven bờ các đảo thích
hợp đối với vùng nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh, cho vùng bãi tắm, thể thao
dưới nước và cho các nơi khác, toàn bộ các thông số quan trắc, phân tích đều nằm
trong giới hạn cho phép của QCVN 10-MT-2015/BTNMT.

Hình 2.68. Tổng Coliform trong nước biển ven bờ đảo Phú Quý năm 2018
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(c). Vùng Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Vùng bờ biển kéo dài từ Bà Rịa - Vũng Tàu tới Kiên Giang (khu vực phía Nam), kết
quả tính toán giá trị RQ giai đoạn 2015 – 2018 cho thấy, có đến 75% giá trị RQ đạt
mức nguy cơ ô nhiễm môi trường thấp (RQ<1); 10,7% giá trị RQ ở mức trung bình
(RQ: 1-1,2), mức nguy cơ ô nhiễm môi trường trung bình) và 14,3% giá trị RQ>1,5,
mức nguy cơ ô nhiễm môi trường cao. Các điểm có giá trị RQ>1,5 tập trung tại các
điểm quan trắc gần cửa sông, khu vực nuôi trồng thủy hải sản. Kết quả quan trắc cho
thấy giá trị các thông số Coliform, TSS, Fe (mùa mưa), tổng dầu mỡ khoáng,... cao,
vượt giới hạn cho phép của QCVN 10-MT:2015/BTNMT.
Bảng 2-10. Giá trị rủi ro môi trường tại một số khu vực ven biển phía Nam

Gành Rái

Năm
2015
0,19

Mùa khô
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Định Ấn
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8,76

0,63
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Địa điểm

Sông Đốc
Rạch Giá

Năm
2015
0,15

Mùa mƣa
Năm Năm
2016
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0,32
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Năm
2018
0,33

0,66

2,41
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1,07

0,47
0,31

0,62

0,52

1,03

0,55
0,79

0,66

0,86

1,04

Nguồn: Trạm QT&PTMT Biển ven bờ phía Nam (2018).
Tương tự các khu vực biển ven bờ khác, khu vực biển ven bờ phía Nam, các thông số
ô nhiễm chủ yếu gồm NH4+, Coliform, TSS và Fe.

Hình 2.69. Tỷ lệ % số giá trị thông số vượt QCVN 10-MT:2015/BTNMT
Nguồn: Trạm QT&PTMT Biển ven bờ phía Nam (2018).
Do đặc điểm tự nhiên, vùng biển ven bờ khu vực phía Nam chịu tác động mạnh bởi hệ
thống cửa sông ven biển (không chịu tác động bởi hệ thống đê bao), do đó hàm lượng
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phù sa trong nước biển ven bờ khá cao. Giá trị các thông số TSS, Fe cao, vượt giới hạn
cho phép của QCVN 10-MT:2015/BTNMT và tăng cao mùa mưa.

Hình 2.70. Diễn biến giá trị TSS khu vực ven biển phía Nam giai đoạn 2015 – 2019
Nguồn: TCMT; Trạm QT&PTMT Biển ven bờ phía Nam (2019).

Hình 2.71. Giá trị Fe trong nước biển khu vực phía Nam, giai đoạn 2015 – 2018
Nguồn: Trạm QT&PTMT Biển ven bờ phía Nam (2018).
Kết quả quan trắc năm 2018, dọc theo các địa phương thuộc hạ lưu LVS sông Mê
Công, ghi nhận tại các cửa sông: Thị Vải, Ngã Bảy, Sài Gòn, Cửa Tiểu, Cửa Đại và
Cửa Lớn, giá trị thông số NH4+ cao, vượt ngưỡng giới hạn của QCVN 10MT:2015/BTNMT (BT-TS). Tuy nhiên đến năm 2019, giá trị NH4+ tại các cửa sông
đều giảm mạnh và nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép.
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Hình 2.72. Giá trị NH4+ tại một số cửa sông ven biển khu vực phía Nam giai đoạn
2015 – 2019
Nguồn: TCMT; Trạm QT&PTMT Biển ven bờ phía Nam (2019).
Ngoài ra, các vị trí quan trắc (Định An, Rạch Giá, Gành Rái) giai đoạn 2015 – 2018
ghi nhận tổng dầu mỡ khoáng trong môi trường nước biển, giá trị chạm hoặc vượt nhẹ
ngưỡng cho phép của QCVN 10-MT:2015/BTNMT (BT-TS). Tuy nhiên đến năm
2019, giá trị tổng dầu mỡ khoáng giảm mạnh, nằm trong ngưỡng cho phép.

Hình 2.73. Diễn biến tổng dầu mỡ khoáng khu vực ven biển phía Nam giai đoạn 2015
– 2019
Đối với các bãi tắm, môi trường nước biển khá sạch, chưa có dấu hiệu ô nhiễm, các
thông số quan trắc, phân tích đều nằm trong ngưỡng quy định của QCVN 10MT:2015/BTNMT.
Chất lượng môi trường nước biển ven bờ khu vực biển và hải đảo Kiên Giang khá tốt,
phần lớn các thông số quan trắc nằm trong giới hạn cho phép. Ngoại trừ thông số NH4+
tại các khu vực cửa sông, khu vực ven bờ các đảo vượt giới hạn cho phép theo QCVN
10-MT:2015/BTNMT. Nguyên nhân có thể do ảnh hưởng của hoạt động đánh bắt, trao
đổi mua bán của các tàu thuyền và chất thải sinh hoạt.
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Hình 2.74. Giá trị NH4+ tại khu vực biển ven bờ và các đảo ven bờ tỉnh Kiên Giang
năm 2016
Nguồn: Sở TN&MT tỉnh Kiên Giang (2016).
Đối với các đảo, cụm đảo như Côn Đảo thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đảo Hòn Khoai
thuộc tỉnh Cà Mau; Cụm đảo Thổ Chu thuộc tỉnh Kiên Giang, chất lượng môi trường
nước biển tốt, phần lớn các thông số quan trắc, phân tích nằm trong ngưỡng cho phép
của QCVN 10-MT:2015/BTNMT. Nước biển thích hợp đối với vùng NTTS, bảo tồn
thủy sinh, cho vùng bãi tắm, thể thao dưới nước, và cho các nơi khác.

Hình 2.75. Tổng Coliform nước biển ven bờ Côn Đảo 2018
2). Nước biển khơi
Theo kết quả quan trắc xa bờ giai đoạn 2016 – 2020, nước biển khơi của vùng biển
Việt Nam có chất lượng tốt. Hầu hết các thông số đặc trưng cho chất lượng nước biển
xa bờ ở các vùng biển có giá trị thấp và nằm trong ngưỡng cho phép của QCVN 10MT:2015/BTMT.
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Hình 2.76. Diễn biến giá trị Cu trong nước biển xa bờ quanh các đảo xa bờ trên vùng
biển Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020
Nguồn: Trung tâm QT-PTMT Biển thuộc Quân chủng Hải Quân (2020).
Tại các khu vực đang khai thác dầu khí, chất lượng môi trường nước biển cũng chưa
có dấu hiệu bị ô nhiễm, nhóm các thông số kim loại và dầu trong nước biển đều nằm
trong ngưỡng cho phép của QCVN 10-MT:2015/BTMT.

Hình 2.77. Diễn biến tổng dầu mỡ khoáng trong nước biển xung quanh khu vực khai
thác dầu khí giai đoạn 2016 – 2020
Nguồn: Trung tâm QT-PTMT Biển thuộc Quân chủng Hải Quân (2020).
Các khu vực vùng biển Tây Nam Bộ và Côn Sơn, kết quả quan trắc cho thấy giai đoạn
2015 – 2016 có biểu hiện ô nhiễm kim loại trong môi trường nước biển, nhưng từ năm
2018 đến nay, môi trường nước biển tại khu vực này đã cải thiện, các thông số quan
trắc, phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 10-MT:2015/BTNMT.
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Hình 2.78. Diễn biến hàm lượng Cu trong nước biển vùng biển Tây Nam Bộ và Côn
Sơn giai đoạn 2016 – 2020
Nguồn: Trung tâm QTMT Biển, Viện Ngiên cứu Hải sản (2020).

Hình 2.79. Diễn biến hàm lượng Zn trong nước biển vùng biển Tây Nam Bộ và Côn
Sơn giai đoạn 2016 – 2020
Nguồn: Trung tâm QTMT Biển, Viện Ngiên cứu Hải sản (2020).
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Hình 2.80. Diễn biến hàm lượng tổng dầu mỡ khoáng trong nước biển vùng biển Tây
Nam Bộ và Côn Sơn giai đoạn 2016 – 2019
Nguồn: Trung tâm QTMT Biển, Viện Ngiên cứu Hải sản (2019).
Đối với các muối dinh dưỡng trong nước biển thuộc vùng biển Tây Nam Bộ và Côn
Sơn ít biến động qua các năm, trừ muối Si-SiO32- có xu hướng tăng.

Hình 2.81. Diễn biến hàm lượng muối dinh dưỡng vùng biển Côn Sơn
giai đoạn 2005 – 2019
Nguồn: Trung tâm QTMT Biển, Viện Ngiên cứu Hải sản (2019).
2.2.3.3. Hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường đất
(1). Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc
Các thông số quan trắc đất được sử dụng là: pH, Kẽm, Chì, Cadimi, Asen, Đồng, Tổng
N và Tổng P; tuy nhiên, căn cứ vào nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường hàng
năm phân bổ cho nhiệm vụ Quan trắc môi trường, các thông số quan trắc được điều
chỉnh cho phù hợp.
Tại tỉnh Bắc Kạn, xu hướng các chất ô nhiễm trong đất qua các năm đều giảm so với
năm trước. Hàm lượng Zn dao động từ 11,3 mg/kg đến 65,3 mg/kg; hàm lượng Pb dao
động từ <1,6 mg/kg đến 59,2 mg/kg; hàm lượng As dao động từ <0,016 mg/kg đến
2,73 mg/kg; hàm lượng Cu dao động từ 6,4 mg/kg đến 25,1 mg/kg.
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Hình 2.82. Diễn biến hàm lượng Kẽm (Zn) trong đất năm 2016 và 2017
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Hình 2.83. Diễn biến hàm lượng Kẽm (Zn) trong đất năm 2018 và 2019
Tại tỉnh Lạng Sơn, các chất ô nhiễm đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 03MT:2015/BTNMT. Trong đó, hàm lượng As tại các vị trí quan trắc trên địa bàn Thành
phố dao động từ 0,9- 2,616 mg/kg (đất khô); hàm lượng Pb tại các điểm quan trắc dao
động từ 9,301 – 23,1 mg/kg; hàm lượng Zn trung bình các năm tại tất cả các vị trí quan
trắc dao động từ 14,51 -33,741 mg/kg hàm lượng tương đối thấp nhưng có sự biến đổi
không đêù theo từng năm.
(2). Vùng Đồng bằng sông Hồng
Chất lượng đất khu vực Đồng bằng sông Hồng tương đối tốt đáp ứng cho việc canh tác
và trồng trọt theo QCVN 03-MT:2015/BTNMT, kết quả quan trắc chất lượng đất tại 3
tỉnh thuộc vùng các giá trị kim loại nặng đều dưới ngưỡng cho phép và không có xu
hướng gia tăng.
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Hình 2.84. Diễn biến chất lượng đất tại một số tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng
giai đoạn 2016 – 2019
Như diễn biến trình bày ở trên thì chất lượng đất tại tỉnh Thái Bình là không tốt nhất,
tuy nhiên các thông số kim loại vẫn không vượt quy chuẩn, nồng độ Zn phân tích nẳm
trong khoảng 152,11 – 169,22 mg/kg (QCVN 03-MT:2015/BTNMT – đất nông nghiệp
là 200 mg/kg).
(3). Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung
Hiện nay, vẫn chưa có báo cáo điều tra, đánh giá tổng thể chất lượng môi trường đất ở
một số tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung. Tuy nhiên, ô nhiễm
đất ở khu vực này chủ yếu từ việc sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật trong các hoạt
động nông nghiệp, xử lý chất thải rắn do hiện nay đa số các bãi chôn lấp rác thải sinh
hoạt đều không hợp vệ sinh. Ngoài ra, điều kiện tự nhiên của vùng cũng là nguyên
nhân gây nên suy thoái đất như hoang mạc hóa, sa mạc hóa, xâm nhập mặn,…
(4). Vùng Tây Nguyên
Hiện trạng đất trên vùng Tây Nguyên khá phức tạp, có những nơi đất tốt không phát
hiện hàm lượng kim loại trong đất như ở tỉnh Gia Lai các thông số quan trắc đều trong
giới hạn cho phép của QCVN 03-MT:2015/BTNMT.

Hình 2.85. Diễn biến hàm lượng Asen trong Hình 2.86. Diễn biến hàm lượng Đồng
đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai
trong đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai
102

Hình 2.87. Diễn biến hàm lượng Kẽm trong Hình 2.88. Diễn biến hàm lượng Asen
đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai
trong đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Trên địa bàn tỉnh Kon Tum thì chất lượng đất lại chịu tác động của 2 chất ô nhiễm là
Nitơ tổng số, Phốt pho tổng số. Diễn biến tăng giảm hàm lượng Nitơ tổng số, phốt pho
tổng số không theo quy luật, có yếu tố ảnh hưởng theo từng năm, các thông số khác
đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn. Để tránh chất lượng đất ảnh hưởng
đến quá trình công tác thì dữ liệu quan trắc nên được cập nhập nhanh chóng và thông
báo đến người dân để có biện pháp kiểm soát lượng phân bón cũng như có biện pháp
xử lý đất trước khi trồng trọt, tăng năng suất sản xuất.

Hình 2.89. Chất lượng đất vào mùa khô và mùa mưa tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 –
2019 (Thông số N tổng)

Hình 2.90. Chất lượng đất vào mùa khô và mùa mưa tỉnh Kon Tum giai đoạn 20162019 (Thông số P tổng).
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Từ 2 hình biểu đồ ở trên:
 So với TCVN 7373:2004 thì hàm lượng Nitơ tổng số có 21,4% giá trị đo nhỏ hơn
giới hạn cho phép nhỏ nhất của tiêu chuẩn từ 1,08 – 3,38 lần, 50% giá trị đo vượt giới
hạn tối đa cho phép từ 1,3 – 3.916,5 lần, chỉ có 28,6% nằm trong giới hạn cho phép
của tiêu chuẩn.
 So với TCVN 7374:2004 thì hàm lượng Phốt pho tổng số có 38,1% giá trị đo nhỏ
hơn giới hạn cho phép nhỏ nhất của tiêu chuẩn từ 1,22 – 73,53 lần, 45,2% giá trị đo
vượt giới hạn tối đa cho phép từ 2,07 – 1.696,67 lần, chỉ có 16,7% giá trị nằm trong
giới hạn cho phép của tiêu chuẩn.
Nếu so sánh chất lượng đất của 2 tỉnh trên thì chất lượng đất tại tỉnh Đắk Lắk là phức
tạp và xảy ra hiện tượng thoái hóa nhiều nhất, bao gồm: xa mạc hóa, suy giảm độ phì,
xói mòn, hiện tương kết von và đá ong hóa.
(5). Vùng Đông Nam Bộ
Mặc dù tốc độ đô thị hóa tại Vùng Đông Nam Bộ cao nhất cả nước tuy nhiên chất
lượng đất tại vùng luôn đạt yêu cầu phù hợp với mục đích sử dụng, chưa thấy dấu hiệu
suy thoái đất do tác động của công nghiệp cũng như nông nghiệp đến môi trường đất
qua năm quan trắc liên tục và có phần diễn biến tích cực hơn so với chất lượng môi
trường đất giai đoạn năm 2011 – 2015.
Khu vực đất thương mại, đất lâm nghiệp và đất dân sinh các thông số quan trắc đều
thấp hơn ngưỡng cho phép của QCVN 03-MT:2015/BTNMT(cột đất thương mại – dân
sinh), có nơi không phát hiện như một số vị trí trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo kết quả
quan trắc năm 2020 tại 13 vị trí thì khoảng 44,9% số lượng mẫu phân tích đều không
phát hiện. Tuy nhiên, tại một số nơi chất lượng đất dân sinh có dấu hiệu ô nhiễm kim
loại nặng cục bộ như tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu các thông số kim loại như Cd, Cr có dấu
hiệu vượt chuẩn cao, điểm cao nhất có giá trị đo cao hơn QCVN 03MT:2015/BTNMT từ 1,1 đến 2,3 lần.
Trong đó, khu vực đất công nghiệp và nông nghiệp thì chất lượng môi trường vẫn
chưa ổn định, một vài vị trí có tỷ lệ vượt cao gấp nhiều lần QCVN 03MT:2015/BTNMT (cột đất công nghiệp – đất nông nhiệp). Khu vực công nghiệp nồng
độ chất ô nhiễm thường phát hiện là Cd và Zn; đối với khu vực đất nông nghiệp thì là
các chất như Cd, Zn, Cr.
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Hình 2.91. Giá trị Max, Min thông số Zn tại các vị trí quan trắc của đất công nghiệp
trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2016 – 2020

Hình 2.92. Giá trị Max, Min thông số Cd tại các vị trí quan trắc của đất nông nghiệp
trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2017 – 2020
Hầu hết các điểm vượt đều tập trung tại một vài vị trí và có xu hướng ổn định, đây
cũng là những điểm nóng môi trường về vấn đề chất lượng đất cần xử lý tại các tỉnh và
trong vùng.
(6). Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Theo kết quả quan trắc tại 6 tỉnh thành thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long thì chất
lượng đất ở các tỉnh thuộc vùng đều không có dấu hiệu ô nhiễm các thông số kim loại.
Các tỉnh như Vĩnh Long, Đồng Tháp, Trà Vinh, Tiền Giang chất lượng đất nông
nghiệp vẫn đảm bảo cho nhu cầu sử dụng đất tại mỗi địa phương và không ảnh hưởng
đến chất lượng của các môi trường khác khi dư lượng thuốc bảo vệ thực vật hầu như
không được phát hiện tại các vị trí quan trắc, điển hình là tỉnh Vĩnh Long.
Tuy nhiên, nhóm thông số dinh dưỡng lại được phát hiện cao và không nằm trong giới
hạn cho phép của TCVN 7376:2004 tại một số vị trí, tiêu biểu là địa bàn tỉnh Hậu
Giang. Các thông số Carbon hữu cơ tổng số (OC), Phospho tổng số (P2O5), Nitơ tổng
số (N) đều không đạt ngưỡng quy định trong TCVN 7376:2004 tuy nhiên hàm lượng
của các thông số có xu hướng giảm và giảm mạnh vào năm 2020.
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Hình 2.93. Diễn biến thông số Carbon hữu cơ tổng số (OC) tại tỉnh Hậu Giang giai
đoạn 2016 – 2020

Hình 2.94. Diễn biến thông số Phospho tổng số (P2O5) tại tỉnh Hậu Giang giai đoạn
2016 – 2020

Hình 2.95. Diễn biến thông số Nitơ tổng số (N) tại tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016 –
2020
Chất lượng đất tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long khá tốt và đáp ứng với từng nhu
cầu sử dụng đất của địa phương, tuy nhiên chất lượng đất tại vùng chịu ảnh hưởng rất
lớn từ chế độ thủy triều và thủy văn của khu vực, gây nên các hiện tượng khô hạn
ngắn, xâm nhập mặn và xói mòn. Trong đó hiện tượng xâm nhập mặn đang ngày càng
ăn sầu vào lục địa trong điều kiện biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng phức tạp.
2.2.4. Hiện trạng đa dạng sinh học, tài nguyên sinh vật
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2.2.4.1. Hiện trạng rừng
Ngày 13/4/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định
1558/QĐ-BNN-TCLN về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2020. Cụ thể,
hiện trạng rừng toàn quốc đến ngày 31/12/2020 như sau: diện tích đất có rừng bao
gồm cả rừng trồng chưa khép tán là 14.677.215 ha; trong đó, diện tích rừng tự nhiên là
10.279.185 ha và rừng trồng là 4.398.030 ha; diện tích đất có rừng đủ tiêu chuẩn để
tính tỷ lệ che phủ toàn quốc là 13.919.557 ha, tỷ lệ che phủ là 42,01%. Chi tiết như
bảng sau:
Bảng 2-11. Diện tích và độ che phủ rừng của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
tính đến ngày 31/12/2020

Stt

Vùng kinh tế

Diện tích
có rừng
(ha)

Rừng tự
nhiên
(ha)

Rừng
trồng
(ha)

Vùng Trung du và Miền núi
5.327.546 3.805.376 1.522.171
phía Bắc
2
Vùng Đồng bằng sông Hồng
487.241
180.624
306.617
Vùng Bắc Trung Bộ và
3
5.569.889 3.776.376 1.793.513
Duyên hải miền Trung
4
Vùng Tây Nguyên
2.562.205 2.179.794 382.411
5
Vùng Đông Nam Bộ
480.107
257.122
222.985
Vùng Đồng bằng sông Cửu
6
250.227
79.893
170.334
Long
Nguồn: Quyết định 1558/QĐ-BNN-TCLN ngày 13/4/2021
1

Tỷ lệ che
phủ (%)
54,7
21,7
53,9
45,9
19,4
5,5

Bảng 2-12. Diễn biến hiện trạng rừng giai đoạn 2016 – 2020
Đơn vị tính: nghìn ha
Rừng tự nhiên
Stt
Vùng kinh tế
2016
2017
2018
2019
2020
Vùng Trung du và Miền
1
3714,5
3709,2
3750,1
3792,5
3805,5
núi phía Bắc
Vùng Đồng bằng sông
2
183,3
181,2
180,4
180,7
180,5
Hồng
Vùng Bắc Trung Bộ và
3
3720,9
3795,3
3786
3791
3776,5
Duyên hải miền Trung
4 Vùng Tây Nguyên
2246
2234,5
2207
2191,2
2179,8
5 Vùng Đông Nam Bộ
246,8
257,8
257,7
257,2
257,1
Vùng Đồng bằng sông
6
64
64,1
74,3
79,9
79,8
Cửu Long
Tổng
10175,5 10242,1 10255,5 10292,5 10279,2
Rừng trồng
Stt Vùng kinh tế
2016
2017
2018
2019
2020
Vùng Trung du và Miền
1
núi phía Bắc
1368,1
1388,8
1453,3
1486
1522
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Stt

Vùng kinh tế

Rừng tự nhiên
2017
2018
2019

2020

306,6

306,2

306,8

1727,8
350,4
229

1762,6
368,7
223,7

1793,4
382,2
223

168,8
4235,9

169,4
4316,6

170,6
4398

2016
Vùng Đồng bằng sông
2
Hồng
308,3
306,6
Vùng Bắc Trung Bộ và
3
Duyên hải miền Trung
1458,8
1726,7
4 Vùng Tây Nguyên
315,9
324,2
5 Vùng Đông Nam Bộ
227,1
227,3
Vùng Đồng bằng sông
6
Cửu Long
208,1
162
Tổng
3886,3
4135,6
Nguồn: Niên giám thống kê quốc gia năm 2020.

Xu thế diện tích rừng cả nước tăng qua từng năm trong đó diện tích rừng ở các vùng
Trung du và Miền núi phía Bắc; vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung có xu
hướng tăng nhanh và rõ rệt so với các vùng khác cả về diện tích rừng tự nhiên và rừng
trồng. Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc năm 2020 tăng khoảng 91.000 ha diện
tích rừng tự nhiên so với năm 2016 và khoảng 153.900 ha diện tích rừng trồng; vùng
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung năm 2020 tăng khoảng 55.600 ha diện tích
rừng tự nhiên so với năm 2016 và khoảng 334.600 ha diện tích rừng trồng.
2.2.4.2. Đa dạng sinh học và tài nguyên sinh vật
(1). Đa dạng hệ sinh thái
Ở Việt Nam, chưa có hệ thống chính thức phân loại các hệ sinh thái. Tuy nhiên, theo
các nhà khoa học, có thể chia các hệ sinh thái của Việt Nam thành 3 nhóm chính bao
gồm: hệ sinh thái trên cạn, hệ sinh thái đất ngập nước nội địa và hệ sinh thái biển và
ven bờ. Các hệ sinh thái ở Việt Nam phần lớn là những hệ sinh thái nhạy cảm với các
tác động từ bên ngoài như tác động của thiên nhiên, đặc biệt là tác động của con
người.
1). Hệ sinh thái trên cạn
Trên phần lãnh thổ vùng lục địa ở Việt Nam, có thể phân biệt các kiểu hệ sinh thái trên
cạn đặc trưng như: rừng, đồng cỏ, savan, đất khô hạn, đô thị, nông nghiệp, núi đá vôi.
Trong số đó thì rừng, đặc biệt là rừng tự nhiên với tính chất rừng vùng khí hậu nhiệt
đới với nhiều kiểu thảm thực vật rừng khác nhau, có sự đa dạng về thành phần loài cao
nhất. Đồng thời, đây cũng là nơi cư trú của nhiều loài động vật hoang dã quý, hiếm có
giá trị kinh tế và khoa học. Ngoài ra còn có các hệ sinh thái tự nhiên khác có thành
phần loài nghèo hơn, như hệ sinh thái nông nghiệp và hệ sinh thái khu đô thị.
2). Hệ sinh thái đất ngập nước nội địa
Hệ sinh thái đất ngập nước nội địa rất đa dạng, bao gồm các thủy vực nước đứng như
hồ tự nhiên, hồ chứa, ao, đầm, ruộng lúa nước, các thủy vực nước chảy như suối, sông,
kênh rạch. Trong đó, có một số kiểu có tính đa dạng sinh học cao như suối vùng núi,
đồi, đầm lầy than bùn với rất nhiều các loài động vật mới cho khoa học đã được phát
hiện ở đây. Các hệ sinh thái sông, hồ ngầm trong hang động Castơ chưa được nghiên
cứu đầy đủ.
3). Hệ sinh thái biển và ven bờ
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Theo thống kê, Việt Nam có 20 kiểu hệ sinh thái biển điển hình thuộc 9 vùng phân bố
tự nhiên với đặc trưng đa dạng sinh học biển khác nhau. Trong đó, ba vùng biển, bao
gồm: Móng Cái-Đồ Sơn, Hải Vân-Đại Lãnh và Đại Lãnh-Vũng Tàu có tính đa dạng
sinh học cao hơn các vùng còn lại. Các hệ sinh thái ven bờ như rừng ngập mặn, đầm
phá, vụng biển, vũng biển, rạn san hô, thảm cỏ biển và vùng biển quanh các đảo ven
bờ, đảo xa bờ là những nơi có tính đa dạng sinh học cao đồng thời rất nhạy cảm với
biến đổi môi trường. Trong đó, rạn san hô và thảm cỏ biển được xem là các hệ sinh
thái đặc trưng quan trọng nhất do chúng có tính đa dạng sinh học và có giá trị bảo tồn
cao nhất. Hai hệ sinh thái này có quan hệ mật thiết và tương hỗ lẫn nhau, tạo ra những
chuỗi dinh dưỡng đan xen quan trọng ở vùng biển và ven bờ của Việt Nam. Nếu hệ
sinh thái này bị hủy hoại sẽ tác động tiêu cực đến các hệ sinh thái khác. Nếu mất cả hai
loại hệ sinh thái này, các vùng biển ven bờ của Việt Nam có nguy cơ sẽ trở thành
“thuỷ mạc”.
Từ những điểm trên có thể thấy, trên khắp vùng lãnh thổ của Việt Nam từ trên cạn đến
nước nội địa ra tới vùng biển, các kiểu hệ sinh thái tự nhiên rất đa dạng. Mỗi kiểu hệ
sinh thái lại có quần xã sinh vật đặc trưng riêng. Tất cả tạo nên sự phong phú, đa dạng
khu hệ sinh vật của Việt Nam.
(2). Đa dạng loài
Việt Nam là một trong những quốc gia có đa dạng sinh học cao về các loài động thực
vật và vi sinh vật. Qua các tài liệu điều tra cơ bản, đến năm 2011 đã có các con số
thống kê như sau:
 Về thực vật: tổng kết các công bố về hệ thực vật Việt Nam đã ghi nhận 13.766 loài
thực vật. Trong đó, 2.393 loài thực vật bậc thấp và 11.373 loài thực vật bậc cao có
mạch. Sau đó, trong công trình Danh lục các loài thực vật Việt Nam, chưa kể các
nhóm vi tảo ở nước, các nhà thực vật đã thống kê có tới 16.428 loài thực vật.
 Về động vật ở cạn: đã thống kê và xác định được 10.300 loài động vật trên cạn, bao
gồm 307 loài giun tròn (Nematoda), 161 loài giun sán ký sinh ở gia súc, 200 loài giun
đất (Oligochaeta), 150 loài ve giáp (Acartia), 113 loài bọ nhảy (Collembola), trên
7.700 loài côn trùng (Insecta), 317 loài bò sát (Reptilia), 167 loài ếch nhái (Amphibia),
840 loài chim (Avecs), 312 loài và phân loài thú (Mammalia).
 Về vi sinh vật: đã thống kê và xác định được 7.500 loài, trong đó có hơn 2.800 loài
gây bệnh cho thực vật, 1.500 loài gây bệnh cho người và gia súc và hơn 700 loài vi
sinh vật có lợi.
 Về sinh vật nước ngọt: đã thống kê và xác định được 1.438 loài vi tảo thuộc 259 chi
và 9 ngành; trên 800 loài động vật không xương sống; 1.028 loài cá nước ngọt. Trong
đó, đáng chú ý là riêng họ cá chép (Cyprinidae) có 79 loài thuộc 32 giống, 1 phân họ
được coi là đặc hữu ở Việt Nam với 1 giống, 40 loài và phân loài mới cho khoa học
Trong thành phần động vật không xương sống cỡ lớn, có 10 giống với 52 loài tôm,
cua, 4 giống với 50 loài trai, ốc lần đầu tiên được mô tả ở Việt Nam. Điều này thể hiện
tính đặc hữu rất cao của động vật thủy sinh nước ngọt của Việt Nam.
 Về sinh vật biển: theo dẫn liệu của chuyên khảo Sinh vật và sinh thái, tập IV trong
bộ chuyên khảo Biển Đông (Viện KH&CN Việt Nam, 2009), đã phát hiện được trên
11.000 oài sinh vật sống trong vùng biển Việt Nam. Trong đó, có khoảng 6.300 loài
động vật đáy; khoảng 2.500 loài cá với trên 100 loài cá kinh tế; 653 loài rong biển; 657
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loài động vật nổi; 537 loài thực vật nổi; 94 loài thực vật ngập mặn; 225 loài tôm biển;
14 loài cỏ biển; 15 loài rắn biển; 25 loài thú biển; 5 loài rùa biển.
Bảng 2-13. Sự phong phú thành phần loài sinh vật
Stt
Nhóm sinh vật
Số loài đã đƣợc xác định
1 Thực vật nổi
Khoảng 2.000
- Nước ngọt
1.438
- Biển
537
2 Rong
Khoảng 680
- Nước ngọt
Khoảng 20
- Biển
653
3 Cỏ biển
14
4 Thực vật ngập mặn
94
5 Thực vật ở cạn
16.428
- Thực vật bậc cao có mạch
13.747
- Thực vật bậc thấp (rêu, nấm lớn)
2.681
6 Động vật không xương sống nước ngọt
Khoảng 800
7 Động vật không xương sống biển
Khoảng 7.000
- Động vật nổi
657
- Động vật đáy
Khoảng 6.300
8 Động vật không xương sống ở đất
Khoảng 1.000
9 Sán ký sinh
190
10 Côn trùng
7.700
11 Cá
Khoảng 3.500
- Cá nước ngọt
Khoảng 1.000
- Cá biển
Khoảng 2.500
12 Ếch – nhái
167
13 Bò sát trên cạn
317
14 Bò sát biển (rắn biển, rùa biển)
21
15 Chim
840
16 Thú trên cạn
312
17 Thú biển
25
Nguồn: Báo cáo Quốc gia lần thứ 4 Thực hiện Công ước đa dạng sinh học , Bộ
TN&MT (2009) và Chuyên khảo Biển Đông-Tập IV-Sinh vật và sinh thái biển, Viện
KHCNVN (2009)
Bảng 2-14. Hiện trạng phân bố các loài tại các khu bảo tồn thuộc các vùng kinh tế
Stt

1

Vùng kinh tế

Khu bảo tồn

Khu bảo tồn thiên nhiên
Thần Sa - Phượng
Vùng Trung du
Hoàng
và Miền núi
Khu Bảo Tồn Thiên
phía Bắc
Nhiên Hang Kia-Pà Cò
Vườn quốc gia Ba Vì

Giới động vật
Ngành Loài

Giới thực vật
Ngành Loài

2

553

1

1077

2

755

6

808

2

2
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Stt

Vùng kinh tế

Khu bảo tồn
Vườn quốc gia Tam Đảo

2

3

4

Giới động vật
Ngành Loài
2
519
2
519

Vườn quốc gia Xuân
Vùng
Đồng
Thủy
bằng sông Hồng
Vườn quốc gia Cát Bà
Vườn quốc gia Ba Vì
Vườn quốc gia Sông
Vùng Bắc Trung
Thanh
Bộ và Duyên hải
Khu bảo tồn thiên nhiên
miền Trung
Xuân Liên
Vùng
Nguyên

6

358

5
2

Tây Khu bảo tồn thiên nhiên
Ngọc Linh

Vùng
Đông
Nam Bộ
Vùng
Đồng
Vườn quốc gia U Minh
6 bằng sông Cửu
Hạ
Long
Nguồn: http://nbds.ceid.gov.vn/

Giới thực vật
Ngành Loài

2

118

2
2

1

362

1

762

2

879

1

992

2

259

1

884

1

207

3

161

5

(3). Động, thực vật quý hiếm
Trong Sách Đỏ Việt Nam 2007, tổng số các loại động – thực vật hoang dã trong thiên
nhiên đang bị de dọa hiện nay là 882 loài (418 loài động vật và 464 loài thực vật), tăng
161 loài so với thời điểm năm 1992. Trong Sách Đỏ Việt Nam, phần động vật (1992),
mức độ bị đe dọa của các loài chỉ mới dừng lại ở hạng “nguy cấp”, thì đến thời điểm
xây dựng Sách đỏ 2007, đã có tới 9 loài động vật được xem đã tuyệt chủng ngoài tự
nhiên tại Việt Nam, cụ thể là: tê giác 2 sừng (Dicerorhynus sumatrensis), bò xám (Bos
sauveli), heo vòi (Tapirus indicus), cầy rái cá (Cynogale lowei), cá chép gốc
(Procypris merus), cá chình Nhật (Anguilla japonica), cá lợ thân thấp (Cyprinus
multitaeniata), hươu sao (Cervus nippon), cá sấu hoa cà (Crocodylus porosus). Trong
hệ thực vật, loài lan hài Việt Nam (Paphiopedilum vietnamense) đã tuyệt chủng ngoài
thiên nhiên.
Bảng 2-15. Số loài thực vật, động vật và bậc phân loại trong Sách đỏ Việt Nam (2007)
Stt

Lớp/phân hạng
Thực vật
Ngành Mộc lan
- Lớp 2 lá mầm
- Lớp 1 lá mầm
Ngành Thông
Ngành Dương xỉ
Ngành Thông đất
Ngành Rong đỏ
Ngành Rong nâu
Ngành Nấm

EX
1

1

EW

CR
37

EN
178

VU
210

29
4
4

96
69
4
1

147
34
18
1
1
2
4
3

5
3

LR
4

DD

3
1
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Stt

Lớp/phân hạng
EX
EW
CR
Động vật
4
5
48
Thú
4
1
12
Chim
11
Bò sát - Ếch nhái
1
11
Cá
3
4
Động vật KXS
10
Nguồn: Báo cáo Quốc gia về đa dạng sinh học, 2011.

EN
113
30
17
22
28
16

VU
189
30
25
19
51
64

LR
17
5
11

DD
30
8
9

1

3
10

Ghi chú: EX: Tuyệt chủng; EW: Tuyệt chủng ngoài thiên nhiên; CR: Rất nguy cấp;
EN: Nguy cấp; VU: Sẽ nguy cấp; LR: ít nguy cấp; DD: Thiếu dẫn liệu
Báo cáo thống kê về hiện trạng các loài động vật nguy cấp, quý hiếm cho thấy nhiều
loài đang ở mức báo động, đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng cao do nguyên nhân
chính là việc khai thác quá mức và mất môi trường sống, đặc biệt trong đó có nhiều
loài đặc hữu như: voọc mũi hếch (Rhinopithecus avunculus) ước tính chỉ còn khoảng
190 cá thể. Đầu thế kỷ 20, loài này phân bố ở 6 tỉnh phía bắc, hiện nay chỉ còn phân bố
ở rừng núi của 4 tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn và Thái Nguyên. Hay loài
Voọc mông trắng (Trachypithecus delacouri) chỉ phân bố ở VQG Cúc Phương, khu
BTTN Vân Long (Ninh Bình) và hiện chỉ còn khoảng 100 cá thể.

Hình 2.96. Diễn biến số lượng quần thể Voọc
Tê giác Javan Việt Nam (Rhinoceros sondaicus annamiticus) là một trong hai quần thể
tê giác duy nhất còn sót lại trên trái đất. Tuy nhiên, theo báo cáo của chương trình
nghiên cứu điều tra tìm kiếm phân loài tê giác tại Vườn Quốc gia Cát Tiên do tổ chức
WWF thực hiện năm 2010, việc phát hiện 01 cá thể tê giác bị chết tại Vườn Quốc gia
Cát Tiên, có thể là cá thể tê giác cuối cùng của Việt Nam, đã bị tuyệt chủng vào năm
2010. Theo các nhà khoa học Việt Nam, cần tiến hành điều tra tổng thể ở một số khu
vực có tê giác phân bố ở Việt Nam.
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Hình 2.97. Diễn biến số lượng quần thể tê giác
2.2.5. Điều kiện về kinh tế
Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, GDP năm 2020 tăng 2,91% (Quý I tăng 3,68%;
quý II tăng 0,39%; quý III tăng 2,69%; quý IV tăng 4,48%), tuy là mức tăng thấp nhất
của các năm trong giai đoạn 2011-2020 nhưng trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến
phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế – xã hội thì đây là thành công
lớn của Việt Nam với mức tăng trưởng năm 2020 thuộc nhóm cao nhất thế giới. Trong
mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng
2,68%, đóng góp 13,5% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế;
khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,98%, đóng góp 53%; khu vực dịch vụ tăng
2,34%, đóng góp 33,5%.
Về cơ cấu nền kinh tế năm 2020, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng
14,85%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 33,7%; khu vực dịch vụ chiếm
41,6%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 9,80% (Cơ cấu tương ứng của năm
2019 là: 14,0%; 34,5%; 41,6%; 9,91%).

Hình 2.98. Cơ cấu nền kinh tế năm 2020
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2.2.5.1. Hiện trạng hoạt động của ngành công nghiệp
Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp năm 2020 ước tính tăng 3,36% so với năm
trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,82%, đóng góp 1,25 điểm
phần trăm vào mức tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế; ngành sản xuất và phân
phối điện tăng 3,92%, đóng góp 0,19 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động
quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,51%, đóng góp 0,04 điểm phần trăm; ngành
khai khoáng giảm 5,62% (do sản lượng khai thác dầu thô giảm 12,6% và khí đốt tự
nhiên giảm 11,5%), làm giảm 0,36 điểm phần trăm trong mức tăng chung.
2.2.5.2. Hiện trạng hoạt động của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
(1). Nông nghiệp
Diện tích lúa năm 2020 ước tính đạt 7,28 triệu ha, giảm 192 nghìn ha so với năm
trước; năng suất lúa ước tính đạt 58,7 tạ/ha, tăng 0,5 tạ/ha; sản lượng lúa ước tính đạt
42,7 triệu tấn, giảm 807 nghìn tấn.
Kết quả sản xuất hoa màu và một số cây hằng năm: Sản lượng ngô đạt 4,59 triệu tấn,
giảm 140 nghìn tấn so với năm 2019; khoai lang đạt 1,37 triệu tấn, giảm 57,5 nghìn
tấn; mía đạt 11,9 triệu tấn, giảm 3,44 triệu tấn; sắn đạt 10,5 triệu tấn, tăng 313 nghìn
tấn; lạc đạt 426 nghìn tấn, giảm 17,1 nghìn tấn; đậu tương đạt 65,7 nghìn tấn, giảm
11,6 nghìn tấn; rau các loại đạt 18,3 triệu tấn, tăng 339 nghìn tấn.
(2). Lâm nghiệp
Năm 2020, diện tích rừng trồng tập trung mới của cả nước ước tính đạt 260 nghìn ha,
giảm 3,20% so với năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 94,6 triệu cây,
giảm 1,60%; sản lượng gỗ khai thác đạt 16,9 triệu m3, tăng 3,70%; sản lượng củi khai
thác đạt 18,9 triệu tấn, giảm 1,00%. Diện tích rừng bị thiệt hại là 1.464 ha, giảm 45,6%
so với năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy là 645 ha, giảm 67,8%; diện tích
rừng bị chặt phá là 819 ha, tăng 19,4%.
(3). Thủy sản
Sản lượng thủy sản quý IV/2020 ước tính đạt 2.286 nghìn tấn, tăng 2,20% so với cùng
kỳ năm trước. Tính chung cả năm 2020, tổng sản lượng thủy sản ước tính đạt 8.423
nghìn tấn, tăng 1,80% so với năm trước, trong đó, sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt
4.559 nghìn tấn, tăng 1,5%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 3.864 nghìn tấn, tăng
2,30% (quý IV đạt 944 nghìn tấn, tăng 2,80%).

2.2.5.3. Hiện trạng hoạt động của ngành giao thông vận tải
Tính chung năm 2020, vận tải hành khách đạt 3.562 triệu lượt khách vận chuyển, giảm
29,6% so với năm trước (năm 2019 tăng 11%) và luân chuyển 163 tỷ lượt khách.km,
giảm 34,1% (năm 2019 tăng 10,9%). Tính chung cả năm 2020 vận tải hàng hóa đạt
1.774 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, giảm 5,20% so với năm trước (năm 2019 tăng
9,70%) và luân chuyển 339 tỷ tấn.km, giảm 6,70% (năm 2019 tăng 7,80%).
2.2.5.4. Hiện trạng hoạt động của ngành thương mại và dịch vụ
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Năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 5.059 nghìn
tỷ đồng, tăng 2,60% so với năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá giảm 1,20% (năm 2019
tăng 9,50%).
Doanh thu hoạt động viễn thông quý IV/2020 ước tính đạt 102,8 nghìn tỷ đồng, giảm
1,3% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố giá tăng 4,1%); tính chung cả năm
2020 ước tính đạt 381 nghìn tỷ đồng, giảm 0,6% so với năm trước (nếu loại trừ yếu tố
giá tăng 4,1%).
Khách quốc tế đến nước ta trong tháng Mười Hai ước tính đạt 16,3 nghìn lượt người,
giảm 8,1% so với tháng trước và giảm 99% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung
năm 2020, khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt 3.837,3 nghìn lượt người, giảm
78,7% so với năm trước.
2.2.6. Điều kiện về xã hội
2.2.6.1. Dân số và lao động
Theo số liệu thống kê đến 31/12/2020, dân số trung bình năm 2020 của cả nước là 97,6
triệu người, tăng 1.099 nghìn người, tương đương tăng 1,14% so với năm 2019. Trong
tổng dân số, dân số thành thị 35,9 triệu người, chiếm 36,8%; dân số nông thôn 61,6
triệu người, chiếm 63,2%; dân số nam 48,6 triệu người, chiếm 49,8%; dân số nữ 49,0
triệu người, chiếm 50,2%.
Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 54,6 triệu người, giảm 1,2 triệu người so với
năm trước. Lao động 15 tuổi trở lên đang làm việc là 53,4 triệu người, bao gồm 17,5
triệu người đang làm việc ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, giảm 7,2% so với
năm trước; khu vực công nghiệp và xây dựng 16,5 triệu người, tăng 0,3%; khu vực
dịch vụ 19,4 triệu người, tăng 0,1%.
Bảng 2-16. Dân số và mật độ dân số theo các vùng kinh tế - xã hội

Stt

1
2
3
4
5
6

Vùng kinh tế
Vùng Trung du và
Miền núi phía Bắc
Vùng Đồng bằng
sông Hồng
Vùng Bắc Trung Bộ
và Duyên hải miền
Trung
Vùng Tây Nguyên
Vùng Đông Nam Bộ
Vùng Đồng bằng
sông Cửu Long

Tổng
dân số
(nghìn
ngƣời)

Mật độ
dân số
(ngƣời/km2)

Đô thị
(nghìn
ngƣời)

Nông
thôn
(nghìn
ngƣời)

Tỷ lệ
tăng
(%)

12725,8

134

2559,2

10166,5

10,8

22920,2

1078

8512,2

14408,1

11,1

20343,2

212

6402,1

13941,1

10,3

5932,1
18342,9

109
779

1707,3
12272,7

4224,8
6070,2

13,9
10,6

17318,6

424

4479,2

12839,3

6,0

Nguồn: Niên giám thống kê toàn quốc năm 2020.
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2.2.6.2. Đời sống dân cư và an sinh xã hội
Trong năm 2020, đời sống của nhân dân trên cả nước tuy gặp nhiều khó khăn do ảnh
hưởng của thiên tai và dịch bệnh Covid-19 nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của các
cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương và sự nỗ lực của người dân nên đời
sống nhân dân nhìn chung ổn định. Ước tính thu nhập bình quân đầu người 1 tháng
năm 2020 theo giá hiện hành đạt 4.190 nghìn đồng. Thiếu đói trong nông dân hầu như
không xảy ra trong những tháng cuối năm. Tính chung năm 2020, cả nước có 16,5
nghìn lượt hộ thiếu đói, giảm 75,9% so với năm trước, tương ứng với 66,5 nghìn lượt
nhân khẩu thiếu đói, giảm 76,1%. Để khắc phục tình trạng thiếu đói, từ đầu năm, các
cấp, các ngành, các tổ chức từ Trung ương đến địa phương đã hỗ trợ các hộ thiếu đói
733,6 tấn gạo. Tỷ lệ nghèo tiếp cận đa chiều năm 2020 ước khoảng 4,7%, giảm 1 điểm
phần trăm so với năm 2019.
Bảng 2-17. Tỷ lệ hộ nghèo theo các vùng kinh tế - xã hội
Đơn vị tính: %
Stt
1
2
3
4
5
6

Vùng kinh tế
Vùng Trung du và
Miền núi phía Bắc
Vùng Đồng bằng
sông Hồng
Vùng Bắc Trung Bộ
và Duyên hải miền
Trung
Vùng Tây Nguyên
Vùng Đông Nam Bộ
Vùng Đồng bằng
sông Cửu Long

2016

2017

Năm
2018

23,0

21,0

18,4

16,4

14,4

3,1

2,6

1,9

1,6

1,3

11,6

10,2

8,7

7,4

6,5

18,5
1,0

17,1
0,9

13,9
0,6

12,4
0,5

11,0
0,3

8,6

7,4

5,8

4,8

4,2

2019

2020

Nguồn: Niên giám thống kê toàn quốc năm 2020.
Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Theo báo cáo sơ bộ, tổng các suất
quà trao tặng cho các đối tượng chính sách, người có công, các đối tượng bảo trợ xã
hội trong năm 2020 là hơn 24,9 nghìn tỷ đồng, trong đó 13,4 nghìn tỷ đồng hỗ trợ cho
các đối tượng ảnh hưởng dịch Covid-19, hơn 4,1 nghìn tỷ đồng hỗ trợ đối tượng chính
sách và người có công, 3,1 nghìn tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và 26,6 triệu
thẻ bảo hiểm y tế, sổ/thẻ khám chữa bệnh miễn phí được phát tặng cho các đối tượng
chính sách trên địa bàn cả nước. Riêng đối với người dân bị ảnh hưởng của thiên tai,
các địa phương được hỗ trợ với kinh phí 2.161,8 tỷ đồng. Cấp xuất gần 23 nghìn tấn
gạo hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, trong đó hỗ trợ cho các tỉnh miền
trung là gần 19,4 nghìn tấn.
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CHƢƠNG 3.
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA QUY HOẠCH ĐẾN MÔI TRƢỜNG
3.1. CÁC QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG ĐƢỢC LỰA
CHỌN
Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 bám sát theo
quan điểm, mục tiêu về phát triển đi đôi với bảo vệ môi trường đã được quán triệt
trong các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trong bộ Luật của nhà nước, chiến lược
BVMT, bảo tồn đa dạng sinh học, quy hoạch khai thác và bảo vệ tài nguyên thiên
nhiên. Cụ thể như sau:
3.1.1. Các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng
3.1.1.1. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng họp ngày
25/01/2021 đến 01/02/2021
(1). Mục tiêu
Về môi trường: Đến năm 2025, tỉ lệ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh của dân cư
thành thị là 95 - 100%, nông thôn là 93 - 95%; tỉ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh
hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 90%; tỉ lệ khu công nghiệp, khu chế
xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường là
92%; tỉ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 100%; giữ tỉ lệ
che phủ rừng ổn định 42%.
(2). Định hướng
 Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển
bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường..., tháo gỡ kịp thời những
khó khăn, vướng mắc; khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự
phát triển nhanh và bền vững đất nước.
 Chủ động thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng chống và giảm nhẹ
thiên tai, dịch bệnh, quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và bền vững
tài nguyên; lấy bảo vệ môi trường sống và sức khoẻ nhân dân làm mục tiêu hàng đầu;
kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường, bảo đảm chất lượng môi
trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái; xây dựng nền kinh tế xanh, kinh
tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường.
3.1.1.2. Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 về chủ động ứng phó với biến đổi
khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
(1). Quan điểm
 Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ
môi trường là những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn,
quan hệ, tác động qua lại, cùng quyết định sự phát triển bền vững của đất nước; là cơ
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sở, tiền đề cho hoạch định đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm
quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội.
 Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ
môi trường phải trên cơ sở phương thức quản lý tổng hợp và thống nhất, liên ngành,
liên vùng.
 Tài nguyên là tài sản quốc gia, là nguồn lực, nguồn vốn tự nhiên đặc biệt quan trọng
để phát triển đất nước;
 Môi trường là vấn đề toàn cầu. Bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu vừa là một nội
dung cơ bản của phát triển bền vững. Tăng cường bảo vệ môi trường phải theo phương
châm ứng xử hài hoà với thiên nhiên, theo quy luật tự nhiên, phòng ngừa là chính; kết
hợp kiểm soát, khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa
dạng sinh học; lấy bảo vệ sức khoẻ nhân dân làm mục tiêu hàng đầu; kiên quyết loại
bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng. Đầu tư
cho bảo vệ môi trường là đầu tư cho phát triển bền vững.
(2). Mục tiêu
Đến năm 2050, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; khai thác, sử dụng hợp lý, tiết
kiệm, có hiệu quả và bền vững tài nguyên; bảo đảm chất lượng môi trường sống và cân
bằng sinh thái, phấn đấu đạt các chỉ tiêu về môi trường tương đương với mức hiện nay
của các nước công nghiệp phát triển trong khu vực.

3.1.1.3. Chỉ thị số 36/CT/TW ngày 25 tháng 6 năm 1998 của Bộ Chính trị về tăng
cường công tác BVMT trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước
(1). Quan điểm
 BVMT là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân;
 BVMT là một nội dung cơ bản không thể tách rời trong đường lối, chủ trương và kế
hoạch phát triển KT-XH của tất cả các cấp, các ngành, là cơ sở quan trọng bảo đảm
phát triển bền vững, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất
nước;
 Phòng ngừa và ngăn chặn ô nhiễm là nguyên tắc chủ đạo kết hợp với xử lý ô nhiễm,
cải thiện môi trường và bảo tồn thiên nhiên;
 Kết hợp phát huy nội lực với tăng cường hợp tác quốc tế trong BVMT&PTBV.
(2). Mục tiêu
Ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, phục hồi và cải thiện môi trường của những nơi,
những vùng đã bị suy thoái, bảo tồn đa dạng sinh học, từng bước nâng cao chất lượng
môi trường ở các KCN, đô thị và nông thôn, góp phần phát triển KT-XH bền vững,
nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, tiến hành thắng lợi sự nghiệp công
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
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3.1.1.4. Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị về
BVMT trong thời kỳ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
(1). Quan điểm
 BVMT là một trong những vấn đề sống còn của nhân loại; là nhân tố bảo đảm sức
khoẻ và chất lượng cuộc sống của nhân dân; góp phần quan trọng vào việc phát triển
KT-XH, ổn định chính trị, an ninh quốc gia và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế của
nước ta;
 BVMT vừa là mục tiêu, vừa là một trong những nội dung cơ bản của phát triển bền
vững, phải được thể hiện trong các chiến lược, qui hoạch, kế hoạch, dự án phát triển
KT-XH của từng ngành và từng địa phương. Khắc phục tư tưởng chỉ chú trọng phát
triển KT-XH mà coi nhẹ bảo vệ môi trường. Đầu tư cho bảo vệ môi trường là đầu tư
cho phát triển bền vững;
 BVMT là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi tổ chức, mọi gia đình và của mỗi người, là
biểu hiện của nếp sống văn hoá, đạo đức, là tiêu chí quan trọng của xã hội văn minh và
là sự nối tiếp truyền thống yêu thiên nhiên, sống hài hoà với tự nhiên.;
 BVMT phải theo phương châm lấy phòng ngừa và hạn chế tác động xấu đối với môi
trường là chính kết hợp với xử lý ô nhiễm, khắc phục suy thoái, cải thiện môi trường
và bảo tồn thiên nhiên; kết hợp giữa sự đầu tư của Nhà nước với đẩy mạnh huy động
nguồn lực trong xã hội và mở rộng hợp tác quốc tế; kết hợp giữa công nghệ hiện đại
với các phương pháp truyền thống;
 BVMT là nhiệm vụ vừa phức tạp, vừa cấp bách, có tính đa ngành và liên vùng rất
cao, vì vậy cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp uỷ đảng, sự quản lý thống
nhất của Nhà nước, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân
dân.
(2). Mục tiêu
 Ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường do
hoạt động của con người và tác động của tự nhiên gây ra. Sử dụng bền vững tài
nguyên thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học;
 Khắc phục ô nhiễm môi trường, trước hết ở những nơi đã bị ô nhiễm nghiêm trọng,
phục hồi các hệ sinh thái đã bị suy thoái, từng bước nâng cao chất lượng môi trường;
 Xây dựng nước ta trở thành một nước có môi trường tốt, có sự hài hoà giữa tăng
trưởng kinh tế, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và BVMT; mọi người đều có ý
thức BVMT, sống thân thiện với thiên nhiên.
3.1.2. Các văn bản của Chính phủ
3.1.2.1. Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 7/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc
phê duyệt chiến lược thủy lợi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
(1). Quan điểm
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 Hoạt động thủy lợi có tầm nhìn dài hạn, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế - xã
hội của đất nước, phục vụ đa ngành, đa mục tiêu, bảo đảm an ninh nguồn nước; góp
phần phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát
triển ở thượng nguồn các lưu vực sông liên quốc gia và phát triển nội tại;
 Hoạt động thủy lợi phải bảo đảm hài hòa với nguồn nước, chủ động tạo nguồn
nước, tích trữ, điều hòa, chuyển, phân phối nước giữa các mùa, vùng, lưu vực sông
trên phạm vi toàn quốc;
 Chủ động ứng phó có hiệu quả với các tình huống bất lợi nhất; nâng cao mức bảo
đảm an toàn phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, lũ, ngập lụt, úng, sạt lở
bờ sông, bờ biển; bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du đập, hồ chứa nước thủy
lợi.
(2). Mục tiêu
 Chủ động tiêu, thoát nước ra sông chính, tăng diện tích tiêu bằng động lực, đảm bảo
tiêu thoát ở vùng đồng bằng, vùng thấp trũng phục vụ dân sinh, nông nghiệp với tần
suất từ 5% đến 10%; đáp ứng yêu cầu tiêu, thoát cho khu đô thị tiêu vào hệ thống công
trình thủy lợi;
 Chủ động phòng, chống lũ, ngập lụt, úng cho các khu công nghiệp, khu chế xuất,
khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu dân cư nông thôn và các hoạt động sản xuất khác;
 Bảo vệ, kiểm soát và ngăn chặn ô nhiễm nước trong hệ thống công trình thủy lợi
đảm bảo chất lượng nước trong các hệ thống công trình thủy lợi đạt tiêu chuẩn cấp cho
các hoạt động sử dụng nước.
 Chủ động ứng phó có hiệu quả với các tác động bất lợi của hạn hán, thiếu nước,
xâm nhập mặn, lũ, ngập lụt, úng, xói lở bờ sông, bờ biển... kết hợp hài hòa giữa giải
pháp công trình và giải pháp phi công trình;
 Bảo đảm an toàn trước các tác động bất lợi do thiên tai liên quan đến nước gây ra
cho các đô thị, khu dân cư, hoạt động sản xuất trong điều kiện biến đổi khí hậu;
 Bảo đảm an toàn công trình, vùng hạ du đập, hồ chứa thủy lợi.
 Củng cố, nâng cao khả năng chống lũ tại các lưu vực sông lớn ở Bắc Bộ và Bắc
Trung Bộ với mức bảo đảm chống lũ tại bảng 1 (Quyết định 33/QĐ-TTg); chủ động
phòng, tránh và thích nghi với lũ để bảo vệ dân cư ở các lưu vực sông thuộc duyên hải
Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, đảm bảo sản xuất vụ Hè Thu, Đông
Xuân với tần suất lũ 5% đến 10%; chủ động sống chung với lũ tại vùng Đồng bằng
sông Cửu Long, kiểm soát lũ ở vùng ngập nông, bảo đảm các điều kiện thích nghi và
an toàn cho dân sinh, sản xuất ở vùng ngập sâu.
3.1.2.2. Quyết định 1250/QĐ-TTg ngày 31/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc
Phê duyệt chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020 tầm nhìn đến năm
2030
(1). Quan điểm chỉ đạo
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 Đa dạng sinh học là nền tảng của nền kinh tế xanh; bảo tồn đa dạng sinh học là một
trong các giải pháp then chốt nhằm thích ứng và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí
hậu.
 Bảo tồn đa dạng sinh học gắn với sử dụng bền vững đa dạng sinh học góp phần
giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
 Bảo tồn đa dạng sinh học là trách nhiệm của toàn xã hội, của các cơ quan quản lý,
mọi tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.
 Đẩy mạnh xã hội hóa và tăng cường hợp tác quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học.
 Thực hiện lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học trong các chính sách, chiến lược, quy
hoạch, kế hoạch phát triển của quốc gia, các ngành và địa phương.
(2). Mục tiêu
1). Mục tiêu tổng quát
Các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, loài, nguồn gen nguy cấp, quý, hiếm được bảo
tồn và sử dụng bền vững nhằm góp phần phát triển đất nước theo định hướng nền kinh
tế xanh, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.
2). Mục tiêu cụ thể
 Nâng cao chất lượng và tăng diện tích của các hệ sinh thái tự nhiên được bảo vệ,
bảo đảm: Diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên trên cạn đạt 9% diện tích lãnh thổ, diện
tích các khu bảo tồn biển đạt 0,24% diện tích vùng biển; độ che phủ rừng đạt 45%;
rừng nguyên sinh được giữ ở mức 0,57 triệu ha và có kế hoạch bảo vệ hiệu quả; diện
tích rừng ngập mặn, thảm cỏ biển, rạn san hô được duy trì ở mức hiện có; 15% diện
tích hệ sinh thái tự nhiên quan trọng bị suy thoái được phục hồi; số lượng các khu bảo
tồn thiên nhiên của Việt Nam được quốc tế công nhận đạt: 10 khu Ramsar, 10 khu dự
trữ sinh quyển, 10 vườn di sản ASEAN;
 Cải thiện về chất lượng và số lượng quần thể các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu
tiên bảo vệ, bảo đảm: Không gia tăng số lượng loài bị tuyệt chủng, cải thiện đáng kể
tình trạng một số loài nguy cấp, quý, hiếm, bị đe dọa tuyệt chủng;
 Kiểm kê, lưu giữ và bảo tồn các nguồn gen (vật nuôi, cây trồng, vi sinh vật) bản địa,
nguy cấp, quý, hiếm, bảo đảm các nguồn gen bản địa, quý, hiếm không bị suy giảm và
xói mòn.
 Đến năm 2030, 25% diện tích hệ sinh thái tự nhiên có tầm quan trọng quốc tế, quốc
gia bị suy thoái được phục hồi; đa dạng sinh học được bảo tồn và sử dụng bền vững
mang lại lợi ích thiết yếu cho người dân và đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát
triển kinh tế - xã hội của đất nước.
3.1.2.3. Các quyết định của Thủ tướng Chính phủ có liên quan khác
Một số văn bản khác của Thủ tướng Chính Phủ cũng được sử dụng làm căn cứ để lựa
chọn quan điểm và mục tiêu để đối sánh quan điểm mục tiêu của quy hoạch tài nguyên
nước quốc gia gồm:
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 Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 2/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê
duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm
nhìn đến năm 2030.
 Quyết định 1216/QĐ-TTg ngày 5/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê
duyệt chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030.
 Quyết định 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính Phủ về việc ban
hành kế hoạch hành động quốc gia, thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát
triển bền vững.
 Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê
duyệt Phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn
đến năm 2050.
 Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê
duyệt Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến
năm 2050.
 Quyết định số 1383/QĐ-TTg ngày 4/8/2021 của Thủ tướng chính phủ Về việc phê
duyệt Đề án tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, giai đoạn đến năm 2025.
3.2. ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP CỦA QUY HOẠCH VỚI QUAN ĐIỂM, MỤC
TIÊU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG
3.2.1. Đánh giá sự phù hợp/không phù hợp hoặc mâu thuẫn giữa quan điểm, mục
tiêu của quy hoạch với các quan điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trƣờng liên quan
trong các văn bản nêu trên
Để đánh giá sự phù hợp của Quy hoạch với quan điểm mục tiêu bảo vệ môi trường
được nêu trong các văn kiện, nghị quyết, quyết định của Đảng và nhà nước. Các văn
bản làm cơ sở đánh giá sự phù hợp của Quy hoạch về quan điểm và mục tiêu bảo vệ
môi trường như sau:
Bảng 3-1. Danh sách các văn bản pháp lý dùng để đánh giá sự phù hợp của quy hoạch
về quan điểm và mục tiêu bảo vệ môi trường
Stt
1
2

2
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Tên văn bản
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của
Đảng họp ngày 25/01/2021 đến 01/02/2021
Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính
trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát
huy các nguồn lực của nền kinh tế
Nghị quyết số: 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 về chủ động
ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài
nguyên và bảo vệ môi trường
Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng
Chính phủ về việc Phê duyệt Phê duyệt Chiến lược quốc
gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến

Năm

Loại văn
bản

2021

Nghị quyết

2019

Nghị quyết

2013

Nghị quyết

2021

Quyết định
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4

5

6

7

8

9
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11

12
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Tên văn bản
năm 2050
Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng
Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể điều tra
cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm
2050
Quyết định số 1383/QĐ-TTg ngày 4/8/2021 của Thủ tướng
chính phủ Về việc phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài
nguyên nước quốc gia, giai đoạn đến năm 2025
Quyết định số 33/QĐ-TTG ngày 7/1/2020 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược thủy lợi Việt Nam
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Quyết định 4326/QĐ-BNN-TCTL ngày 2/11/2018 của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc Phê duyệt
quy hoạch tổng thể thủy lợi vùng Đông Nam Bộ giai đoạn
đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050 thích ứng với
biến đổi khí hậu, nước biển dâng
Quyết định số 622/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
ngày 10/5/2017 về việc ban hành kế hoạch hành động quốc
gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vị sự phát triển
bền vững
Quyết định 1250/QĐ-TTg ngày 31/7/2013 của Thủ tướng
Chính phủ về việc Phê duyệt chiến lược quốc gia về đa
dạng sinh học đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030.
Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 2/2/2012 của Thủ tướng
Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển
sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến
năm 2030
Quyết định 1216/QĐ-TTg ngày 5/9/2012 của Thủ tướng
Chính phủ về việc Phê duyệt chiến lược bảo vệ môi trường
quốc gia đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030.
Quyết định 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 của Thủ tướng
Chính phủ về việc Phê duyệt chiến lược quốc gia về tăng
trưởng xanh.
Quyết định 2473/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng
Chính phủ về việc Phê duyệt chiến lược phát triển du lịch
Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
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Kết quả đánh đối sánh sự phù hợp giữa quan điểm của quy hoạch và các quan điểm
bảo vệ môi trường được nêu trong các văn bản chỉ đạo được trình bày trong bảng sau:
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Bảng 3-2. Kết quả đánh đối sánh sự phù hợp giữa quan điểm của quy hoạch và các quan điểm bảo vệ môi trường được nêu trong các văn
bản chỉ đạo
Stt

1

2

Quy hoạch tài nguyên nƣớc
Bảo đảm an ninh tài nguyên nước quốc gia là ưu
tiên hàng đầu, tài nguyên nước phải được phát
triển bền vững trên cơ sở quản lý thống nhất
quản lý về tài nguyên nước trên toàn quốc, theo
lưu vực sông, thích ứng với biến đổi khí hậu, do
cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước
chịu trách nhiệm điều phối chung.
Phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể quốc gia,
quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch
sử dụng đất quốc gia; Đảm bảo tài nguyên nước
là yếu tố cốt lõi, là cơ sở cho việc hoạch định
chiến lược, chính sách, quy hoạch phát triển
vùng, lưu vực sông, là định hướng (là căn cứ)
cho các phương án khai thác, sử dụng nước đối
với các quy hoạch ngành quốc gia có liên quan
đến khai thác, sử dụng nước, quy hoạch tổng
hợp lưu vực sông và các quy hoạch có tính chất
kỹ thuật chuyên ngành khác có khai thác sử
dụng nước.

Quan điểm chỉ đạo đã đƣợc ban hành

Tên văn bản pháp lý

Nghị quyết số: 24-NQ/TW ngày
Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng
03/6/2013 về chủ động ứng phó
cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
với biến đổi khí hậu, tăng cường
phải trên cơ sở phương thức quản lý tổng hợp
quản lý tài nguyên và bảo vệ môi
và thống nhất, liên ngành, liên vùng.
trường
Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng
cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
phải trên cơ sở phương thức quản lý tổng hợp
và thống nhất, liên ngành, liên vùng. Vừa đáp
ứng yêu cầu trước mắt, vừa bảo đảm lợi ích lâu
dài, trong đó lợi ích lâu dài là cơ bản. Vừa bảo
đảm toàn diện, vừa phải có trọng tâm, trọng
điểm; có bước đi phù hợp trong từng giai đoạn;
dựa vào nội lực là chính, đồng thời phát huy
hiệu quả nguồn lực hỗ trợ và kinh nghiệm quốc
tế.

Nghị quyết số: 24-NQ/TW ngày
03/6/2013 về chủ động ứng phó
với biến đổi khí hậu, tăng cường
quản lý tài nguyên và bảo vệ môi
trường
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Quy hoạch tài nguyên nƣớc

3

Bảo đảm tính toàn diện, gắn kết giữa nước mặt
với nước dưới đất, giữa khai thác, sử dụng nước,
bảo vệ tài nguyên nước và phòng, chống tác hại
do nước gây ra; tính liên kết, thống nhất, hài hòa
về lợi ích sử dụng nước giữa thượng lưu và hạ
lưu, giữa các địa phương, giữa các đối tượng sử
dụng nước và và nâng cao tối đa giá trị của nước
trong các hoạt động phát triển, kinh tế, xã hội.

4

Khai thác, sử dụng nước tổng hợp, tiết kiệm,
hiệu quả và đa mục tiêu, kết hợp hài hòa lợi ích
và đảm bảo công bằng, hợp lý; phù hợp với khả
năng nguồn nước, tôn trọng quy luật tự nhiên
với điều kiện thực tế, không gây suy thoái, cạn
kiệt nguồn nước. Việc quy hoạch, xây dựng mới
các công trình khai thác, sử dụng nước phải phù
hợp với quy hoạch tài nguyên nước quốc gia,
quy hoạch tổng hợp lưu vực sông.

5

Bảo vệ tài nguyên nước trên cơ sở, duy trì và
bảo vệ nguồn sinh thủy, bảo vệ chức năng
nguồn nước đáp ứng về chất lượng cho các mục

Quan điểm chỉ đạo đã đƣợc ban hành

Tên văn bản pháp lý

Nghị quyết số: 24-NQ/TW ngày
Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng
03/6/2013 về chủ động ứng phó
cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
với biến đổi khí hậu, tăng cường
phải trên cơ sở phương thức quản lý tổng hợp
quản lý tài nguyên và bảo vệ môi
và thống nhất, liên ngành, liên vùng.
trường
Phát triển hệ thống công trình thủy lợi phải
đảm bảo sự liên kết đồng bộ với hệ thống kết
cấu hạ tầng của các ngành, lĩnh vực khác. Nhà
nước đầu tư xây dựng công trình thủy lợi quan
trọng đặc biệt, công trình thủy lợi lớn, công
trình thủy lợi khó huy động các nguồn lực xã
hội; công trình thủy lợi kết hợp phục vụ quốc
phòng, an ninh, phòng, chống thiên tai; công
trình thủy lợi ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số,
miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng khan hiếm
nước, vùng bị ảnh hưởng lớn của biến đổi khí
hậu; đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện cho
tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng, quản lý, khai
thác công trình thủy lợi theo quy định của pháp
luật
Hoạt động thủy lợi phải bảo đảm hài hòa với
nguồn nước, chủ động tạo nguồn nước, tích
trữ, điều hòa, chuyển, phân phối nước giữa các

Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày
7/1/2020 của Thủ tướng Chính
phủ về việc phê duyệt chiến lược
thủy lợi Việt Nam đến năm 2030,
tầm nhìn đến năm 2045

Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày
7/1/2020 của Thủ tướng Chính
phủ về việc phê duyệt chiến lược
125

Stt

Quy hoạch tài nguyên nƣớc
đích khai thác sử dụng.

6

Phòng, chống, khắc phục hậu quả tác hại do
nước gây ra với phương châm phòng ngừa là
chính. Chủ động phòng, chống và khắc phục hậu
quả tác hại do nước gây ra để giảm thiểu tối đa
tổn thất, góp phần tạo điều kiện ổn định an sinh
xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng.

7

Bảo đảm tính khả thi, phù hợp với nền tảng kỹ
thuật và nguồn lực hiện có, đồng thời phải có
tính linh hoạt, đáp ứng phương thức quản lý, đầu
tư, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công
nghệ hướng tới mục tiêu xã hội hóa trong quản
lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước
và phòng, chống các tác hại do nước gây ra.

8

Bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia trên cơ
sở khai thác, sử dụng, bảo vệ có hiệu quả nguồn
nước nội địa, đồng thời có phương án chủ động

Quan điểm chỉ đạo đã đƣợc ban hành

Tên văn bản pháp lý

mùa, vùng, lưu vực sông trên phạm vi toàn thủy lợi Việt Nam đến năm 2030,
quốc;
tầm nhìn đến năm 2045
Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày
17/3/2021 của Thủ tướng Chính
Phòng, chống thiên tai gồm 3 giai đoạn: phòng
phủ về việc Phê duyệt Phê duyệt
ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả, trong đó
Chiến lược quốc gia phòng,
lấy chủ động phòng ngừa là chính.
chống thiên tai đến năm 2030,
tầm nhìn đến năm 2050
Phát triển hệ thống công trình thủy lợi phải
đảm bảo sự liên kết đồng bộ với hệ thống kết
cấu hạ tầng của các ngành, lĩnh vực khác. Nhà
nước đầu tư xây dựng công trình thủy lợi quan
trọng đặc biệt, công trình thủy lợi lớn, công
trình thủy lợi khó huy động các nguồn lực xã
Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày
hội; công trình thủy lợi kết hợp phục vụ quốc
7/1/2020 của Thủ tướng Chính
phòng, an ninh, phòng, chống thiên tai; công
phủ về việc phê duyệt chiến lược
trình thủy lợi ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số,
thủy lợi Việt Nam đến năm 2030,
miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế tầm nhìn đến năm 2045
xã hội đặc biệt khó khăn, vùng khan hiếm
nước, vùng bị ảnh hưởng lớn của biến đổi khí
hậu; đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện cho
tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng, quản lý, khai
thác công trình thủy lợi theo quy định của pháp
luật
Hoạt động thủy lợi có tầm nhìn dài hạn, đáp Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày
ứng các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của 7/1/2020 của Thủ tướng Chính
đất nước, phục vụ đa ngành, đa mục tiêu, bảo phủ về việc phê duyệt chiến lược
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Quy hoạch tài nguyên nƣớc
để xử lý các vấn đề liên quan đến nguồn nước
quốc gia trên nguyên tắc bảo đảm công bằng,
hợp lý trong khai thác, sử dụng, bảo vệ, phát
triển nguồn nước liên quốc gia trên nguyên tắc
bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích
quốc gia nhằm đạt được việc sử dụng tối ưu, bền
vững lợi ích do nguồn nước mang lại đồng thời
tạo cơ sở hợp tác, chia sẻ thông tin, dữ liệu
nguồn nước liên quốc gia.

Quan điểm chỉ đạo đã đƣợc ban hành

Tên văn bản pháp lý

đảm an ninh nguồn nước; góp phần phòng, thủy lợi Việt Nam đến năm 2030,
chống thiên tai, bảo vệ môi trường, thích ứng tầm nhìn đến năm 2045
với biến đổi khí hậu, phát triển ở thượng nguồn
các lưu vực sông liên quốc gia và phát triển nội
tại;

Kết quả đánh đối sánh sự phù hợp giữa mục tiêu của quy hoạch và các mục tiêu bảo vệ môi trường được nêu trong các văn bản chỉ đạo
được trình bày trong bảng sau:
Bảng 3-3. Kết quả đánh đối sánh sự phù hợp giữa mục tiêu của quy hoạch và các mục tiêu bảo vệ môi trường được nêu trong các văn bản
chỉ đạo
Stt

Quy hoạch tài nguyên nƣớc

1

Nâng cao chỉ số an ninh TNN quốc gia lên nhóm các
quốc gia đảm bảo an ninh TNN hiệu quả trong khu
vực. Giảm sự phụ thuộc nguồn nước từ các nguồn
nước liên quốc gia và tối ưu hóa lợi ích do nguồn
nước này mang lại; chủ động nguồn nước điều tiết
cho các hoạt động dân sinh, phát triển kinh tế - xã
hội.

Mục tiêu chỉ đạo đã đƣợc ban hành
Hoạt động thủy lợi phải bảo đảm hài hòa với
nguồn nước, chủ động tạo nguồn nước, tích trữ,
điều hòa, chuyển, phân phối nước giữa các mùa,
vùng, lưu vực sông trên phạm vi toàn quốc
Chủ động ứng phó có hiệu quả với các tình huống
bất lợi nhất; nâng cao mức bảo đảm an toàn
phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn,
lũ, ngập lụt, úng, sạt lở bờ sông, bờ biển; bảo đảm
an toàn công trình và vùng hạ du đập, hồ chứa
nước thủy lợi.

Tên văn bản pháp lý
Quyết định số 33/QĐTTg ngày 7/1/2020 của
Thủ tướng Chính phủ về
việc phê duyệt chiến lược
thủy lợi Việt Nam đến
năm 2030, tầm nhìn đến
năm 2045
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2

Định hướng việc điều hòa, phân bổ công bằng, hợp
lý nguồn nước giữa các đối tượng sử dụng nước trên
các LVS, đảm bảo phát triển bền vững, mang tính
chiến lược, ổn định an sinh xã hội, đáp ứng nhu cầu
nước cho dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo
đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường,
hướng tới quản trị ngành nước trên cơ sở chuyển đổi
số nhằm góp phần đạt được mục tiêu tốc độ tăng
trưởng kinh tế.

3

4

Định hướng các quy hoạch có tính chất kỹ thuật
chuyên ngành có khai thác, sử dụng nước và quy
hoạch, xây dựng các khu đô thị, khu dân cư tập
trung, các khu công nhiệp, các dự án phát triển kinh
tế - xã hội khác có khai thác, sử dụng nước nhằm bảo
đảm phù hợp với quy hoạch TNN quốc gia, quy
hoạch tổng hợp LVS liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh.
Định hướng các giải pháp nhằm khai thác, sử dụng
tiết kiệm, hiệu quả gắn, nâng cao giá trị của nước gắn
với bảo vệ, phát triển tài nguyên nước, phòng chống
suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước và phòng
ngừa tác hại do nước gây ra, giảm thiểu tối đa hạn
hán, xâm nhập mặn, sạt, lở bờ sông.

Mục tiêu chỉ đạo đã đƣợc ban hành
Bảo đảm cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất nông
nghiệp và đáp ứng nhu cầu của các ngành kinh tế xã hội; cấp và tạo nguồn cho khu đô thị, công
nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ
cao từ hệ thống công trình thủy lợi; đặc biệt quan
tâm đến những vùng thường xuyên thiếu nước,
như Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Đồng
bằng sông Cửu Long; chú trọng bảo vệ môi
trường và bảo vệ hệ sinh thái thủy sinh, phục vụ
phát triển bền vững;

Tên văn bản pháp lý
Quyết định số 33/QĐTTg ngày 7/1/2020 của
Thủ tướng Chính phủ về
việc phê duyệt chiến lược
thủy lợi Việt Nam đến
năm 2030, tầm nhìn đến
năm 2045

Quy hoạch, quản lý và khai thác, sử dụng tiết
kiệm, hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên
quốc gia. Ngăn chặn xu hướng suy giảm tài
nguyên nước ngọt và tài nguyên rừng; nâng cao
hiệu quả sử dụng nước tính trên một đơn vị GDP.

Nghị quyết số: 24NQ/TW ngày 03/6/2013
về chủ động ứng phó với
biến đổi khí hậu, tăng
cường quản lý tài nguyên
và bảo vệ môi trường

Quy hoạch, quản lý và khai thác, sử dụng tiết
kiệm, hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên
quốc gia. Ngăn chặn xu hướng suy giảm tài
nguyên nước ngọt và tài nguyên rừng; nâng cao
hiệu quả sử dụng nước tính trên một đơn vị GDP.

Nghị quyết số: 24NQ/TW ngày 03/6/2013
về chủ động ứng phó với
biến đổi khí hậu, tăng
cường quản lý tài nguyên
và bảo vệ môi trường
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Nâng cao khả năng tiếp cận nguồn nước sạch, an
toàn cho người dân, cải thiện việc cung cấp nước đô
thị, nông thôn, nâng tỷ lệ sử dụng nước sạch cho mục
đích sinh hoạt của dân cư đô thị đạt 95% - 100%,
nông thôn đạt 93% - 95%.

6

Bảo vệ, kiểm soát và ngăn chặn tình trạng gia tăng
suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước. Định hướng
các giải pháp cải thiện, phục hồi các sông/đoạn sông
đang bị ô nhiễm, đặc biệt là các đoạn sông chảy qua
khu vực đô thị, các nguồn nước có vai trò quan trọng
cho cấp nước sinh hoạt, các hoạt động phát triển kinh
tế-xã hội; giảm thiểu đến mức tối đa tình trạng ô
nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước.

Không để phát sinh và xử lý triệt để các cơ sở gây
ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; 70% lượng
nước thải ra môi trường lưu vực các sông được xử
lý; tiêu huỷ, xử lý trên 85% chất thải nguy hại,
100% chất thải y tế; tái sử dụng hoặc tái chế trên
65% rác thải sinh hoạt.

Nghị quyết số: 24NQ/TW ngày 03/6/2013
về chủ động ứng phó với
biến đổi khí hậu, tăng
cường quản lý tài nguyên
và bảo vệ môi trường

Khắc phục có hiệu quả tình trạng hạn hán, thiếu nước
vào mùa khô ở các lưu vực sông, các vùng khó khăn
trong tiếp cận nguồn nước, đặc biệt là các vùng Nam
Trung Bộ, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long,
vùng sâu, vùng xa và các hải đảo.

Bảo đảm cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất nông
nghiệp và đáp ứng nhu cầu của các ngành kinh tế xã hội; cấp và tạo nguồn cho khu đô thị, công
nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ
cao từ hệ thống công trình thủy lợi; đặc biệt quan
tâm đến những vùng thường xuyên thiếu nước,
như Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Đồng
bằng sông Cửu Long; chú trọng bảo vệ môi
trường và bảo vệ hệ sinh thái thủy sinh, phục vụ
phát triển bền vững;

Quyết định số 33/QĐTTg ngày 7/1/2020 của
Thủ tướng Chính phủ về
việc phê duyệt chiến lược
thủy lợi Việt Nam đến
năm 2030, tầm nhìn đến
năm 2045

7

Mục tiêu chỉ đạo đã đƣợc ban hành
Đến năm 2025, tỉ lệ sử dụng nước sạch, nước hợp
vệ sinh của dân cư thành thị là 95 - 100%, nông
thôn là 93 - 95%; tỉ lệ thu gom và xử lý chất thải
rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy
chuẩn đạt 90%; tỉ lệ khu công nghiệp, khu chế
xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải
tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường là 92%; tỉ lệ
cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được
xử lý đạt 100%; giữ tỉ lệ che phủ rừng ổn định
42%.

Tên văn bản pháp lý

Nghị quyết Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ
XIII của Đảng họp ngày
25/01/2021 đến
01/02/2021
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Bảo tồn và phát triển bền vững các hệ sinh thái ngập
nước quan trọng; bảo vệ, phát triển nguồn sinh thủy,
nâng cao chất lượng rừng phòng hộ đầu nguồn và các
loại rừng khác nhằm chống xói mòn đất, tăng cường
khả năng giữ nước và điều hòa dòng chảy.

9

Mục tiêu đến năm 2050: Nâng chỉ số an ninh TNN
quốc gia lên nhóm các quốc gia đảm bảo an ninh tài
nguyên nước hiệu quả trong khu vực và trên thế giới.

Mục tiêu chỉ đạo đã đƣợc ban hành
Quy hoạch, quản lý và khai thác, sử dụng tiết
kiệm, hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên
quốc gia. Ngăn chặn xu hướng suy giảm tài
nguyên nước ngọt và tài nguyên rừng; nâng cao
hiệu quả sử dụng nước tính trên một đơn vị GDP.
Bảo đảm cân đối quỹ đất cho phát triển kinh tế xã hội; giữ và sử dụng linh hoạt 3,8 triệu ha đất
chuyên trồng lúa nhằm bảo đảm an ninh lương
thực và nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Khai thác
hiệu quả và bền vững sinh thái, cảnh quan, tài
nguyên sinh vật. Hạn chế tối đa xuất khẩu khoáng
sản thô.
Quản lý khai thác hợp lý, sớm chấm dứt khai thác
rừng tự nhiên, nâng diện tích các khu bảo tồn
thiên nhiên lên trên 3 triệu ha; nâng độ che phủ
của rừng lên trên 45%.
Hoạt động thủy lợi có tầm nhìn dài hạn, đáp ứng
các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất
nước, phục vụ đa ngành, đa mục tiêu, bảo đảm an
ninh nguồn nước; góp phần phòng, chống thiên
tai, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí
hậu, phát triển ở thượng nguồn các lưu vực sông
liên quốc gia và phát triển nội tại.

Tên văn bản pháp lý

Nghị quyết số: 24NQ/TW ngày 03/6/2013
về chủ động ứng phó với
biến đổi khí hậu, tăng
cường quản lý tài nguyên
và bảo vệ môi trường

Quyết định số 33/QĐTTG ngày 7/1/2020 của
Thủ tướng Chính phủ về
việc phê duyệt chiến lược
thủy lợi Việt Nam đến
năm 2030, tầm nhìn đến
năm 2045
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Mục tiêu đến năm 2050: Chủ động được nguồn nước
trong mọi tình huống, dự báo, điều tiết nước, phòng
10 ngừa lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, ô nhiễm, suy
thoái, cạn kiệt nguồn nước, ứng phó với biến đổi khí
hậu.

Mục tiêu chỉ đạo đã đƣợc ban hành
Hoạt động thủy lợi phải bảo đảm hài hòa với
nguồn nước, chủ động tạo nguồn nước, tích trữ,
điều hòa, chuyển, phân phối nước giữa các mùa,
vùng, lưu vực sông trên phạm vi toàn quốc
Chủ động ứng phó có hiệu quả với các tình huống
bất lợi nhất; nâng cao mức bảo đảm an toàn
phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn,
lũ, ngập lụt, úng, sạt lở bờ sông, bờ biển; bảo đảm
an toàn công trình và vùng hạ du đập, hồ chứa
nước thủy lợi.

Tên văn bản pháp lý
Quyết định số 33/QĐTTG ngày 7/1/2020 của
Thủ tướng Chính phủ về
việc phê duyệt chiến lược
thủy lợi Việt Nam đến
năm 2030, tầm nhìn đến
năm 2045

Quyết định số 622/QĐTTg của Thủ tướng
Chính
phủ
ngày
Mục tiêu đến năm 2050: Nâng cao hiệu quả khai thác
Tăng cường hợp tác quốc tế về khai thác và chia 10/5/2017 về việc ban
sử dụng nước, hợp tác chia sẻ nguồn nước liên quốc
11
sẻ lợi ích tài nguyên nước, trước hết là các nước hành kế hoạch hành động
gia, bảo đảm hài hoà lợi ích giữa các nước có chung
trong Tiểu vùng Mê Công.
quốc gia thực hiện
nguồn nước với Việt Nam.
chương trình nghị sự
2030 vị sự phát triển bền
vững
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Đối sánh quan điểm của quy hoạch và các quan điểm đã được nêu trong các văn bản
chỉ đạo cho thấy quan điểm phù hợp với các quan điểm đã được nêu trong các văn bản
sau: Nghị quyết số: 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 về chủ động ứng phó với biến đổi khí
hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Nghị quyết số 39-NQ/TW
ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và
phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; Quyết định 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của
Thủ tướng Chính Phủ về việc ban hành kế hoạch hành động quốc gia, thực hiện
chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững; Quyết định số 33/QĐ-TTG ngày
7/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược thủy lợi Việt Nam
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17/3/2021
của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng,
chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 1383/QĐ-TTg
ngày 4/8/2021 của Thủ tướng chính phủ Về việc phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài
nguyên nước quốc gia, giai đoạn đến năm 2025.
Đối sánh mục tiêu của quy hoạch và các mục tiêu đã được nêu trong các văn bản chỉ
đạo cho thấy mục tiêu phù hợp với các mục tiêu đã được nêu trong các văn bản sau:
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng họp ngày 25/01/2021 đến
01/02/2021; Nghị quyết số: 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 về chủ động ứng phó với biến
đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Quyết định số
33/QĐ-TTG ngày 7/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược
thủy lợi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 432/QĐ-TTg
ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể điều
tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số
622/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10/5/2017 về việc ban hành kế hoạch
hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.
3.2.2. Dự báo tác động của các quan điểm, mục tiêu của quy hoạch đến các quan
điểm, mục tiêu bảo vệ môi trƣờng liên quan trong các văn bản nêu trên
Các quan điểm, mục tiêu bảo vệ môi trường của Quy hoạch sẽ tác động trực tiếp đến
đến các quan điểm và mục tiêu bảo vệ môi trường liên quan trong các văn bản đã nêu
tại mục 3.2.1.
 Các nội dung và chỉ tiêu của QH được kết nối với các quan điểm, mục tiêu về bảo
vệ môi trường của các văn bản chính thống như: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng họp ngày 25/01/2021 đến 01/02/2021; Nghị quyết số 39NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử
dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; Nghị quyết số: 24-NQ/TW ngày
03/6/2013 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và
bảo vệ môi trường; Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính
phủ về việc Phê duyệt Phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm
2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ
tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên
nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 1383/QĐ-TTg ngày
4/8/2021 của Thủ tướng chính phủ Về việc phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài nguyên
nước quốc gia, giai đoạn đến năm 2025; Quyết định số 33/QĐ-TTG ngày 7/1/2020 của
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược thủy lợi Việt Nam đến năm 2030,
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tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định 4326/QĐ-BNN-TCTL ngày 2/11/2018 của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc Phê duyệt quy hoạch tổng thể thủy lợi
vùng Đông Nam Bộ giai đoạn đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050 thích ứng
với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; Quyết định số 622/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ ngày 10/5/2017 về việc ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện
chương trình nghị sự 2030 vị sự phát triển bền vững; Quyết định 1250/QĐ-TTg ngày
31/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt chiến lược quốc gia về đa dạng
sinh học đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày
2/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển
sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định
1216/QĐ-TTg ngày 5/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt chiến lược
bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định
1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt chiến lược
quốc gia về tăng trưởng xanh; Quyết định 2473/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ
tướng Chính phủ về việc Phê duyệt chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm
2020, tầm nhìn đến năm 2030.
 Xây dựng các quan điểm, nội dung và chỉ tiêu của QH liên quan đến biến đổi khí
hậu sẽ kết nối với các quan điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trường của các văn bản
chính thống như: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng họp
ngày 25/01/2021 đến 01/02/2021; Nghị quyết số: 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 về chủ
động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi
trường; Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc
Phê duyệt Phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm
nhìn đến năm 2050; Quyết định 4326/QĐ-BNN-TCTL ngày 2/11/2018 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc Phê duyệt quy hoạch tổng thể thủy lợi vùng
Đông Nam Bộ giai đoạn đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050 thích ứng với
biến đổi khí hậu, nước biển dâng; Quyết định số 622/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính
phủ ngày 10/5/2017 về việc ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương
trình nghị sự 2030 vị sự phát triển bền vững; Quyết định 1393/QĐ-TTg ngày
25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt chiến lược quốc gia về tăng
trưởng xanh.
 Nhóm Luật: Luật đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13, ngày 23 tháng 6 năm 2014; Luật lâm
nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15 tháng 11 năm 2017; Luật TNN số: 17/2012/QH13
ngày 21 tháng 6 năm 2012; Luật đất đai số: 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm
2013; Luật khoáng sản số: 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010 là các tiêu chí
để đưa ra các giải pháp, phương án cho quy hoạch.
Các quan điểm, mục tiêu của Quy hoạch có tác động tích cực, hỗ trợ các mục tiêu bảo
vệ môi trường của các văn bản đã được ban hành.
3.3. ĐÁNH GIÁ, SO SÁNH CÁC PHƢƠNG ÁN PHÁT TRIỂN ĐỀ XUẤT
Quy hoạch phát triển tài nguyên nước đề xuất 3 phương án Quy hoạch phát triển dựa
theo quan điểm, mục tiêu của Quy hoạch, bao gồm:
 Phương án I: Phương án phát triển tài nguyên nước;
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 Phương án II: Phương án quản lý nhu cầu khai thác và sử dụng;
 Phương án III: Phương án phát triển tổng hợp (kết hợp từ 2 phương án I và II).
Để xác định tính phù hợp của các phương pháp ta tiến hành đưa ra 05 tiêu chí nhằm
đánh giá các phương án phát triển, tiêu chí lựa chọn phương án cụ thể như sau:
1. Căn cứ vào điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, các mục tiêu và định hướng phát
triển kinh tế xã hội của quốc gia trong kỳ quy hoạch.
2. Căn cứ vào đối tượng đưa ra quyết định phương án phát triển.
3. Phương án mang lại sự tối ưu nhất, đạt hiệu quả kinh tế lớn nhất nhưng phải đảm
bảo yếu tố an sinh xã hội.
4. Không được chồng chéo với các Quy hoạch liên quan khác (Quy hoạch quốc gia,
quy hoạch vùng, quy hoạch có liên quan thuộc vùng đang có hiệu lực trong kỳ quy
hoạch).
5. Phương án được chọn phải có sự đồng thuận của đối tượng sử dụng nước và các bên
liên quan.
Dựa vào các tiêu chí như trên, cả 03 phương án đều được xem xét và đánh giá trên cả
05 tiêu chí.
 Tiêu chí 1: Theo tiêu chí này, cả 3 phương án đều xét đến các điều kiện kinh tế xã
hội của hiện tại, dựa vào tình hình phát triển xã hội hiện tại để dự báo sự thay đổi về
kinh tế xã hội và phương hướng phân bổ tài nguyên nước phù hợp. Phương án I và
Phương án III bám sát với tình hình thực tế, có xét đến các công trình cấp nước do quy
hoạch cấp nước đã được phê duyệt, có khả năng xảy ra lớn nhất, vì vậy đối với tiêu chí
này, lựa chọn phương án I và III.
 Tiêu chí 2: Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
sau khi được phê duyệt sẽ là văn bản pháp luật về tài nguyên nước mang tính bắt buộc,
bảo đảm tính thống nhất với chương trình phát triển kinh tế xã hội trên các lưu vực
sông, với quy hoạch các ngành quốc gia liên quan. Đặc biệt quy hoạch tài nguyên
nước là định hướng cho các phương án khai thác, sử dụng nước đối với các quy hoạch
ngành quốc gia, quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành có khai thác sử dụng
nước. Vì vậy, đối với tiêu chí này lựa chọn phương án III.
 Tiêu chí 3: Trong 3 phương án đã xây dựng, ở phương án I và II, tuy có phù hợp với
điều kiện kinh tế xã hội hiện tại cũng như định hướng phát triển kinh tế xã hội trong
tương lai, tuy nhiên cơ chế chia sẻ nguồn nước theo tỷ lệ hiện tại ở các vùng thiếu
nước trầm trọng lại chưa xét đến yếu tố an sinh xã hội và sự đóng góp của các ngành
có giá trị kinh tế cao, do vậy 2 phương án này sẽ bất hợp lý trong quá trình phát triển
kinh tế xã hội của các tỉnh. Với phương án III có xét đến tỷ lệ đảm bảo cấp nước cho
các ngành theo như các quy hoạch hiện nay đã và đang được thực hiện, do vậy với tiêu
chí này, chỉ có phương án III thỏa mãn.
 Tiếu chí 4: Cả 3 phương án đều được xây dựng trên các Quy hoạch có liên quan
(Quy hoạch tài nguyên nước, Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội,...). Do vậy đối với
tiêu chí này, cả 3 phương án đều thỏa mãn.
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 Tiêu chí 5: Để đạt sự đồng thuận thì phải cân bằng theo nguyên tắc cùng có lợi vừa
phát triển tài nguyên nước, vừa quản lý nhu cầu khai thác và sử dụng. Tránh trường
hợp cạnh tranh nước gắt gao giữa các ngành nghề, phân bổ hợp lý nhất trong các
trường hợp đủ nước, ít nước hoặc cực đoan nước sao cho lượng thiếu là thấp nhất; do
vậy phương án III được lựa chọn.
Bảng 3-4. Ma trận tổng hợp các tiêu chí lựa chọn phương án
Tiêu chí lựa chọn
Tiêu chí 1
Tiêu chí 2
Tiêu chí 3
Tiêu chí 4
Tiêu chí 5

Phƣơng án phân bổ nguồn nƣớc
Phƣơng án I
Phƣơng án II
Phƣơng án III
x
x
x
x
x
x
x
x

Qua những phân tích nêu trên, có thể thấy phương án III là phương án thỏa mãn nhiều
tiêu chí nhất (5/5 tiêu chí) do vậy lựa chọn phương án III là phương án phân bổ tài
nguyên nước trong kỳ quy hoạch, nhóm ĐMC thống nhất phương án III được lựa chọn
để xây dựng các phương án phát triển theo các mức độ khác nhau của tác động từ bối
cảnh bên ngoài, đặc biệt là các tác động đến tài nguyên và môi trường cũng như khả
năng đáp ứng về các giải pháp BVMT chung của từng vùng.
3.4. NHỮNG VẤN ĐỀ MÔI TRƢỜNG CHÍNH
3.4.1. Cơ sở lựa chọn vấn đề môi trƣờng chính
Trong ĐMC, cơ sở lựa chọn các vấn đề môi trường và xã hội chính là dựa theo yêu
cầu về lựa chọn vấn đề môi trường trong mẫu 01A, Phụ lục 1, Thông tư
25/2019/BTNMT.
Khi thực hiện Quy hoạch tài nguyên nước chắc chắn sẽ xảy ra các tác động đối với
môi trường từ bản thân các hoạt động của Quy hoạch cũng như các tác động khách
quan khác. Để xác định các vấn đề môi trường chính liên quan đến Quy hoạch, nhóm
ĐMC đã nghiên cứu các cơ sở khoa học và thực tiễn sau:
 Báo cáo hiện trạng môi trường và số liệu quan trắc môi trường các năm 2015 –
2020 của các địa phương trên lưu vực gồm: sông Bằng Giang – Kỳ Cùng, sông Hồng –
Thái Bình, Sê San, Srê Pốk; báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2019, hiện
trạng môi trường nước các lưu vực sông;
 Các quan điểm, mục tiêu và phương hướng quản lý tài nguyên nước nêu trong dự
thảo Quy hoạch;
 Các báo cáo công tác BVMT liên quan trong lĩnh vực tài nguyên nước; lưu vực
sông;
 Các kết quả tham vấn các bên liên quan trong quá trình thực hiện ĐMC.
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3.4.2. Các vấn đề môi trƣờng chính cần xem xét
Các giải pháp đưa ra trong Quy hoạch tài nguyên nước bao gồm: (i) giải pháp phân bổ
nguồn nước; (ii) giải pháp bảo vệ tài nguyên nước; (iii) giải pháp phòng, chống và
khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra. Có thể thấy, mục tiêu chính của Quy hoạch
có ý nghĩa quan trọng, góp phần xây dựng cơ sở cho việc quản lý, bảo vệ tài nguyên và
môi trường nước, đảm bảo cho việc phát triển bền vững KT - XH của các địa phương
liên quan. Vì vậy, các giải pháp trong Quy hoạch sẽ chủ yếu mang lại các lợi ích cho
môi trường (tác động môi trường tích cực).
Tuy nhiên, hoạt động phân bổ tài nguyên nước (nước mặt, nước dưới đất) mà chủ yếu
là việc xác định tỷ lệ phân bổ tài nguyên nước cho các đối tượng khai thác, sử dụng
nước; xác định nhu cầu chuyển nước giữa các tiểu lưu vực trong lưu vực sông, nhu cầu
chuyển nước với lưu vực sông khác; hoạt động bảo vệ nguồn nước khi xây dựng và
vận hành các công trình bảo vệ nguồn nước như xây dựng và vận hành các công trình
cấp thoát nước và xử lý nước thải; hoạt động phòng, chống và khắc phục hậu quả tác
hại do nước gây ra khi xây dựng và vận hành các công trình hồ đa mục tiêu….được đề
cập trong quy hoạch có thể có những tác động ở các mức độ khác nhau tới các thành
phần môi trường tự nhiên và xã hội.
Đối với hoạt động bảo vệ nguồn nước; phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do
nước gây ra, việc xây dựng và vận hành các công trình liên quan sẽ góp phần giảm
thiểu các vấn đề ô nhiễm nước từ các hoạt động phát triển kinh tế- xã hội và góp phần
giảm thiểu, khắc phục sụt, lún đất; sạt lở bờ sông. Tuy nhiên nếu không được quy
hoạch và xây dựng đúng kỹ thuật, các vấn đề môi trường sẽ gặp phải do nước thải
không được xử lý triệt để, bùn thải từ các hệ thống xử lý…hay dẫn đến việc trầm trọng
hơn các vấn đề môi trường như sụt, lún đất; sạt lở bờ sông…
Theo đó, nhóm nghiên cứu đã tiến hành xem xét hiện trạng điều kiện tự nhiên môi
trường theo 6 vùng kinh tế, diễn biến môi trường có thể bị tác động, phân loại nguồn
tác động cũng như các đối tượng dễ tổn thương về mặt môi trường để xây dựng ma
trận tác động của các hoạt động quy hoạch và rà soát các tác động, xem xét rà soát các
tác động tích lũy cũng như mức độ tác động để đưa ra các tác động chính cần nghiên
cứu, chi tiết như Bảng 3-5.

136

Bảng 3-5. Xác định các vấn đề môi trường chính có liên quan đến Quy hoạch tài nguyên nước

Stt

Các hoạt động Quy
hoạch tài nguyên
nƣớc

Các nguồn gây tác động
chính

Sinh hoạt

Vùng kinh tế

Các yếu tố tác động lên môi trƣờng

Vùng Trung du và
Miền núi phía Bắc;
Vùng Đồng bằng sông
Hồng; Vùng Bắc Trung
Bộ và Duyên hải miền
Trung;
Vùng
Tây
Nguyên; Vùng Đông
Nam Bộ; Vùng Đồng
bằng sông Cửu Long

- Nước thải sinh hoạt không được thu gom, xử lý
(nước thải sinh hoạt hiện nay hầu hết đều chưa qua
xử lý, xả trực tiếp vào các nguồn tiếp nhận như
cống, sông,...)
- Tăng nhu cầu khai thác và sử dụng nước (nước
mặt, nước ngầm)
- Hạ thấp mực nước ngầm (từ quá trình khai thác
nước ngầm)

Công nghiệp
1

Phân bổ tài nguyên
nước
- Khu công nghiệp/ tiểu công
nghiệp/ làng nghề

- Khai thác khoáng sản (đặc
biệt các cơ sở hai bên bờ sông
và các điểm khai thác cát, sỏi
trên sông)

Vùng Trung du và
Miền núi phía Bắc;
Vùng Đồng bằng sông
Hồng; Vùng Bắc Trung
Bộ và Duyên hải miền
Trung;
Vùng
Tây
Nguyên; Vùng Đông
Nam Bộ; Vùng Đồng
bằng sông Cửu Long
Vùng Trung du và
Miền núi phía Bắc;
Vùng Đồng bằng sông
Hồng; Vùng Bắc Trung
Bộ và Duyên hải miền

- Nước thải công nghiệp chưa qua xử lý
- Sự cố rò rỉ, cháy nổ
- Tăng nhu cầu khai thác và sử dụng nước (nước
mặt, nước ngầm)
- Hạ thấp mực nước ngầm
- Phá vỡ hệ sinh thái và đa dạng sinh học
- Nước thải công nghiệp khai khoáng (xả trực tiếp
vào nguồn nước, hầu hết không qua xử lý)
- Gia tăng nguy cơ trôi trượt, sạt lở đất vào mùa
mưa lũ
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Stt

Các hoạt động Quy
hoạch tài nguyên
nƣớc

Các nguồn gây tác động
chính

Các yếu tố tác động lên môi trƣờng

Vùng kinh tế
Trung;
Nguyên

Vùng

Tây

Vùng Trung du và
Miền núi phía Bắc;
- Thủy điện (đặc biệt xây
Vùng Đồng bằng sông
dựng và vận hành các hồ
Hồng;
Vùng
Tây
chứa, đập dâng)
Nguyên; Vùng Đông
Nam Bộ

- Điều tiết nước
- Phá rừng, phá vỡ hệ sinh thái và đa dạng sinh học
- Tác động lên dòng chảy tự nhiên (Giai đoạn xây
dựng và vận hành như ngăn dòng, nắn dòng, xẻ bờ,
kè bờ, tích nước tạm thời... Giai đoạn vận hành
liên quan đến việc tích nước mùa kiệt, xả lũ mùa
mưa, bơm hút của các trạm bơm làm thay đổi dòng
chảy tự nhiên, chuyển nước...)
- Sự an toàn các công trình
- Sự phân hủy của hệ thực vật trong lòng hồ, phát
thải khí nhà kính
- Các vấn đề môi trường kinh tế - xã hội phát sinh
liên quan chiếm dụng đất, tái định cư

Nông nghiệp
Vùng Trung du và
Miền núi phía Bắc;
Vùng Đồng bằng sông
Hồng; Vùng Bắc Trung
- Trồng trọt (tưới tiêu); Chăn
Bộ và Duyên hải miền
nuôi, thủy sản
Trung;
Vùng
Tây
Nguyên; Vùng Đông
Nam Bộ; Vùng Đồng
bằng sông Cửu Long
- Xây dựng và vận hành các Vùng Trung du và

- Nước thải nông nghiệp (chủ yếu do hoạt động
chăn nuôi và thuốc bảo vệ thực vật, các loại phân
bón hóa học, phân bón hữu cơ, không được thu
gom và xử lý mà thải trực tiếp vào môi trường)
- Tăng nhu cầu khai thác và sử dụng nước (nước
mặt, nước ngầm)
- Hạ thấp mực nước ngầm
- Lấn chiếm đất rừng làm đất canh tác
- Điều tiết nước
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Stt

Các hoạt động Quy
hoạch tài nguyên
nƣớc

Các nguồn gây tác động
chính
công trình thủy lợi

2

Vùng kinh tế

Miền núi phía Bắc;
Vùng Đồng bằng sông
Hồng; Vùng Bắc Trung
Bộ và Duyên hải miền
Trung;
Vùng
Tây
Nguyên; Vùng Đông
Nam Bộ; Vùng Đồng
bằng sông Cửu Long
Vùng Trung du và
Miền núi phía Bắc;
Vùng Đồng bằng sông
Hồng; Vùng Bắc Trung
Bộ và Duyên hải miền
Du lịch, dịch vụ
Trung;
Vùng
Tây
Nguyên; Vùng Đông
Nam Bộ; Vùng Đồng
bằng sông Cửu Long
Vùng Trung du và
Miền núi phía Bắc;
Vùng Đồng bằng sông
Xây dựng và vận hành các
Hồng; Vùng Bắc Trung
Hoạt động bảo vệ công trình bảo vệ nguồn
Bộ và Duyên hải miền
nguồn nước
nƣớc (công trình cấp thoát
Trung;
Vùng
Tây
nước và xử lý nước thải)
Nguyên; Vùng Đông
Nam Bộ; Vùng Đồng
bằng sông Cửu Long

Các yếu tố tác động lên môi trƣờng
- Tác động lên dòng chảy tự nhiên (nhiều hồ chứa
thủy lợi hiện mới chú trọng cấp nước tưới, chưa
quan tâm đầy đủ đến các mục tiêu khác)
- Sự an toàn của các công trình
- Sự phân hủy của hệ thực vật trong lòng hồ, phát
thải khí nhà kính

- Nước thải sinh hoạt
- Gia tăng phát sinh các chất thải rắn, rác thải nhựa,
túi nilon
- Tăng nhu cầu khai thác và sử dụng nước (nước
mặt, nước ngầm)
- Hạ thấp mực nước ngầm

- Nước thải sinh hoạt/ công nghiệp không được xử
lý triệt để
- Bùn thải từ hệ thống xử lý nước cấp, nước thải
- Chất thải rắn từ hệ thống xử lý nước cấp
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Stt

Các hoạt động Quy
hoạch tài nguyên
nƣớc

Các nguồn gây tác động
chính

Bảo vệ, phát triển rừng đầu
nguồn

Bảo vệ, phát triển rừng
ngập mặn

Bảo vệ và cải tạo các sông,
hồ, các điểm nóng ô nhiễm

3

Hoạt động phòng, Xây dựng và vận hành các
chống và khắc phục công trình phòng, chống và
hậu quả tác hại do khắc phục hậu quả tác hại do

Vùng kinh tế

Các yếu tố tác động lên môi trƣờng

Vùng Trung du và
Miền núi phía Bắc;
Vùng Đồng bằng sông
Hồng; Vùng Bắc Trung
Bộ và Duyên hải miền
Trung;
Vùng
Tây
Nguyên; Vùng Đông
Nam Bộ
Vùng Đồng bằng sông
Hồng; Vùng Bắc Trung
Bộ và Duyên hải miền
Trung; Vùng Đông
Nam Bộ; Vùng Đồng
bằng sông Cửu Long
Vùng Trung du và
Miền núi phía Bắc;
Vùng Đồng bằng sông
Hồng; Vùng Bắc Trung
Bộ và Duyên hải miền
Trung;
Vùng
Tây
Nguyên; Vùng Đông
Nam Bộ; Vùng Đồng
bằng sông Cửu Long
Vùng Trung du và
Miền núi phía Bắc;
Vùng Đồng bằng sông

- Trồng và khôi phục rừng thiếu quy hoạch
- Bố trí, tái định cư chậm trễ; phương pháp hỗ trợ
nhà ở còn nhiều sai phạm (Tự ý thay đổi hỗ trợ từ
tiền thành gỗ)
- Chuyển đổi mục đích cây trồng (chuyển đổi từ
đất rừng thành đất trồng cây coogn nghiệp) .
- Xây dựng các nhà máy chế biến nông, lâm sản
(khai thác quá mức)
- Cải tạo các khu vực rừng ngập mặn thành các
đầm nuôi tôm, bãi nuôi ngao và các hải sản khác.
- Thiếu lượng nước đẩy xâm nhập mặn từ thượng
nguồn.

- Xây dựng mục tiêu, khung, bộ chỉ số bảo vệ,
quản lý, giám sát.
- Cải tạo, xây dựng các hồ chứa, vùng đất ngập
nước.
- Sự phân hủy của hệ thực vật trong lòng hồ, phát
thải khí nhà kính.
- Điều tiết nước
- Tác động lên dòng chảy tự nhiên
- Sự an toàn của các công trình
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Các hoạt động Quy
Stt
hoạch tài nguyên
nƣớc
nước gây ra

Các nguồn gây tác động
chính
nước gây ra

Vùng kinh tế

Các yếu tố tác động lên môi trƣờng

Hồng; Vùng Bắc Trung - Sự phân hủy của hệ thực vật trong lòng hồ, phát
Bộ và Duyên hải miền thải khí nhà kính
Trung;
Vùng
Tây
Nguyên; Vùng Đông
Nam Bộ; Vùng Đồng
bằng sông Cửu Long
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Từ việc phân tích chi tiết các nguồn gây tác động cũng như các yếu tố tác động chính
đến môi trường của 6 vùng kinh tế đã được trình bày tại Bảng 3-5, xác định và mã hóa
các vấn đề môi trường đã được đề cập đến, bổ sung cập nhập thêm các vấn đề môi
trường nổi bật từng vùng và trình bày bao quát hơn ứng với từng vùng kinh tế cụ thể:
Bảng 3-6. Các vấn đề môi trường và xã hội được đề cập
Stt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Vấn đề môi trƣờng – xã hội
Biến đổi khí hậu
Thay đổi chế độ thủy văn
Lũ lụt
Khô hạn
Ô nhiễm đất
Sa mạc hóa, hoang mạc hóa
Sụt lún đất
Sạt lở bờ sông, bờ biển
Xâm nhập mặn
Gia tăng ô nhiễm
Suy giảm chất lượng nước
Suy giảm tài nguyên nước
Suy giảm rừng (rừng tự nhiên và rừng ngập mặn)
Suy giảm đa dạng sinh học
Xâm hại di sản văn hóa, cảnh quan thiên nhiên
Xáo trộn đời sống dân cư, dân tộc
Suy giảm sức khỏe cộng đồng

Ký hiệu
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17

Bảng 3-7. Các vấn đề môi trường đặc thù từng vùng kinh tế

Các
Vùng
vấn đề Trung du
Stt
môi
và Miền
trƣờng núi phía
Bắc
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11

x
x

x
x

Vùng
Đồng
bằng
sông
Hồng
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Vùng kinh tế
Vùng
Bắc
Vùng
Trung Bộ
Tây
và Duyên
Nguyên
hải miền
Trung
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

Vùng
Đông
Nam Bộ
x
x

x
x
x

Vùng
Đồng
bằng
sông Cửu
Long
x
x
x
x

x
x
x
x
x
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Các
Vùng
vấn đề Trung du
Stt
môi
và Miền
trƣờng núi phía
Bắc
12
13
14
15
16
17

M12
M13
M14
M15
M16
M17

Ghi chú:

x
x
x
x
x
x

Vùng
Đồng
bằng
sông
Hồng
x
x
x
x
x

Vùng kinh tế
Vùng
Bắc
Vùng
Trung Bộ
Tây
và Duyên
Nguyên
hải miền
Trung
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Vùng
Đông
Nam Bộ

Vùng
Đồng
bằng
sông Cửu
Long

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

X : Tồn tại các vấn đề môi trường
- : Không tồn tại các vấn đề môi trường

17 vấn đề được nêu trên đang và sẽ ảnh hưởng đến tài nguyên nước khu vực; và sẽ tác
động đến các phương án khi thực hiện Quy hoạch tài nguyên nước trong giai đoạn
mới, cần tập trung đánh giá diễn biến và đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động
tiêu cực. Để đảm bảo việc đánh giá các vấn đề môi trường được chính xác và có chuỗi
số liệu thực rõ ràng cùng với đó là rút ngắn các vấn đề môi trường trọng tâm nhằm xác
định phương hướng rõ ràng, giải quyết triệt để; ĐMC đã lựa chọn ra 4 vấn đề môi
trường chính liên quan trực tiếp đến việc đảm bảo an ninh tài nguyên nước quốc gia
theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới liên quan đến Quy hoạch bao gồm:
Bảng 3-8. Các vấn đề môi trường chính
Stt
1
2
3
4

Ký hiệu
MT01
MT02
MT03
MT04

Vấn đề môi trƣờng
Suy giảm rừng, đa dạng sinh học (trên cạn, dưới nước)
Suy giảm, cạn kiệt nguồn nước (nước mặt, ngầm)
Gia tăng ô nhiễm môi trường nước
Thay đổi chế độ thủy văn, dòng chảy

Các vấn đề môi trường chính được lựa chọn và sàng lọc từ các vấn đề môi trường của
các vùng kinh tế cả nước có tác động đến tài nguyên nước của khu vực. Thông qua các
vấn đề môi trường đã được thống nhất tiến hành đánh giá, dự báo xu hướng từ đó đề
xuất các kế hoạch khắc phục, giám sát.
Đối với vấn đề “tác động môi trường xuyên biên giới” và “tác động đến biến đổi khí
hậu” của Quy hoạch, mặc dù không được xác định là vấn đề môi trường chính nhưng
cũng sẽ được cân nhắc, đánh giá tại các phần sau theo quy định tại Thông tư số
25/2019/TT-BTNMT.
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3.5. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO XU HƢỚNG CỦA CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƢỜNG
CHÍNH TRONG TRƢỜNG HỢP KHÔNG THỰC HIỆN QUY HOẠCH
(PHƢƠNG ÁN 0)
3.5.1. Xác định các nguyên nhân chính có tiềm năng tác động đến môi trƣờng
nƣớc trƣớc thời điểm thực hiện quy hoạch
Trong trường hợp trước thời điểm thực hiện Quy hoạch tài nguyên nước đến năm
2030, tầm nhìn đến năm 2050, các địa phương thuộc lưu vực sông trên cả nước đã,
đang và sẽ triển khai thực hiện nhiều chiến lược, quy hoạch phát triển khác liên quan
đến tài nguyên nước đã được phê duyệt. Vì vậy, hoạt động khai thác và sử dụng nước
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên lưu vực vẫn sẽ tiếp tục gia tăng.
Đây chính là nguyên nhân có tiềm năng gây tác động đến môi trường khi không thực
hiện Quy hoạch như đã phân tích ở mục 3.4.2. Các chính sách, chiến lược, quy hoạch
phát triển khác liên quan đến tài nguyên nước quan trọng có thể tác động đến xu
hướng của các vấn đề môi trường khi không thực hiện Quy hoạch cần phải kể đến, bao
gồm:
 Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2020.
 Chiến lược Quốc gia về Phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn 2050.
 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh, thành, vùng miền trên cả
nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
 Quy hoạch xây dựng các tỉnh, thành, vùng miền trên cả nước đến năm 2030.
 Quy hoạch thuỷ lợi các tỉnh, thành, vùng miền trên cả nước đến năm 2030, định
hướng đến 2050.
 Quy hoạch tài nguyên nước các tỉnh, thành, vùng miền trên cả nước đến năm 2030,
định hướng đến 2050.
 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 các tỉnh, thành, vùng miền trên cả nước.
 Quy hoạch cấp nước đô thị và nông thôn tại các tỉnh, thành, vùng miền trên cả
nước.
 Quy hoạch phát triển công nghiệp các tỉnh, thành, vùng miền trên cả nước.
 Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản các tỉnh, thành, vùng miền trên
cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
 Quy hoạch phát triển chăn nuôi Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản
các tỉnh, thành, vùng miền trên cả nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
 Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến
khoáng sản các tỉnh, thành, vùng miền trên cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm
2030.
 Một số Quy hoạch các ngành khai thác, sử dụng nước của các tỉnh: Cấp nước, thủy
lợi, thủy điện, giao thông, công nghiệp, nông nghiệp, du lịch dịch vụ…
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Ngoài ra, một trong những nguyên nhân cũng góp phần không nhỏ đến xu hướng môi
trường trong tương lai khi không thực hiện Quy hoạch là vấn đề biến đổi khí hậu.
BĐKH ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến nguồn tài nguyên nước của nước ta. Biến
đổi khí hậu gây ra sự phân bố tài nguyên nước không đồng đều theo thời gian. Do ảnh
hưởng của BĐKH, mùa mưa và lượng mưa đang có xu hướng diễn biến thất thường
nên hạn hán xảy ra thường xuyên và trên diện rộng hơn. Trong khi, nguồn nước vào
mùa khô có xu hướng suy giảm, cạn kiệt nguồn nước kéo dài hơn, tồi tệ hơn, nước
ngọt cũng sẽ nguy cơ ô nhiễm gia tăng do dòng chảy không còn khả năng tự làm sạch,
khả năng chống chọi với thiên tai, trong đó có hạn hán sẽ tạo ra thách thức lớn đối với
bảo đảm an ninh nguồn nước. Theo đó, BĐKH sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới phương án
phân bổ nguồn nước cũng như phương án bảo vệ tài nguyên nước và phương án
phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra. Vì vậy, các vấn đề như lũ
lụt; hạn hán; sạt lở đất cần được xem xét như là các nguyên nhân chính tác động đến
bản thân Quy hoạch tài nguyên nước và các vấn đề môi trường chính liên quan khi
không thực hiện điều chỉnh Quy hoạch.
3.5.2. Dự báo xu hƣớng của các vấn đề môi trƣờng chính
3.5.2.1. MT01 – Suy giảm rừng, đa dạng sinh học (trên cạn, dưới nước)
Hiện tại, các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương không phải lúc
nào cũng được quy hoạch và thực hiện với đủ sự cân nhắc về các hậu quả trước mắt và
lâu dài đối với chất lượng môi trường và đa dạng sinh học. Những năm gần đây, rừng
ở lưu vực sông đang bị suy giảm một cách nghiêm trọng cả về diện tích và chất lượng.
Hệ lụy từ việc để mất rừng gây ra những tác động tiêu cực đến môi trường, nguồn
nước, bảo đảm an ninh lương thực tại địa phương.
Theo số liệu công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và phát
triển nông thôn (Quyết định số 14323/QĐ-BNN-TCLN ngày 15/4/2020) cho thấy,
tính đến thời điểm 31/12/2019, diện tích đất có rừng toàn quốc khoảng 14,6 triệu ha,
trong đó Rừng tự nhiên: 10,3 triệu ha, Rừng trồng: 4,3 triệu ha, diện tích đất có rừng
đủ tiêu chuẩn để tính tỷ lệ che phủ toàn quốc là 13,8 triệu ha, tỷ lệ che phủ là 41,9 %.
Chi tiết như bảng 3-9.
Bảng 3-9. Diện tích và độ che phủ rừng của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
tính đến ngày 31/12/2019
Vùng
Toàn quốc
Trung du và miền
núi phía Bắc
Đồng bằng sông
Hồng
Bắc Trung Bộ và
Duyên hải miền
Trung

Diện tích có
rừng (ha)
14.609.220

Rừng tự nhiên
(ha)
10.292.434

Rừng trồng Tỷ lệ che phủ
(ha)
(%)
4.316.786
41,9

5.682.653

3.927.125

1.755.528

50,90

82.775

46.099

36.676

6,04

5.553.610

3.790.955

1.762.655

54,06
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Vùng

Diện tích có
rừng (ha)
2.559.956
480.892

Rừng tự nhiên
(ha)
2.191.222
257.157

Rừng trồng Tỷ lệ che phủ
(ha)
(%)
368.734
45,92
223.735
19,37

Tây Nguyên
Đông Nam Bộ
Đồng bằng sông
249.335
79.876
169.459
Cửu Long
Nguồn: Quyết định số 14323/QĐ-BNN-TCLN ngày 15/4/2020
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 Năm 2020, diện tích rừng trồng tập trung mới của cả nước ước tính đạt 260 nghìn
ha, giảm 3,20% so với năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 94,6 triệu cây,
giảm 1,60%; sản lượng gỗ khai thác đạt 16,9 triệu m3, tăng 3,70%; sản lượng củi khai
thác đạt 18,9 triệu tấn, giảm 1,00%. Diện tích rừng bị thiệt hại là 1.464 ha, giảm 45,6%
so với năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy là 645 ha, giảm 67,8%; diện tích
rừng bị chặt phá là 819 ha, tăng 19,4%.
 Rừng có vai trò quan trọng trong điều tiết nguồn nước mưa, nước lũ và ảnh hưởng
đến chế độ thủy động lực vùng hạ du. Việc xây dựng hàng loạt các hồ chứa thượng
nguồn, mở rộng đất nông nghiệp, khai thác gỗ, củi, sản xuất bột giấy, cháy rừng, khai
thác khoáng sản làm suy giảm diện tích rừng. Rừng có vai trò quan trọng trong việc
điều tiết nguồn nước cho lưu vực. Những năm gần đây, tổng diện tích rừng tăng lên,
nhưng phần lớn diện tích tăng thêm là rừng trồng. Tỷ lệ che phủ rừng liên tục tăng qua
các năm, từ 40,8% năm 2015 lên 41,9% năm 2019 và ước tính đạt 42% năm 2020,
bình quân giai đoạn 2016-2020 tăng khoảng 0,2%/năm. Diện tích rừng trồng mới tập
trung giai đoạn 2016-2020 ước tính đạt 1.381,6 nghìn ha, bình quân 276 nghìn ha/năm.
Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng tăng 33,9% trong vòng 5 năm qua, từ 12,6 triệu m3
năm 2016 lên 16,9 triệu m3 năm 2020. Khai thác rừng tự nhiên được quản lý chặt chẽ
theo hướng bền vững và đã dừng khai thác từ năm 2014.
 Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch lâm nghiệp còn hạn chế, bất cập; diện
tích rừng tuy có tăng nhưng chất lượng và tính đa dạng sinh học của một số trạng thái
rừng tự nhiên còn bị giảm hoặc tăng chậm. Chất lượng rừng tự nhiên thấp, có đến 60 70% là rừng nghèo, gây suy giảm khả năng phòng hộ đầu nguồn, tăng trưởng chưa bền
vững.
 Bên cạnh việc khai thác thu hoạch rừng trồng theo chu kỳ và mất rừng do cháy rừng
cũng như nạn phá rừng trái phép, hàng năm. Điều này dẫn đến làm suy giảm nguồn
nước ngầm.
 Việc suy giảm diện tích rừng đầu nguồn đã làm mất khả năng điều tiết dòng chảy
của lưu vực sông và gia tăng cường độ, biên độ dòng chảy lũ. Đây cũng là nguyên
nhân tác động lớn đến nguy cơ gia tăng sạt lở bờ sông.
 Rừng đầu nguồn bị suy giảm, tình trạng phá rừng ở Việt Nam đã ở mức báo động
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn sinh thủy trên nhiều lưu vực sông. Các lưu
vực sông có diện tích rừng tự nhiên có xu thế giảm trong những năm gần đây gồm lưu
vực sông Kôn – Hà Thanh, Sê San, Srêpốk, Ba, Vu Gia- Thu Bồn và Đồng Nai mà
nguyên nhân chính do việc chuyển đổi đất rừng thành đất trồng cây công nghiệp, phát
triển các công trình thủy điện, ý thức bảo vệ rừng còn thiếu và công tác quản lý rừng
của địa phương còn yếu.
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 Mất thảm thực vật là tác nhân lớn nhất dẫn đến xói mòn lưu vực, lớp đất bề mặt bị
rửa trôi dẫn đến tình trạng bồi lắng và làm giảm dung tích hữu ích các hồ chứa. Mất
rừng cũng đồng nghĩa với mất tầng trữ nước bề mặt, mưa bao nhiêu sẽ thành dòng
chảy làm tăng nguy cơ lũ lụt, đồng thời làm giảm lượng trữ nước ngầm cho mùa khô
làm tăng nguy cơ hạn hán, mất cân bằng lượng khí ô xy và cacbonic làm mất cân bằng
sinh thái trên lưu vực sông.
 Thảm phủ rừng, nhân tố giữ vai trò quan trọng trong việc tạo nguồn sinh thủy tự
nhiên, điều tiết nguồn nước, giữ đất, phòng chống sạt lở đất trong đó rừng tự nhiên và
rừng phòng hộ ven biển có vai trò đặc biệt quan trọng. Tùy thuộc từng loại rừng, mức
độ lưu giữ nước khác nhau, trung bình giữ khoảng từ 20% - 30% tổng lượng mưa,
trong đó rừng tự nhiên có khả năng chứa nước cao hơn rừng trồng, đất trống và những
thảm thực vật nông nghiệp từ 20% đến 60%. Mặt khác, những hệ thống gốc rễ của cây
rừng có tác dụng giữ nước, điều hòa và duy trì lưu lượng dòng chảy, làm giảm bớt tốc
độ dòng nước, hạn chế được tốc độ dồn nước tập trung gây lũ lụt nhanh.
 Những năm qua do sự gia tăng dân số và áp lực về phát triển kinh tế ở nhiều vùng
nên nhiều diện tích rừng tự nhiên, rừng phòng hộ đã bị suy giảm. Trong 3 năm 20162018, diện tích rừng bị thiệt hại trung bình 2.430 ha/năm, giảm 270 ha/năm, tương ứng
giảm 10% so với giai đoạn 2011-2015. Giai đoạn 2016-2020 giảm 30% so với giai
đoạn 2011-2015 .
 Việt Nam được ghi nhận là một trong những nước có ĐDSH cao của thế giới với
nhiều kiểu hệ sinh thái tự nhiên, trong đó hệ sinh thái thủy sinh rất đa dạng bao gồm cả
vực nước ngọt nội địa, ven biển và vùng biển rộng lớn. Ở nước ngọt, có khoảng 1.500
loài vi tảo và rong, trên 1.000 loài động vật không xương sống và khoảng 600 loài cá;
dưới biển có trên 1.200 loài rong, cỏ và vi tảo, trên 7.000 loài động vật không xương
sống, khoảng 2.500 loài cá và xấp xỉ 50 loài rắn biển, rùa biển và thú biển.
 Bên cạnh ưu thế về đa dạng thành phần loài, Việt Nam còn có một lượng đáng kể
các khu bảo tồn được thế giới hoặc khu vực công nhận có tầm quan trọng quốc thế
hoặc khu vực như các khu Ramsar: VQG Xuân Thủy – Nam Định (1989); Bàu Sấu
thuộc VQG Cát Tiên – Đồng Nai (2005); Hồ Ba Bể - Bắc Kạn (2011); Tràm Chim –
Đồng Tháp (2012); VQG Mũi Cà Mau (2013); VQG Côn Đảo (2014); VQG U Minh
Thượng – Kiên Giang (2015) và Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen – Long An
(2015); Khu Dự trữ sinh quyển thế giới: Cần Giờ (2000); Đồng Nai (2001); Cát Bà
(2004); Châu thổ sông Hồng (2004); Kiên Giang (2006); Miền tây Nghệ An (2007),
Mũi Cà Mau (2009); Cù Lao Chàm (2009); khu Di sản ASEAN: Vườn quốc gia Ba Bể
(2003); VQG Kon Ka Kinh (2003); VQG Chư Mom Ray (2003); VQG Hoàng Liên
(2003), VQG U Minh Thượng (2013).
 Đa dạng sinh học Việt Nam đóng giá trị quan trọng cho nền kinh tế quốc gia, đặc
biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và y tế. Khoảng 20 triệu
người dân Việt Nam có thu nhập chính hoặc thu nhập một phần từ tài nguên thủy sinh.
Rừng ngập mặn dọc bờ biển đóng vai trò là những “lá chắn xanh” làm giảm từ 20%
đến 70% sức mạnh của sóng biển, đồng thời giúp đảm bảo an toàn đê biển, giảm thiệt
hại do bão, lũ gây ra.
 Tuy nhiên, trong những năm gần dây hệ sinh thái thủy sinh đang bị đe dọa gây suy
giảm và suy thoái hệ sinh thái mà nguyên nhân chính là việc khai thác thủy sản quá
mức ở nhiều vùng nước làm giảm số lượng loài có giá trị cao mà điển hình là tại một
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số tỉnh khu vực ven biển đồng bằng châu thổ sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu
Long; nước thải từ các hoạt động sản xuất, sinh hoạt gây ô nhiễm nguồn nước và tác
động xấu đến đa dạng sinh học của hệ sinh thái; do áp lực lớn về lợi nhuận, nhiều khu
rừng ngập mặn, đầm phá, bãi triều bị cải tạo thành các đầm nuôi, bãi nuôi thủy sản làm
suy giảm và thậm chí làm biến mất rừng ngập mặn, từ đó làm mất đi sinh cảnh và khu
trú ngụ của nhiều loài thủy sinh. Sự phát triển cơ sở hạ tầng đã trực tiếp hoặc gián tiếp
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái thủy sinh do nhiều công trình đường
giao thông chia cắt khu bảo tồn, vườn quốc gia; các công trình đập, hồ chứa được xây
dựng ở các vùng cao ngoài việc tác động làm ngập các thung lũng vốn là rừng tự nhiên
còn tạo ra các rào cản đối với các loài cá di cư, làm thay đổi nhịp sống như thời kỳ
sinh sản, sinh trưởng, tập tính kiếm mồi của thuỷ sinh vật. Trong bối cảnh biến đổi khí
hậu, hệ sinh thái thủy sinh vốn đã bị chia cắt chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng với mức độ
nghiêm trọng hơn. Nhiều loài sẽ phải chịu áp lực do thay đổi nơi cư trú, nguồn thức ăn
thay đổi do thiên tai, lũ lụt, hạn hán và mưa bão diễn ra thường xuyên hơn.
(1). Trung du và miền núi phía Bắc
1). Bắc Kạn
(a). Các hệ sinh thái rừng
 Bắc Kạn là tỉnh có diện tích rừng tự nhiên vào loại lớn nhất trong các tỉnh thuộc
vùng Đông Bắc. Rừng của Bắc Kạn có vai trò quan trọng, ngoài việc cung cấp gỗ và
nhiều loại lâm sản khác, rừng Bắc Kạn còn có ảnh hưởng rất lớn đến môi trường sinh
thái của cả vùng nói chung.
 Năm 1997 diện tích rừng tự nhiên của tỉnh Bắc Kạn chiếm tới 95% thì đến năm
2007 diện tích rừng tự nhiên giảm chỉ còn 85% trong đó diện tích rừng giầu và rừng
trung bình chỉ chiếm có khoảng 9%, diện tích rừng phục hồi và rừng nghèo chiếm
khoảng 50%, còn loại rừng tre nứa hỗn giao chiếm khoảng 20%. Rừng tự nhiên nghèo
có độ tán che 0,3 – 0,5; trong rừng chủ yếu là các thành phần cây gỗ như rành rành,
ngát, bứa, vàng anh, chẩu…tầng tán có nơi bị phá vỡ, tạo nhiều lỗ trống trong rừng.
Đến năm 2015, diện tích đất rừng tự nhiên giảm chỉ còn 58%. Đến năm 2019, diện tích
đất rừng tự nhiên giảm còn 56% diện tích tỉnh Bắc Kạn.
 Rừng Bắc Kạn trước đây có hệ động, thực đa dạng, phong phú, có nhiều loài quý
hiếm (Động vật có khoảng 34 bộ, 110 họ với 336 loài chim, thú, bò sát, lưỡng cư trong
đó có 64 loài đã được đưa vào sách đỏ Việt Nam, đặc biệt có 10 loài là đặc hữu của
Việt Nam. Về thực vật có 148 họ, 537 chi với 826 loài trong đó có 52 loài được xếp
vào sách đỏ Việt Nam như đinh, ngũ gia bì gai, trai lý, nghiến, trò đãi, trầm hương, cầu
điệp...). Đến nay, động vật rừng đã giảm cả về số loài và số lượng. Các loại bò rừng,
hổ không còn thấy xuất hiện, chỉ còn một số loài như gấu, khỉ, sóc, cầy, cáo, rùa núi,
gà rừng... nhưng số lượng không nhiều.
 Phát triển kinh tế rừng gắn với phát triển công nghiệp khai thác, chế biến lâm sản;
hình thành các làng nghề chế biến lâm sản... là tiềm năng, lợi thế của tỉnh góp phần
thúc đẩy phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, Bắc Kạn còn có các rừng bảo tồn đa dạng
sinh học như Vườn Quốc gia Ba Bể, Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, khu vực Hồ Nà
Khương thôn Bản Lài, khu sinh thái thôn Lùng Pảng, thôn Bản Cào... thuận lợi cho
phát triển du lịch sinh thái.
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 Độ che phủ rừng có xu hướng tăng lên cùng với tổng diện tích rừng trong giai đoạn
2016-2020. Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn thì tỷ lệ che phủ của
rừng tính trung bình giai đoạn 2011 - 2015 đạt 68,4%. Giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ che
phủ rừng đạt 72,6%, vượt chỉ tiêu theo kế hoạch 72%. Việc tăng nhanh độ che phủ của
rừng là một tín hiệu tốt nhưng một nửa diện tích rừng tăng lên là rừng trồng và rừng
phục hồi có giá trị.
 Hiện nay, điều đáng lo ngại là chất lượng rừng tự nhiên tiếp tục giảm. Tuy độ che
phủ rừng có xu hướng tăng nhưng chủ yếu là rừng trồng với mức ĐDSH thấp, trong
khi rừng tự nhiên với mức ĐDSH cao nhưng tỷ lệ bảo tồn còn thấp. Trong giai đoạn
2016-2020, diện tích rừng tự nhiên có xu hướng giảm xuống và rừng trồng tăng lên.
Công tác trồng rừng luôn được quan tâm, chỉ đạo và xác định là một trong những
nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong việc phát triển kinh tế của địa phương. Dự kiến cả
tỉnh trồng mới được 32,7 nghìn ha, đạt 107% kế hoạch (tăng 200 ha so với kếhoạch),
bằng 60% so với giai đoạn 2011-2015; trong đó diện tích trồng rừng gỗ lớn đạt 17.619
ha, đạt 117% kế hoạch; thực hiện cấp chứng chỉ rừng FSC cho 322 chủ rừng, với tổng
diện tích là 921 ha.
 Tỷ lệ che phủ rừng đạt 72,6%, tăng 0,6% so với kế hoạch và tăng 4,2% so với năm
2015; công tác chăm sóc, giao khoán, khoanh nuôi bảo vệ rừng trồng được thực hiện
đảm bảo quy định. Giai đoạn 2016-2020, sản lượng khai thác gỗ ước đạt trên 920
nghìn m3 gỗ, tăng 45% so với giai đoạn 2011-2015 và khai thác gần 2 triệu ster củi,
góp phần nâng cao giá trị từ rừng trên địa bàn tỉnh.
 Từ năm 2016 đến nay công tác giao đất lâm nghiệp và giao rừng tiếp tục được quan
tâm thực hiện; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân quản lý và
sử dụng được triển khai đồng bộ tại các địa phương. Đến nay, tổng diện tích rừng được
giao cho 42.750 hộ dân trên địa bàn tỉnh là 270 nghìn ha. Sau khi được giao các hộ dân
đã quan tâm đầu tư, trồng, chăm sóc rừng trồng, góp phần giảm khai thác rừng gỗ nhỏ,
nâng cao hiệu quả quản lý và phát huy giá trị kinh tế từ rừng.
Diễn biến diện tích rừng và kết quả sản xuất lâm nghiệp qua các năm 2016 – 2019
được trình bày tại bảng 3-10:
Bảng 3-10. Diễn biến diện tích rừng và kết quả sản xuất lâm nghiệp qua các năm 2016
– 2019
Toàn tỉnh

Đơn vị tính Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019

Tổng diện tích rừng

Ha

370.382

370.792

371.904

371.949

Diện tích rừng tự nhiên

Ha

279.253

277.193

274.743

274.086

Diện tích rừng trồng

Ha

91.129

93.599

97.162

97.863

Tỷ lệ che phủ rừng
Diện tích rừng trồng
mới tập trung
Diện tích rừng được
chăm sóc

%

71,4

72,1

72,56

72,9

Ha

6.705

6.879

6.724

6.508

Ha

-

568,1

595,1
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Toàn tỉnh
Đơn vị tính Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Diện tích rừng được
Ha
549,6
608,6
chăm nuôi, tái sinh
Diện tích rừng bị cháy
Ha
16,5
8,6
0
0
Sản lượng gỗ khai thác

m3

157.080

153.437

161.206

200.025

Sản lượng củi khai thác
m3
368.938
403.896
420.900
420.000
* Ghi chú: (-) chưa có số liệu thống kê
Nguồn: Quyết định công bố hiện trạng rừng toàn quốc các năm 2016, 2017, 2018,
2019
Biến động diện tích và độ che phủ của rừng tỉnh Bắc Kạn qua các năm 2016 – 2020
được trình bày tại hình 3.1.
300,000

73.5

250,000

73

200,000

72.5

150,000

72

100,000

71.5

Diện tích rừng tự nhiên
Diện tích rừng trồng
Tỷ lệ che phủ rừng

50,000

71

0

70.5
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019

Hình 3.1. Biến động diện tích và độ che phủ của rừng tỉnh Bắc Kạn
qua các năm 2016 – 2019
 Công tác quản lý, bảo vệ rừng cơ bản được giữ vững và ổn định, trong kỳ đã tổ
chức tuyên truyền 5.162 cuộc với 194.559 lượt người tham gia; giai đoạn 2016 - 2020
xảy ra 17 vụ cháy, diện tích thiệt hại 25 ha giảm 17 ha so với giai đoạn 2011-2015; lập
biên bản 2.013 vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng; các vụ vi phạm được phát
hiện kịp thời, ngăn chặn và xử lý theo đúng quy định, tuy nhiên, tình hình vi phạm
Luật Lâm nghiệp vẫn còn ở mức cao, một số địa phương vẫn còn để xảy ra các vụ khai
thác hoặc phá rừng trái phép nhưng chưa được ngăn chặn, xử lý kịp thời.
 Do thời tiết khô hạn diễn ra thường xuyên trong giai đoạn 2016 - 2020 nên hiện
tượng cháy rừng vẫn xảy ra tại một số địa phương. Tính riêng năm 2016, tổng diện
tích rừng bị cháy là 16,5ha. Vấn nạn chặt phá rừng vẫn diễn ra một số địa phương
nhưng có xu hướng giảm dần. Năm 2016, diện tích rừng bị chặt phá trong cả tỉnh lên
tới 100 ha thì đến năm 2019 diện tích rừng bị chặt phá chỉ còn là 36ha, đây là nỗ lực
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rất lớn của ngành lâm nghiệp. Tuy nhiên, trong số diện tích rừng bị cháy và bị phá,
rừng nguyên sinh vẫn chiếm tỷ lệ lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường và
tăng các nguy cơ lũ lụt, sự cố môi trường. Diện tích rừng trồng tăng với tốc độ nhỏ
hơn tốc độ khai thác. Diện tích rừng bị cháy và bị chặt phá gây sức ép không nhỏ đối
với phát triển lâm nghiệp cũng như đối với môi trường tự nhiên của nước ta khi HST
rừng đóng vai trò quan trọng trong hấp thụ và lưu giữ CO2 trong tự nhiên.
Để xác định cụ thể về ranh giới, diện tích 3 loại rừng (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ,
rừng sản xuất) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, đảm bảo theo tiêu chí phân loại rừng và phù
hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội thực tế của địa phương; đồng thời phù hợp
với hiện trạng đất lâm nghiệp hiện nay; xác định được ranh giới rõ ràng, kết nối và
thống nhất số liệu quy hoạch 3 loại rừng trên bản đồ và thực địa, năm 2018, Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 3 loại
rừng tỉnh Bắc Kạn và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1794/QĐ-UBND
ngày 28/10/2018, kết quả quy hoạch 3 loại rừng sau điều chỉnh, bổ sung toàn tỉnh cụ
thể tại bảng 3-11 và bảng 3-12.
Bảng 3-11. Diện tích quy hoạch 3 loại rừng sau rà soát, điều chỉnh, bổ sung toàn tỉnh
Đơn vị: ha
Loại đất, loại rừng

Tổng

Phòng hộ

Đặc dụng

Sản xuất

Tổng diện tích quy hoạch

417.538,67

83.465,42

27.592,25

306.481,00

1. Có rừng

369.638,67

75.839,23

25.400,05

268.399,39

1.1.Rừng tự nhiên

278.867,26

73.720,05

25.314,71

179.832,50

1.2.Rừng trồng

90.771,41

2.119,18

85,34

88.566,89

- Rừng trồng đã có trữ lượng
- Rừng trồng nhưng chưa
thành rừng

67.452,93

1.515,59

41,47

65.895,87

23.318,48

603,59

43,87

22.671,02

2. Chưa có rừng
2.1.Đất có cây bụi, tái sinh
(DT1, DT2)
2.2.Đất nông nghiệp

47.754,00

7.626,19

2.192,20

37.935,61

27.828,66

5198,73

1362,8

21.267,13

19.633,95

2416,57

816,07

16.401,31

2.3. Đất khác
291,39
10,89
13,33
Nguồn: Báo cáo điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Bắc Kạn

267,17

Bảng 3-12. Diện tích quy hoạch 3 loại rừng sau rà soát, điều chỉnh, bổ sung toàn tỉnh
phân theo đơn vị hành chính huyện
Đơn vị: ha
Stt

Xã

Tổng

Tổng diện tích quy hoạch 417.538,67

Phòng hộ

Đặc dụng

Sản xuất

83.465,42

27.592,25

306.481,00

1

Pác Nặm

42.487,29

8.139,48

0

34.347,81

2

Ba Bể

55.272,00

11.489,18

8.760,41

35.022,41
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Stt

Xã

Tổng

Phòng hộ

Đặc dụng

Sản xuất

3

Bạch Thông

46.950,12

16.882,07

4.502,90

25.565,15

4

Chợ Đồn

80.763,58

18.170,78

4.254,56

58.338,24

5

Chợ Mới

52.357,32

8.236,73

0

44.120,59

6

Na Rì

73.286,71

6.917,54

10.074,38

56.294,79

7

Ngân Sơn

54.995,38

10.815,33

0

44.180,05

8

TP. Bắc Kạn

11.426,27

2.814,31

0

8.611,96

Nguồn: Báo cáo điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Bắc Kạn
 Nhằm tăng cường công tác bảo tồn ĐDSH, hệ thống rừng đặc dụng đã được thiết
lập và phát huy vai trò tích cực. Hệ thống khu bảo tồn có 03 khu rừng đặc dụng với
diện tích xấp xỉ 27.592,25 ha (chiếm 5,7% diện tích tỉnh Bắc Kạn), gồm 1 vườn quốc
gia với diện tích rừng đặc dụng quy hoạch 8.760,41 ha, 1 khu bảo tồn thiên nhiênvới
diện tích rừng đặc dụng quy hoạch14.577,28 ha, 01 khu bảo tồn loài với diện tích rừng
đặc dụng quy hoạch 4.254,66ha. Trong năm 2019, UBND tỉnh thành lập 01 Khu bảo
vệ cảnh quan, tuy nhiên diện tích đất rừng chưa được quy hoạch trong diện tích đất
rừng đặc dụng. Trong hệ thống khu bảo tồn, nhiều nguồn gen cây trồng rừng đã được
lưu giữ, đánh giá tại chỗ để chọn các cây trội, nhân giống để phục vụ công tác trồng
rừng.
 Trong vài thập kỷ qua, các khu bảo tồn thiên nhiên trên cả nước đang có xu hướng
tăng cả về số lượng và diện tích, tỉnh Bắc Kạn cũng nằm trong xu hướng đó. Năm
1997, tỉnh Bắc Kạn có số lượng các khu bảo tồn là 01 khu thì đến năm 2019, số lượng
này tăng lên là 04 khu.
Bảng 3-13. Hệ thống vườn quốc gia, Khu bảo tồn của tỉnh Bắc Kạn đã thành lập
Stt

Tên VQG,
Thuộc địa bàn
Khu bảo tổn huyện, thành phố

Mục đích

 Bảo vệ và phát triển các hệ sinh thái rừng
tự nhiên đặc trưng của Bắc Kạn.
 Bảo tồn tính đa dạng của hệ động vật, thực
vật, các nguồn dược liệu đặc biệt là bảo vệ 26
loài thực vật quý hiếm và 41 loài động vật
Vườn
Quốc Huyện Ba Bể, tỉnh
1
quý hiếm trên địa bàn tỉnh.
gia Ba Bể
Bắc Kạn
 Tổ chức sản xuất thực nghiệm và nghiên
cứu khoa học; góp phần xây dựng kinh tế - xã
hội, cải thiện và nâng cao đời sống cho nhân
dân bằng các mô hình vườn rừng theo
phương thức nông lâm kết hợp.
 Bảo vệ các HST rừng tự nhiên, phục hồi, gia
Khu bảo tồn Huyện
Na
Rì,
tăng diện tích rừng, tăng môi trường thuận lợi
2 thiên
nhiên Huyện Bạch Thông
cho phát triển khu hệ động, thực vật; góp phần
Kim Hỷ
tỉnh Bắc Kạn
bảo vệ nguồn nước.
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Stt

Tên VQG,
Thuộc địa bàn
Khu bảo tổn huyện, thành phố

Mục đích

 Bảo vệ khu hệ động, thực vật, nguồn dược
liệu và bảo tồn các nguồn gen quý hiếm còn
lại trong khu bảo tồn.
 Nghiên cứu khoa học và giáo dục môi
trường.
 Bảo vệ các HST rừng kín thường xanh Á
nhiệt đới, ôn đới núi cao và HST rừng trên
núi đá vôi cùng với hệ động thực vật, nguồn
dược liệu.
Khu bảo tồn
loài và sinh Huyện Chợ Đồn,  Bảo tồn các loài động thực vật quý hiếm,
3
cảnh
Nam tỉnh Bắc Kạn
đặc hữu ưu tiên bảo tồn cao.
Xuân Lạc
 Tổ chức sản xuất thực nghiệm và nghiên
cứu khoa học; góp phần xây dựng kinh tế -xã
hội, cải thiện và nâng cao đời sống cho nhân
dân địa phương.
 Bảo tồn và phát triển bền vững các cảnh
Khu bảo vệ
quan thiên nhiên có giá trị, bảo tồn được hệ
Thành phố Bắc
4 cảnh
quan
sinh thái tự nhiên quan trọng như quần thể hơn
Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Thác Giềng
500 cây nghiến cùng các loại thực vật như trai
lý, lát hoa, thiên tuế.
 Đặc biệt năm 2018 tỉnh Bắc Kạn thành lập Khu Bảo vệ cảnh quan Thác Giềng tại
phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn theo Luật Đa dạng sinh học năm 2008 tại Quyết
định số 1094/QĐ-UBND ngày 02/7/2019, diện tích 594,04ha. Việc thành lập Khu Bảo
vệ cảnh quan Thác Giềng có ý nghĩa rất lớn đối với mục tiêu bảo tồn và phát triển bền
vững các cảnh quan thiên nhiên có giá trị, bảo tồn được hệ sinh thái tự nhiên quan trọng
như quần thể hơn 500 cây nghiến cùng các loại thực vật như trai lý, lát hoa, thiên tuế… và
loài động vật hoang dã quý hiếm; duy trì và bảo vệ giá trị môi trường, góp phần phát triển
du lịch sinh thái tại địa phương, tăng thêm thu nhập cho người dân sống tại vùng đệm;
ngăn chặn tình trạng phát nương làm rẫy cũng như khai thác trái phép gỗ trên địa bàn tỉnh
Bắc Kạn, góp phần vào chiến lược bảo tồn các di tích văn hóa – lịch sử, bảo tồn thiên
nhiên bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
 Động Áng Toòng, nằm trong Khu Bảo vệ cảnh quan Thác Giềng là hang động tự
nhiên mới được phát hiện ngày 26/7/2011 có giá trị thẩm mỹ độc đáo; được Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia năm
2013 theo Quyết định số 3993/QĐ-BVHTTDL ngày 12/11/2013, đây là cơ sở quan
trọng để tỉnh Bắc Kạn có kế hoạch đầu tư tôn tạo động Áng Toòng trở thành điểm đến
hấp dẫn của du khách.
 Khu hệ thực vật tại Khu bảo vệ cảnh quan Thác Giềng khá phong phú và đa dạng,
trong đó sự xuất hiện quần thể Nghiến là một trong những điểm nổi bật của khu vực
này. Một số loài thực vật khác phổ biến xuất hiện tại khu vực này có thể kể đến như:
Mỡ (Manglietia conifera Dandy), Gạo (Bombax ceiba), Trám trắng (Canarium
album Raeusch), Vàng anh (Saraca dives), Mật gấu (Vernonia amygdalina Del),Bảy lá
một hoa (Paris polyphylla Sm), Lá cẩm (Peristrophe bivalvis),… Có một số loài thực
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vật quý hiếm như Lan hài xanh (Paphiopedilum malipoense) và Lan kim tuyến đá vôi
(Anoectochilus calcareus), Thiên tuế (Cycas pectinata); Trai lý (Garcinia
fagraeoides); 2 loài thuộc chi Bình vôi (Stephania spp.); Nghiến (Burretiodendron
tonkinensis); Hoàng tinh hoa trắng (Disporopsis longifolia); Thanh thiên quỳ/Lan một
lá (Nervilia fordii).
 Khu hệ động vật, côn trùng, thủy sinh của Khu bảo vệ cảnh quan Thác Giềng Các
loài thú nguy cấp, quý, hiếm là những loài có giá trị bảo tồn cao, cần ưu tiên bảo vệ.
(b). Đất ngập nước
 Đất ngập nước là nơi đất và nước giao hòa, và có rất nhiều kiểu đất ngập nước khác
nhau phân bố từ các vùng núi cao đến vùng duyên hải trên trái đất. Đất ngập nước bao
gồm các sông, hồ và đầm lầy, cũng như rừng ngập mặn, bãi bồi và các rạn san hô.
 Các vùng đất ngập nước là các công trình tự nhiên có khả năng tích trữ và vận
chuyển nước. Chúng đóng vào trò thiết yếu trong việc duy trì sự sống trên trái đất
thông qua việc cung cấp nước đúng thời điểm với chất lượng và số lượng phù hợp. Và
vì vậy, việc bảo tồn các vùng đất ngập nước cũng chính là đảm bảo khả năng tiếp cận
đến các nguồn nước có vai trò sống còn đối với con người và môi trường.
 Các vùng đất ngập nước cung cấp nhiều dịch vụ sinh thái quan trọng như cung cấp
nước uống, thức ăn như lúa gạo và tôm cá. Chúng giúp điều hòa lũ lụt thông qua việc
tích trữ nước mưa và sau đó từ từ xả vào nguồn nước. Các chu trình dinh dưỡng của
đất ngập nước giúp duy trì đất và giúp các loài thực vật phát triển. Ngoài ra, chúng còn
cung cấp hiện trường cho các hoạt động giải trí, giáo dục và nhiều vùng đất ngập nước
còn mang ý nghĩa về văn hóa và lịch sử.
 Năm 2011, Vườn Quốc gia Ba Bể (QGBB) được công nhận là khu Ramsa (rừng đất
ngập nước) thứ ba của Việt Nam. Đây là niềm tự hào nhưng cũng đặt ra nhiều thách
thức trong công tác bảo vệ đa dạng sinh học vùng đất ngập nước này.
 Là một Khu Ramsar, Ba Bể gia nhập một mạng lưới khu bảo vệ lớn nhất thế giới.
Khu vực này rất độc đáo do là nơi có hồ tự nhiên trên núi duy nhất có ý nghĩa quan
trọng của Việt Nam, đồng thời là nơi có sự đa dạng rất cao của các sinh cảnh nước
ngọt tự nhiên có giá trị như hồ nước ngọt, các thung lũng ven sông suối, thác nước,
ghềnh, đầm lầy và các hệ nước ngầm, cũng như các kiểu đất ngập nước nhân tạo như
ao hồ và ruộng lúa.
 VQG Ba Bể cũng cung cấp rất nhiều dịch vụ quan trọng liên quan đến đất ngập
nước. Hồ Ba Bể rất quan trọng đối với các cộng đồng địa phương do nó cung cấp nước
tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, ngoài ra nó còn rất quan trọng đối với việc sản
xuất lương thực và hỗ trợ sinh kế cho vùng hạ lưu rộng lớn. Trong mùa mưa, hồ Ba Bể
đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu nguy cơ lũ lụt của vùng lưu vực sông
Năng, sông Gâm và sông Lô nhờ nó tích nước lũ từ sông Năng đổ vào sau đó mới từ từ
xả ra hạ nguồn. Khu vực này còn vùng rừng đầu nguồn quan trọng cho nhiều con sông
như sông Năng, sông Lèn giúp đảm bảo nguồn nước cho các nhà máy thủy điện trên
các con sông này.
 Khu Ramsar quốc gia Ba Bể có hồ rộng khoảng 500ha trên độ cao 178 m so với mặt
biển. Đây là hồ tự nhiên trên núi duy nhất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng ở Việt Nam.
Hồ Ba Bể nằm trong quần thể Vườn quốc gia Ba Bể với 21 điểm du lịch, danh thắng
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đặc sắc như hang Dơi, động Puông, động Nả Phoòng, động Thẳm Kít. Đây là nơi có
các quần thể của một số loài động vật quan trọng trong việc duy trì tính đa dạng sinh
học và là nơi duy nhất ở Việt Nam ghi nhận một loài linh trưởng có vùng phân là bố
hẹp là voọc đen má trắng.
 Hồ Ba Bể còn là khu bảo tồn đất ngập nước có tầm quan trọng của thế giới và là
một trong 20 hồ nước ngọt đẹp nhất thế giới đã được công nhận là Vườn di sản
ASEAN.
(c). Các hệ sinh thái khác
a). Hệ sinh thái đất nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn
 Trong các thung lũng, có các triền núi thấp tương đối bằng phẳng, gần sông suối,
gần rừng, nơi dân cư sinh sống tạo thành làng bản. Những quần xã thực vật bị con
người trực tiếp tác động cả về cấu trúc lẫn thành phần loài và xu hướng diễn thế, đó là
những quần xã nhân tạo gồm tất cả các quần xã cây trồng do con người tạo nên. Kiểu
thảm thực vật nhân tác trên đất dốc là cây trồng hàng năm và cây trồng lâu năm. Đối
với cây trồng hàng năm là các thảm thực vật cây trồng, canh tác trên nương rẫy chiếm
diện tích nhỏ, chủ yếu là lúa và hoa màu (nương sắn, nương ngô,…). Kiểu thảm thực
vật nhân tác vùng đất bằng gồm có cây trồng hàng năm và cây lâm nghiệp lâu năm.
Cây trồng hàng năm gồm những cây thân thảo, một năm, trồng trên cạn hoặc ruộng
nước, như: lúa nước, sắn, ngô, đậu, lạc, rau các loại, cây thực phẩm, hoa cảnh,…
b). Hệ sinh thái khu vực dân cư tỉnh Bắc Kạn
Dạng cây trồng lâu năm quanh khu dân cư gồm các loại cây ăn quả như: Mít, Bưởi,
Dừa, Xoài, Đu đủ, các loài Cam, Chanh, Chuối, Vải, Mét, Núc nác,… cùng các cây lâu
năm, cây ăn quả khác.
(d). Loài và nguồn gen
Thành phần loài sinh vật của tỉnh Bắc Kạn rất phong phú và đa dạng.
 Có 1792 loài thực vật thuộc 723 chi, 189 họ, 70 bộ, 12 lớp và 6 ngành thực vật bậc
cao có mạch.Phần lớn các loài thực vật bậc cao trong hệ thực vật tập trung chủ yếu ở
hệ thống các khu bảo tồn và vườn quốc gia như Khu bảo tồn Kim Hỷ, Khu bảo tồn loài
và sinh cảnh Nam Xuân Lạc và VQG Ba Bể,.... Bên cạnh đó, thành phần các loài thực
vật trong hệ sinh thái nông nghiệp, vườn rừng, vườn nhà dân cũng góp phần làm tăng
tính đa dạng cho hệ thực vật khu.
 Có 84 loài thú thuộc 25 họ của 8 bộ gồm các bộ: Nhiều răng (Scandentia), Linh trưởng
(Primates), Chuột chù (Soricomorpha), Dơi (Chiroptera), Tê tê (Pholidota), Ăn thịt
(Carnivora), Móng guốc ngón chẵn (Artiodactyla) và Gậm nhấm (Rodentia). Trong đó
có 31 loài có giá trị bảo tồn ở mức quốc gia và toàn cầu.
 Có 314 loài chim thuộc 39 họ của 15 bộ bao gồm các bộ: Gà (Galliformes),Cun cút
(Turniciformes), Gõ kiến (Piciformes), Hồng hoàng (Bucerotiformes), Đầu rìu
(Upupiformes), Nuốc (Trogoniformes), Sả (Coraciiformes), Cu cu (Cuculiformes), Vẹt
(Psittaciformes), Yến (Apodiformes), Cú (Strigiformes), Bồ câu (Columbifosmes), Sếu
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(Gruliformes), Hạc (Ciconiiformes) và Sẻ (Passeriformes). Trong đó có 9 loài (chiếm
2,87% tổng số loài chim ghi nhận được ở khu vực nghiên cứu) có giá trị bảo tồn cấp quốc
gia và toàn cầu.
 Có 69 loài Lưỡng cư và Bò sát thuộc 17 họ của 4 bộ, gồm: Bộ Có đuôi (Caudata),
Bộ Không đuôi (Ecaudata), bộ Có vảy (Squamata) và bộ Rùa (Testudinata). Trong đó
có 15 loài (chiếm 21,74% tổng số loài lưỡng cư, bò sát ghi nhận được ở khu vực
nghiên cứu) có giá trị bảo tồn cấp quốc gia và toàn cầu.
 Có 1091 loài côn trùng của11 bộ côn trùng (Cánh cứng –Coleoptera; Cánh khác –
Heteroptera; Cánh giống – Homoptera; Cánh thẳng – Orthoptera; Bọ ngựa – Mantodea;
Bọ que – Phasmatodea; Cánh da – Dermaptera; Gián – Blattodea; Cánh vảy–
Lepidoptera; Hai cánh –Diptera;Cánh màng –Hymenoptera).
 Thủy sinh vật: Có 284 loài thủy sinh vật, trong đó: 179 loài thực vật nổi; 61 loài và
nhóm loài động vật nổi, thuộc 14 họ, 5 bộ; 44 loài động vật đáy thuộc 12 họ, 3 bộ.
 Có 109 loài cá. Trong đó 4 loài cá quý hiếm có nguy cơ bị đe dọa, nằm trong Sách
Đỏ Việt Nam. Một loài ở bậc phân hạng EW (Tuyệt chủng ngoài thiên nhiên): Cá lợ
thân thấp- Cyprinus multitaeniatus; Ba loài ở bậc phân hạng VU (Sẽ nguy cấp) như:
Cá Hỏa- Sinilabeo tonkinensis; Cá Anh vũ- Semilabeo notabilis; Cá Lăng chấmMystus gutatus.
Về đa dạng nguồn gen: Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, hiện nay đang sử dụng trong sản
xuất nông nghiệp 5 nhóm các loài cây trồng khác nhau như cây lương thực chính, cây
lương thực bổ sung, cây ăn quả, cây rau, cây công nghiệp,... với tổng số trên 38 loài
cây trồng với hàng trăm giống khác nhau. Có 2 nhóm cây trồng đang được nông dân
sử dụng.
 Các giống cây trồng bản địa: Nhóm giống cây trồng này hiện nay đang chiếm vị trí
chủ đạo đối với nhiều loại cây trồng. Trong số nhóm giống cây trồng này có những
giống đã được nông dân sử dụng và lưu truyền hàng nghìn năm nay
 Các giống cây trồng mới: Là những giống cây có khả năng cho năng suất cao và có
một số đặc tính tốt khác như: phẩm chất nông sản tốt, khả năng chống chịu sâu bệnh
cao... được các nhà khoa học chọn lọc, lai tạo thành. Những năm gần đây các giống
cây trồng được các nhà khoa học chọn lọc và lai tạo mới cũng như các loại giống cây
trồng được nhập nội, trước khi đưa ra sản xuất rộng rãi, được hội đồng khoa học Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét công nhận.
Về vật nuôi, hiện nay Bắc Kạn có 14 loài gia súc và gia cầm đang được chăn nuôi như
giống nội như lợn Móng cái, lợn Mán,... một số giống bò nội như Bò Vàng, bò
H’Mông; Trâu nội; Giống gà như gà Ri, gà Mía, gà Tre, gà Chọi,... một số giống ong
nội.
Đa dạng sinh học không chỉ là các loài sinh vật hoang dã và sinh cảnh của chúng trong
các khu bảo tồn thiên nhiên, ĐDSH bao gồm các động vật, thực vật, các vi sinh vật
được sử dụng trực tiếp hay gián tiếp để làm thức ăn và phát triển nông nghiệp (bao
gồm cây lương thực và hoa màu, vật nuôi, lâm nghiệp và ngư nghiệp). Đó là sự đa
dạngvề các nguồn gen di truyền (ví dụ như các phân loài, các giống, nòi khác nhau)
trong tổng thể HST.
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Nguồn gen bản địa về cây trồng và vật nuôi của tỉnh rất phong phú, có nhiều nguồn
gen mang tính giá trị cao trong thực tiễn sản xuất như các giống cây trồng Hồng không
hạt, Quýt Bắc Kạn, Khoai môn Bắc Kạn, Chè tuyết, Gừng đá, Lan Kim tuyến, Lúa nếp
Khẩu nua lếch, lúa Bao Thai Chợ Đồn, Rong giềng, một số cây dược liệu quý.... Ngoài
ra, nguồn gen động vật quý hiếm tại Bắc Kạn như Giống Bò của đồng bào Mông, trâu,
gà của đồng bào Mông, lợn địa phương, Vịt bầu Bắc Kạn, Dê cỏ, Ngựa bạch, là những
động vật bản địa quý hiếm và có nhiều đặc điểm ưu việt. Mặc dù vậy nhưng hiện nay
những nguồn gen này đang có nguy cơ bị thoái hoá về giống do vấn đề cận huyết kéo
dài. Việc khai thác các giống động vật này của đồng bào Mông mang tính tự phát thiếu
điều tiết đã mang lại một số bất cập mà chúng ta phải quan tâm như sau:
 Số bán đi thường là to con, có sản lượng thịt lớn. Số còn lại kém hơn mới tiêu thụ
nội bộ. Việc bán hoặc thịt đi một số con tốt sẽ gây thoái hóa đàn còn lại, vì vậy cần
phải khôi phục và bảo tồn.
 Việc nuôi dưỡng vẫn chưa vươn tới sản phẩm hàng hoá, chưa có thương hiệu chưa
đảm bảo cho việc phát triển bền vững.
 Phương thức chăn nuôi vẫn mang nặng tính truyền thống “thủ công”, “sản xuất nhỏ”,
không đủ sức để cạnh tranh với thương trường mở với thế giới bên ngoài.
 Chưa có hệ thống chọn lọc nhân giống, quản lý giống để phát huy tiềm năng di
truyền về năng xuất, sản lượng và chất lượng giống. Có nguy cơ cao về đồng huyết,
dẫn đến thoái hoá do phương pháp nhân giống truyền thống
Vấn đề đặt ra là : cần phải có một kế hoạch bảo tồn và phát triển giống gia súc của
đồng bào Mông tại tỉnh Bắc Kạn nhằm thuần hóa, tạo nguồn gen tốt.
Các nguồn gen động, thực vật quý hiếm tại tỉnh cũng đã được quan tâm, nhưng chỉ
dừng lại ở bước đầu thu thập, phục tráng và phát triển không đáng kể. Người dân sẽ
thu được hiệu quả kinh tế cao từ việc trồng các giống bản địa hoặc nuôi các giống
động vật bản địa nếu có nguồn gen tốt và có từng biện pháp kỹ thuật áp dụng cụ thể
cho từng đối tượng.
2). Lạng Sơn
 Ngày 30/11/2018, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 2447/QĐUBND Phê duyệt Quy hoạch rừng đặc dụng tỉnh Lạng Sơn và quy hoạch bảo tồn phát
triển bền vững các khu rừng đặc dụng Mẫu Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm
2030, trong đó bao gồm: Khu dự trữ thiên nhiên Hữu Liên, xác lập mới thêm 02 khu
rừng đặc dụng là Khu bảo tồn loài – sinh cảnh Mẫu Sơn và Khu bảo tồn loài – sinh
cảnh Bắc Sơn với tổng diện tích quy hoạch là 13.489,94ha, chiếm 2,1% tổng diện tích
đất lâm nghiệp toàn tỉnh.
 Kết quả điều tra khu hệ thực vật tại rừng đặc dụng Hữu Liên năm 2017 ghi nhận
được 842 loài, 558 chi, 162 họ của 5 ngành thực vật khác nhau. Tiến hành đối chiếu và
so sánh các loại tài liệu chuyên khảo như bộ Danh lục các loài Thực vật Việt Nam
(Tập 1, tập 2, tập 3) cùng nhiều tài liệu chuyên khảo khác, bước đầu xác định được 23
loài Synonym, như vậy sau khi loại bỏ những loài trên thì danh sách thực vật Hữu Liên
còn 819 loài và trong số này có đến 61 loài thực vật có nguồn gốc gây trồng được liệt
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kê trong danh lục: Khoai lang - Ipomoea batatas, Cải bắp - Brassica oleracea, Bàng Terminalia catappa, Sắn – Manihot esculenta, Lạc – Arachis hypogaea, Đậu xanh Vigna radiata, Xà cừ - Khaya senegalensis, Củ đậu - Pachyrhizus erosus,…
 Đến năm 2019, trên cơ sở phân tích kết quả điều tra 12 tuyến và khoảng 700 mẫu
tiêu bản được thu hái cộng với kết quả điều tra trước đây nhóm điều tra đã xây dựng
được bộ danh lục thực vật Hữu Liên với 961 loài, 606 chi, 168 họ của 5 ngành thực vật
có mạch. Như vậy, so với lần điều tra trước khu hệ thực vật Hữu Liên đã bổ sung được
142 loài. Đa dạng nguồn gien quý hiếm: Dựa trên bảng danh lục thực vật 961 loài ghi
nhận được tại Hữu Liên, nhóm nghiên cứu tiến hành đối chiếu với sách đỏ Việt nam2007, IUCN- 2019 và Nghị định 06/2019/NĐ-CP đã thống kê được 77 loài, chiếm
8,01 % phân bố trong 62 chi, 37 họ ở 3 ngành thực vật bậc cao có mạch, trong đó: sách
đỏ Việt Nam 2007 có 41 loài, danh lục đỏ IUCN 2019 có 10 loài và Nghị định
06/2019/NĐ-CP có 49 loài, như: Ngành Dương xỉ, ngành thông, ngành Ngọc Lan...
 Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 01 cơ sở nuôi động vật nguy cấp, quý, hiếm
được ưu tiên bảo vệ là cơ sở của Bà Nguyễn Bích Thúy, địa chỉ tại Số 9, ngõ 10A, khu
9, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, nuôi 03 cá thể Gấu ngựa (tên khoa
học: Ursus thibetanus) 01 cá thể đực, 02 cá thể cái.
 Tỉnh Lạng Sơn có 02 đề tài bảo tồn loài sinh vật Ếch hương tại Mẫu Sơn: “Nghiên
cứu đặc điểm sinh thái học, hiện trạng phân bố và nuôi bán tự nhiên loài Ếch Hương,
đề xuất các giải pháp quản lý, bảo tồn và sử dụng bền vững”. Với mục tiêu: Bảo tồn,
phát triển bền vững loài Ếch hương ở khu vực Mẫu Sơn, đồng thời bảo tồn và khôi
phục các vùng sinh cảnh sống của loài tại khu vực nghiên cứu và Đề tài: Nghiên cứu
nuôi thử nghiệm Ếch hương sinh sản và Ếch hương thương phẩm tại Mẫu Sơn.
(a). Đa dạng hệ sinh thái
a). Hệ sinh thái rừng trên núi đá vôi
 Đây là hệ sinh thái (HST) quan trọng nhất, chiếm phần lớn ở các khu rừng đặc dụng
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Hệ sinh thái rừng nhiệt đới trên núi đá vôi không chỉ tạo
lên cảnh quan, môi trường rừng mà còn chi phối sự phát triển của các hệ sinh thái khác
trong khu vực. Ở đây có nhiều hang động là nơi cư trú, sinh sống của các loài động vật
hoang dã.
 Đồng thời, đây cũng là khu vực phân bố của các loài thực vật quý hiếm như Nghiến,
Trai, Đinh, Chò chỉ, Mạy tèo, Ô rô... nổi bật là ưu hợp Nghiến - Ô rô. Đặc biệt, Lạng
Sơn có loài Hoàng đàn sinh sống ở trên các đỉnh núi cao, vách đá hiểm trở. Hệ sinh
thái rừng trên núi đá vôi chủ yếu phân bố tại các vùng Hữu Lũng, Chi Lăng, Bắc Sơn
và một phần nhỏ tại huyện Cao Lộc.
b). Hệ sinh thái rừng nhiệt đới núi đất
 Hệ sinh thái này không liên tục mà phân bố rải rác trong khu vực nghiên cứu và chủ
yếu tại các huyện như Lộc Bình, Đình Lập, Cao Lộc, Văn Lãng, Tràng Định, Bình
Gia. Thảm thực vật ở đây chủ yếu là rừng phục hồi (sau khai thác và sau nương rẫy).
Đặc trưng cho hệ sinh thái này là các loài thuộc họ Na, họ Côm, họ Dẻ (họ Cử), họ Re
(họ Nguyệt quế) và một số loài thực vật như: Sau sau, Kháo, Lát hoa, Sưa, Xoan đào,
Phay, Lim xanh, Sến mật, Lát khét, Re xanh, Dẻ gai, Dẻ cau, Dẻ sồi, Kẹ, Muồng hoa
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vàng, Lim vang, Sa mộc, Trám trắng, Thành ngạnh, Trâm sừng, Bứa, Bồ kết, Cáng lò,
Chẹo tía, Kháo chuông, Kháo thối, Kháo vàng, Lòng mang, Nhọ nồi, Nhội, Ràng ràng
đá, Ràng ràng mít, Sấu, Sồi phảng, Sồi vàng mép, Thôi ba, Vối thuốc, Gù hương,
Xoan ta, Xoan nhừ, Chân chim sáu lá, Chân chim 7 lá, Gôm tầng, Dẻ bộp, Dẻ Trắng,
Mò cua, Ngát, Sảng, Sổ, Xui, Trám đen, Thung, Thẩu tấu, Vàng anh, Ba soi, Bồ đề,
Bồ hòn, Bo, Chay, Cơi, Dâu da xoan, Dung giấy, Đỏ ngọn, Gạo, Gu, Gu nông, Gu
đay, Mán đỉa, Núc nác, Vầu, Nứa, Mai, Giang, Măng bát độ,…
 Ngoài ra, hệ sinh thái núi đất còn có các loại cây bụi, dây leo, cây gỗ nhỏ, nhiều cây
có tác dụng làm thuốc chữa bệnh như: Gốc tần, Lá dính, các cây họ Sim, họ Mua, họ
Cà phê, họ Thị, họ Xoan, Dương xỉ, họ Bứa, họ Ngũ gia bì, họ Ba mảnh vỏ, Cây bồng
rừng (chữa đường ruột, dạ dày), Hà thủ ô, cây vú bò (làm đen tóc), Thổ phục linh, dây
Gắm, Máu chó, Ba gạc, Chè rừng, Chè dây rừng, Tràm dại, Dứa rừng, Cam thảo, các
loại nấm (Nấm chẹo, Trầm hương, Mộc nhĩ)…
c). Hệ sinh thái trảng cỏ
Hệ sinh thái này nằm rải rác và đan xen giữa các hệ sinh thái nêu trên. Đây là nơi sinh
sống của các loài côn trùng và là nơi cung cấp nguồn thức ăn quan trọng cho các loài
động vật ăn cỏ.
d). Hệ sinh thái nông nghiệp
 Đây là HST do con người tạo ra và duy trì, HST nông nghiệp tương đối đơn giản,
đồng nhất về cấu trúc nên nó kém bền vững so với HST tự nhiên. Đa dang sinh học
trong HST nông nghiệp được tạo nên bởi thành phần loài và kiểu gen của các sinh vật
chính như: cây trồng (cây lương thực, cây công nghiệp ngắn ngày), côn trùng, các
động vật ăn cỏ, ăn thịt và ký sinh khác, cũng như vi sinh vật cùng các sinh vật phân
huỷ khác.
 Trong đó sự đa dạng cây trồng và thảm thực vật nói chung có vai trò quan trọng
nhất đối với sự đa dạng các thành phần sinh vật khác trong HST nông nghiệp. Bởi vì
sự đa dạng về cây trồng sẽ dẫn đến đa dạng về côn trùng, vi sinh vật, và các thành
phần sinh vật khác trên đồng ruộng. Điền hình về cây trồng là Lúa nước, Lúa nương,
Sắn, Ngô, Lạc, Đỗ xanh, Đỗ tương, Khoai sọ, Khoai Lang, Vừng, Rong riềng, Dưa,
Dứa, Mía…
e). Hệ sinh thái rừng trồng
 Hiện nay, HST rừng trồng chiếm diện tích khá lớn so với diện tích đất có rừng của
tỉnh. Cấu trúc rừng trồng khá đơn giản, thường chỉ có một tầng cây gỗ. Tầng cây bụi,
cỏquyết rất thưa thớt. Thành phần động vật ở đây rất nghèo, chủ yếu là một số loài
chim, thú nhỏ như chuột, sóc, bò sát, thằn lằn, rắn ráo và một số loài ếch nhái. Rừng
trồng phổ biến trên địa bàn tỉnh là bạch đàn, keo lai, thông mã vỹ, hồi, xà cừ, bạch đàn
chanh, bạch đàn đỏ, bạch đàn liễu, bạch đàn trắng, … Các huyện có diện tích rừng
trồng lớn của tỉnh Lạng Sơn gồm Đình Lập, Cao Lộc, Văn Quan, Bình Gia.

159

f). Hệ sinh thái khu dân cư
 HST khu dân cư của tỉnh bao gồm HST khu dân cư đô thị, khu công nghiệp và HST
khu dân cư nông thôn. HST khu dân cư đô thị, khu công nghiệp phân bố ở thành phố,
huyện và các thị trấn của tỉnh. Trong HST này lớp phủ thực vật lớn chủ yếu là các cây
gỗ làm bóng mát phân bố các tuyến đường, công viên,...
 HST dân cư nông thôn phân bố tập trung thành các thôn, làng, xã, bản miền núi. Do
đặc trưng địa hình là vùng miền núi, nên HST này là có mật độ dân cư thấp gồm các
dân tộc khác nhau (Tày, Nùng, Kinh, Dao, …), nằm rải rác ở các thung lũng, chân các
dải núi đất hoặc gần với các dãy núi đá vôi nơi có các mó nước và có đất để canh tác.
Tong HST nông nghiệp, người dân trồng nhiều loài cây nông nghiệp, cây ăn quả, cây
làm thuốc như: Lúa nương, Ngô, Khoai, Nhãn, Vải, Cam, Chanh, Mía, ổi, Xoài, Mận,
Mít, Hồng, Bưởi, Chuối, Cây hoa, Cây cảnh, rau ăn… Về động vật nuôi, chủ yếu là
Trâu, Bò, Dê, Ngựa, Lợn, Chó, Mèo, Gà, Vịt...
g). Hệ sinh thái thủy vực
 Hệ sinh thái ao, suối: Hệ sinh thái này rất nhỏ về diện tích, không liên tục, bị đứt
quãng, tập trung chủ yếu dọc các suối nhỏ bắt nguồn từ chân các núi cao, các thung
áng trên các dãy núi đá vôi, rất ít nước về mùa khô và nằm sát nơi dân cư, ruộng lúa
nước. Trong Hệ sinh thái này, các loài động vật sống dưới nước như tôm, trai, hến, ốc,
cá… Thực vật có các loài phổ biến như: Rành Rành, Kháo suối, Rù rì nước, Áng nước,
Cỏ bạc đầu, Cỏ ba cạnh,Dấp cá, Ngổ om và rất ít Rong suối… Hệ sinh thái ao suối
hiện tại đã bắt đầu bị ô nhiễm do rác thải, phân gia súc, thuốc sâu, thuốc trừ cỏ…
 Một số thủy vực, đất ngập nước chính tại tỉnh Lạng Sơn như: khu vực ngã ba sông
Bắc Giang – sông Yên Lỗ (Bình Gia), hồ Phai Danh (Bình Gia); ngã ba sông Thương
– song Luộc (Chi Lăng); hồ Bản Chành, hồ Nà Cây, hồ Tà Keo (Bình Gia); hồ Bắc
Làng (Đình Lập); hồ Nà Tâm, hồ Phai Loạn (Tp. Lạng Sơn); hồ Lệ Minh (Cao Lộc);
đất ngập nước tại khu vực xã Sàn Viên – Đông Quan – TT. Na Dương (Lộc Bình); hồ
Tam Hóa (Bắc Sơn) …
(b). Đặc điểm đa dạng sinh học hệ thực vật
a). Đánh giá chung về tiềm năng tài nguyên thực vật và những vấn đề sử
dụng tài nguyên rừng, tính đa dạng thực vật của tỉnh
Điều kiện địa hình, khí hậu, đất đai và hệ thống sông ngòi đã tạo cho Lạng Sơn nguồn
tài nguyên thực vật khá phong phú. Dựa trên các tài liệu thu thập và kết quả khảo sát
thực địa, tiềm năng tài nguyên thực vật của tỉnh Lạng Sơn có thể chia thành 3 vùng
như sau: vùng sinh thái nông nghiệp, vùng lâm nghiệp và vùng du lịch, danh lam thắng
cảnh.
 Vùng sinh thái nông nghiệp:
 Khu vực tập trung các loài cây lương thực, ngũ cốc (lúa, ngô, khoai sắn, sắn…) tập
trung tại các cánh đồng xã Tri Phương, Đại Đồng, Chi Lăng, Đề Thám, Hùng Sơn và
Quốc Khánh huyện Tràng Định; xã Tô Hiệu và Văn Thụ huyện Bình Gia; xã Quỳnh
Sơn và Long Đống huyện Bắc Sơn; xã Bình Phúc và Yên Phúc huyện Văn Quan; xã
Tân Liên và Gia Cát huyện Cao Lộc;
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 Vùng tập trung các loài cây công nghiệp ngắn ngày (lạc, đậu, vừng, thuốc lá... ) tại
các huyện Lộc Bình, Chi Lăng, Hữu Lũng;
 Vùng cây công nghiệp dài ngày và các loại cây ăn đặc sản của tỉnh: Phân bố chủ
yếu ở các huyện Hữu Lũng, Chi Lăng, Bắc Sơn, Cao Lộc, Văn Quan;
 Vùng lâm nghiệp: các khu vực có địa hình núi thấp, diện tích rừng lớn, tập trung ở
các huyện: Bắc Sơn, Lộc Bình, Văn Lãng, Bình Gia và Tràng Định.
 Vùng du lịch, danh lam thắng cảnh: Các khu vực có tiềm năng về du lịch sinh thái
như KBTTN Hữu Liên (Hữu Lũng), khu vực núi Mẫu Sơn (thuộc 2 huyện Cao Lộc và
Lộc Bình).
b). Vấn đề sử dụng tài nguyên rừng
 Rừng và đất rừng là tài nguyên và tiềm năng của tỉnh. Tính đến năm 2019, diện tích
đất có rừng toàn tỉnh Lạng Sơn đạt 531.656 ha, trong đó, diện tích rừng tự nhiên là
293.601 ha, rừng trồng là 238.055 ha (Nguồn: Bảng tổng hợp diện tích và độ che phủ
rừng các tỉnh theo Quyết định số 1423/QĐ-BNN-TCLN ngày 14/04/2020 về việc công
bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2019).
 Năm 2015, tổng diện tích đất lâm nghiệp có rừng của tỉnh đạt 513.812 ha, năm 2016
đạt 522.527 ha, năm 2017 đạt 527.052 ha, năm 2018 đạt 533.078ha, năm 2019 đạt
531.656ha. Tỷ lệ che phủ của rừng năm 2015 đạt 60,6%; năm 2016 đạt 60,5%; năm
2017 đạt 61,51%, năm 2018 đạt 62,43%, năm 2019 đạt 62,43%. Như vây, độ che phủ
rừng năm 2019 của tỉnh đã tăng 1,03 lần so với năm 2015.
 Theo kết quả thống kê của Cục Thống kê, diện tích rừng phòng hộ tỉnh Lạng Sơn
đang giảm dần qua các năm, cụ thể năm 2015 diện tích rừng phòng hộ là 117,733ha;
năm 2016 diện tích rừng phòng hộ là 117,687ha; năm 2017 diện tích rừng phòng hộ là
117,677ha; năm 2018 diện tích rừng phòng hộ là 117,671ha. Như vậy, diện tích rừng
phòng hộ năm 2018 đã giảm 0,053% so với năm 2015.
 Ước tính đến 6 tháng đầu năm 2020, diện tích rừng trồng mới đạt 6.104,32 ha, tăng
2,85% (+169,26 ha), cụ thể:
 Diện tích rừng trồng mới tập trung: 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 6.031,62 ha,
tăng 3,49% (+203,27 ha) so với cùng kỳ năm trước. Phần ngân sách trồng cây phân tán
giao cho người dân cũng được chuyển một phần sang trồng rừng tập trung.
 Số cây trồng phân tán thực hiện được 1,31 triệu cây quy đổi ra ha tương đương
655,08 với ha, tăng 2,0% (+25,69 ha) so với cùng kỳ năm trước.
 Diện tích rừng trồng sau khi được nghiệm thu chuyển sang chăm sóc, trong 6 tháng
đầu năm 2020, toàn tỉnh thực hiện chăm sóc được 17.174,71 ha, tăng 10,72%
(+1.662,63 ha) so với cùng kỳ năm trước (rừng trồng chăm sóc chủ yếu ở các huyện:
Hữu Lũng, Chi Lăng, Lộc Bình, Tràng Định).
 Hoạt động sản xuất ươm giống cây trên địa bàn tỉnh tiếp tục được các hộ dân duy trì
sản xuất và phát triển. Ươm giống cây lâm nghiệp 6 tháng đầu năm 2020 ước thực
hiện được 43,54 triệu cây, tăng 10,0% (+3,96 triệu cây) so với cùng kỳ năm trước. Do
ươm giống cây lâm nghiệp đem lại thu nhập cao cho các hộ sản xuất giống cây lâm
nghiệp (Ươm giống cây lâm nghiệp tăng chủ yếu ở huyện Hữu Lũng). Đáp ứng cho
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nhu cầu về cây giống của địa phương khi hiện nay diện tích trồng rừng ngày càng mở
rộng.
c). Tính đa dạng và giá trị của hệ thực vật tỉnh Lạng Sơn
(i). Hệ thực vật bậc cao
 Hệ thực vật tỉnh Lạng Sơn có 1012 loài, 532 chi và 161 họ thuộc 5 ngành thực vật
bậc cao có mạch: Thông đất, Tháp bút, Dương xỉ, Hạt trần và Hạt kín. Như vậy, hệ
thực vật Lạng Sơn chiếm khoảng 8,9% tổng số loài, 21,08% tổng số chi và 42,59%
tổng số họ của hệ thực vật Việt Nam.
 Trong đó, nhóm cây cho gỗ có 248 loài; nhóm làm dược liệu có 514 loài; nhóm làm
thực phẩm cho người và gia súc có 251 loài; nhóm làm cho dầu công nghiệp có 31
loài, nhóm làm cảnh, bóng mát, phòng hộ có 138 loài. Hiện nay 10 họ thực vật có số
loài lớn nhất trên địa bàn tỉnh là họ Thầu dầu, họ Đậu, họ Cỏ, họ Cà phê, họ Cúc, họ
Dâu tằm, họ Thiên lý, họ Trúc đào, họ Long não, họ Ráy. Tổng số loài của 10 họ thực
vật này có 274 loài, chiếm tỷ lệ 27,08% so với tổng số loài của tỉnh.
(ii). Hệ thực vật bậc thấp
 Thực vật bậc thấp gồm nhiều nhóm Tảo, chủ yếu sống trong môi trường nước. Tại
tỉnh Lạng Sơn, các ngành tảo chính bao gồm: ngành tảo silic (Bacillariophyta), Tảo
lục (Chlorophyta), Tảo mắt (Euglenophyta) và Tảo giáp (Pyrrophyta).
 Tảo Silic (Bacillariophyceae), ngành tảo đơn bào sống ở nước và trong đất ẩm.
Vách tế bào thấm silic, gồm hai mảnh thủng lỗ theo dạng khác nhau đặc trưng cho
từng loài. Dạng điển hình nhất có dạng hộp tròn (Tảo silic tròn), hoặc hình hộp chữ
nhật (Tảo silic lông chim). Tảo silic thường là thành phần chủ yếu của các sinh vật nổi
nên chúng có vị trí quan trọng trong chuỗi thức ăn của các thuỷ vực.
 Tảo lục (Chlorophyta), ngành tảo chủ yếu sống ở nước ngọt. Tảo lục có sắc tố, trao
đổi chất và siêu cấu trúc giống rêu, thực vật có mạch hơn là các ngành tảo khác. Một
số bộ hay gặp của ngành tảo lục gồm: Volvocales, Chlorococoales, Ulothricales,
Oedogoniales và Conjugales. Một số loài thuộc các chi Tảo lục được nuôi trồng làm
thực phẩm và dược liệu như Chlorella, Spirogyra…
 Tảo mắt (Euglenophyta), ngành tảo gồm các sinh vật giống thực vật và cả động vật.
Một số có màu lục và tự dưỡng, số khác không màu và dị dưỡng. Các dạng tự dưỡng
có thể trở thành dị dưỡng trong một số điều kiện nhất định, đặc biệt như khi thiếu ánh
sáng. Một số loài là sinh vật chỉ thị môi trường. Phân bố rộng trong môi trường nước
và đất ẩm.
 Tảo giáp (Pyrrophyta): Khoảng 10% tảo giáp phân bố trong các thủy vực nước
ngọt, chúng có vai trò rất lớn trong các hệ sinh thái
 Kết quả phân tích mẫu lấy tại các thủy vực trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cho thấy có
khoảng trên 60 loài thực vật bậc thấp tồn tại ở đây. Trong đó, ngành tảo Silic
(Bacillariophyta) có số lượng loài phổ biến nhất với khoảng 27 loài, ngành tảo lục
(Chlorophyta) có khoảng 22 loài, tảo mắt (Euglenophyta) có 2 loài và tảo giáp
(Pyrrophyta) có 1 loài.
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 Do đặc điểm sống của Tảo, nên Tảo phân bố ở khắp nơi trên địa bàn tỉnh Lạng
Sơn, những khu vực như: Sông, Suối, Ao, Hồ, Đầm, Ruộng ngập nước… Các loài
trong chi Melosira, Nitzschia, Amphora, Surirella, Navicula, Synedra thuộc ngành tảo
Silic, các chi Spyrogyra, Zignemopsis, Micrasterias, Closterium, Staurastrum,
Crucigenia thuộc tảo thường gặp ở các suối và sông vùng thượng nguồn với số lượng
không lớn; Các chi Scenedesmus thuộc tảo Lục, chi Oscillatoria thuộc vi khuẩn Lam,
chi Euglena thuộc tảo Mắt thường gặp ở Ao, Hồ, Đầm, ruộng ngập nước, nơi có nguồn
thải hữu cơ.
(iii). Đa dạng về hệ nấm
 Khu hệ nấm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn phân bố rộng khắp tại các khu vực như đồi
núi, đồng bằng, hệ sinh thái rừng hay hệ sinh thái nông nghiệp... Tuy nhiên, khu vực
các loài nấm tập trung số lượng và thành phần nhiều nhất là các khu rừng. Đây là khu
vực có môi trường sống như: nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, gió, đất... thích hợp cho sự
sinh trưởng và phát triển của nấm. Khu vực tập trung nhiều và có tính đa dạng sinh
học cao nhất là Khu bảo tồn thiên nhiên Hữu Liên - Hữu Lũng. Tập trung gần như đầy
đủ về thành phần và số loài của cả tỉnh. Ngoài ra, tại 1 số huyện có diện tích rừng lớn
như: Đình Lập, Cao Lộc, Bắc Sơn, Văn Quan, Chi Lăng, Tràng Định, Văn Lãng, Bình
Gia... cũng khá phong phú và đa dạng về số loài cũng như thành phần các loài nấm.
 Tổng hợp từ các nguồn tài liệu và quá trình điều tra khảo sát cho thấy khu hệ nấm ở
Lạng Sơn có khoảng trên 400 loài thuộc 56 họ, 28 bộ, 4 lớp trong 3 ngành:
Myxomycota, Ascomycota & Basidiomycota. Trong đó có khoảng 80 loài nấm ăn, 78
loài nấm dược liệu, 32 loài cộng sinh với thực vật và các loài hoại sinh trên đất.
 Các loài nấm ăn phổ biến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như: nấm mỡ (Agaricus
bisporus), nấm mũ (crimini), nấm rơm (Volvariella volvacea), nấm hương (Lentinula
edodes), nấm sò (Pleurotus ostreatus), mộc nhĩ (Auricularia auricula-judae), nấm kim
trâm (Flammulina), nấm múa (Grifola frondosa), nấm mồng gà (Cantharellus), nấm
thông (Boletus edulis), nấm cục (Tuber), nấm mối (Termitomyces albuminosus), …
 Một số loài nấm dược liệu phổ biến gồm: nấm Lim xanh (Ganoderma Lucidum),
mộc nhĩ đen (Auricularia polytricha sacc.), nấm tán (Agaricaceae), nấm thông
(Boletus edulis), nấm hương (Lentinula edodes), nấm lỗ (Lariciformes officinalis)…
 Ngoài ra, một số loài nấm độc cũng tồn tại khá phổ biến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
như: nấm ruồi (Amanita muscaria), nấm beo (Amanita pantherina), nấm mực
(Clitocybe)...
(iv). Những loài thực vật quý hiếm và các vấn đề bảo tồn đa dạng thực vật
 Qua điều tra, khảo sát thực tế và phỏng vấn cán bộ các Hạt kiểm lâm của 10 huyện,
đồng thời thu thập thông tin từ người dân cho thấy một số loài thực vật trước đây có
nhiều thì nay chỉ còn sót lại các cây con như Hoàng đàn, Nghiến, Đinh, Trai lý, Lim,
Lát hoa, Bình vôi, Chò chỉ, Giổi găng, Giổi bà …
(c). Đặc điểm đa dạng sinh học khu hệ động vật
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a). Đặc điểm đa dạng về thành phần khu hệ động vật của tỉnh
 Hiện tại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, tập trung chủ yếu là khu vực vùng núi đá vôi
thuộc cánh cung Hữu Lũng – Bắc Sơn – Văn Quan – Chi Lăng có 409 loài động vật
thuộc 88 họ, 24 bộ, thuộc các lớp thú, chim, bò sát và ếch nhái, trong đó:
 Lớp thú có 61 loài thuộc 21 họ, 7 bộ.
 Lớp chim có 239 loài thuộc 49 họ, 14 bộ.
 Lớp bò sát có 67 loài thuộc 12 họ, 1 bộ.
 Lớp ếch nhái có 42 loài thuộc 6 họ, 1 bộ.
b). Đa dạng về các loài động vật không xương sống (côn trùng)
 Qua tổng hợp tài liệu và khảo sát thực tế cho thấy khu hệ côn trùng Lạng Sơn rất đa
dạng và có nhiều loại côn trùng có ích và cả những côn trùng có hại. Phổ biến gồm các
bộ sau:
 Bộ chuồn chuồn (Odonata): chia thành 2 nhóm lớn là Chuồn ngô (Anisoptera) và
Chuồn kim (Zygoptera). Đại diện có các giống thường gặp gồm Onychogomphus,
Gomphus, Leptogomphus (chuồn ngô, chuồn ông), Lestes, Megalestes, Ischnura
(chuồn kim).
 Bộ Gián (Blattoptera): Các loài sống trong nhà ăn tạp, sinh sản nhanh và gây hại
(cắn hỏng đồ dùng, truyền bệnh...), dạng sống ngoài tự nhiên có một số loài có tác
dụng cải tạo đất. Loài phổ biến là gián nhà (Periplaneta americana, Blattaria
germanica). Ở rừng gặp các giống Supella, Ischnoptera, Eoblatta.
 Bộ cánh vảy (Lepidoptera): Đại diện có Ngài sâu tơ (Plutella maculipennis) gây hại
bắp cải, sâu cuốn lá cam (Adoxophyes fasciata) ăn hại cam, sâu róm thông
(Dendrolimus spectabilis), sâu xám hại ngô (Agrotis ypsilon). Họ bướm phượng
(Papilionidae) có bướm sâu cam (Papilio demolus), P. xuthus, P. polytes nikobarus)
phá hại rất nhiều loại cây. Bướm cải (họ Pieridae) có các loài Pieris rapae, P.
brassicae...
 Bộ cánh cứng (Coleoptera): đây là bộ lớn nhất trong khu hệ côn trùng, có nhiều loài
gây hại rừng nghiêm trọng.
- Bộ cánh nửa (Hemiptera): Bộ này gồm có các loài
quan trọng sau: Bọ gạo (Notonecta glauca) phổ biến ở ao nuôi, ăn hại cá. Bọ xít hại
lúa (Leptocorisa varicornis), Cà cuống (Lethocerus indicus)
 Bộ cánh đều (Isoptera): gồm các loài mối. Các giống có nhiều loài là
Odontotermes, Macrotermes, Nasutitermes (họ Termitidae), Reticulitermes
Coptotermes (họ Rhinoterrmitidae). Đại diện có các loài như Coptoterrmes domesticus
hại gỗ khô trong nhà, Coptotermes formosanus phá hại các công trình kiến trúc.
 Bộ Bọ ngựa (Mantodea): gồm các loài bọ ngựa có kích thước lớn, phổ biến gồm các
giống Mantis, Tenodera và Statilia. Bọ ngựa là loài côn trùng có ích.
 Bộ cánh thẳng (Orthoptera): Trong bộ này thường gặp 4 họ sau: họ Sát sành
(Tettigonidae), họ Châu chấu (Acrididae), họ Dế mèn (Gryllidae) và họ Dế dũi
(Gryllotalpidae). Trong đó, hai họ thường gặp phổ biến trên đồng ruộng là Họ Châu
chấu (Acrididae) và Sát sành (Tettigonidae).
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 Bộ cánh giống (Homoptera): Có các loài gây hại quan trọng và thường gặp ở Lạng
Sơn như: Rầy xanh đuôi đen (Nephotettix bipunctatus, N. apicalis, Nilaparvata
lugens) hại lúa; Rầy bông (Empoasca biguttula); Rệp phấn (Aleurocanthus spiniferus);
Rệp cam (Aphiss cỉtocidus); Rệp sáp giả (Pseudococcus comstochi); Cánh kiến
(Laccifera lacca); Cồ cộ (Tosema melanoptera); Ve sầu (Cicada sp).
3). Cao Bằng
Có 01 khu bảo tồn dự trữ thiênnhiên (núi Phia Oắc) hiện nay đã được nâng hạng lên
thành Vườn quốc gia Phia Oắc - Phia Đén, tổng diện tích 10.000 ha; 01 khu bảo tồn
loài sinh cảnh (Vượn Cao Vít) chiếm diện tích 1.656,8 ha và 06 khu di sản thiên nhiên
chiếm diện tích 4.442 ha. Số loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ là 209 loài;
số nguồn gen có giá trị là 63 số nguồn gen; số loài sinh vật ngoại lai là 13 loài và số
cây di sản thiên nhiên được vinh danh là 02 cây.
Trong trường hợp không thực hiện các biện pháp và quy hoạch phù hợp, công cuộc
bảo tồn đa dạng sinh học ở Trung du và miền núi phía Bắc có thể gặp nhiều khó khăn
và thách thức.
(2). Đồng bằng sông Hồng
 Diện tích rừng tự nhiên khu vực ĐDSH hầu như ít bị biến đổi, nhưng chất lượng
rừng biến đổi theo xu hướng giảm số lượng các loài cây có lợi,
 Trong các VQG, Khu BTTN, Khu di tích lịch sử văn hóa môi trường do được bảo vệ
tốt nên các loài cây gỗ tốt, cây quý hiếm ít bị lâm tặc chặt phá nên vẫn có khả năng
phát triển.
 Trong các khu vực rừng phòng hộ do không được quản lý tốt nên nhiều loại gỗ quý
như: đinh, lim, sến, táu, re, giổi… bị chặt hạ lấy gỗ làm nhà, làm đồ gia dụng và buôn
bán làm cho chất lượng rừng bị biến đổi. Cấu trúc rừng bị phá vỡ, ít cong thấy những
khu rừng ở ngoài các VQG có cấu trúc 5 tầng, thường chỉ còn lại 3 tầng (tầng vượt
tán, tầng tán rừng-hay tần ưu thế sinh thái-bị mất) do đó kéo theo sự giảm nguồn thức
ăn, nơi ở của động vật. Trong rừng phòng hộ ít thấy xuất hiện các loài chim thú quý.
 Nghiên cứu ở khu vực Chí Linh (Hải Dương) từ năm 1992 đến nay cho thấy: nhiều
loài cây gỗ tốt nhất như: gụ lau, lát hoa, lim xanh, táu mật, sến re hương, giổi xanh…
chỉ còn những cây nhỏ đường kính dưới 10 cm. Chúng tái sinh và phát triển rất chậm
nên bị các cây tái sinh mạnh, phát triển nhanh như: trám trắng, trám đen, muồng trắng,
ràng ràng, kháo, giẻ… lấn át.
 Nghiên cứu ở Chí Linh cũng cho thấy quá trình biến mất của nhiều loài thú có giá trị
do rừng thay đổi cấu trúc dưới tác động mạng của con người. từ 42 loài thú trong khu
vực trước đây, hiện chỉ còn 25 loài, biến mất 17 loài: gấu ngựa, khỉ vàng, khỉ mặt
vàng, vượn đen, hổ, sói đỏ, beo lửa,… Chim cũng đã biến mất các loài: công, gà tiền
mặt vàng, quạ đen, khách đuôi cờ, dù dì phương đông, hù lưng nâu… Bò sát mất các
loài: trăn đất, tắc kè, nhiều loài rắn, rùa…
 Chất lượng rừng ngập mặn ven biển, vốn là rừng có số loài thực vật kém phong phú
trong rừng tự nhiên tái sinh và rừng trồng, thường xuyên bị các hoạt động kinh tế như:
đánh bắt thủy hải sản, đắp đập, đắp bờ khoanh vùng nuôi tôm sinh thái, nuôi tôm công
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nghiệp, nuôi tôm quản canh và nuôi hải sản khác đã làm cho cây rừng kém phát triển,
các loài cây không chịu được ngập mặn lâu dài sẽ bị hư hỏng bộ rễ và chết dần. chất
lượng rừng nhập mặn suy giảm, cộng với cường độ hoạt động của con người gia tăng
làm cho nhiều loài chim mất nơi trú ngụ và kiếm ăn như: Cò Thía, Vịt mỏ rộng, Mòng
két, Vịt đầu vàng, Vịt mốc và nhiều loài chim di cư khác. Đồng thời số lượng các loài
cũng sẽ bị suy giảm nhiều.
 Chất lượng rừng trông không còn đơn điệu mà đa dạng hóa bằng nhiều loại cây bản
địa như: Trám trắng, trám đen, muồng, giàng giàng, giẻ, mỡ, lim xanh, lát hoa,…
 Rừng trồng ở quanh VQG Ba Vì, Tam Đảo cũng đã được đa dạng bằng nhiều loài
cây bản địa. Đó là xu hướng đa dạng hóa các loài cây trồng rừng làm cho rừng trồng
không chỉ có ý nghĩa về môi trường mà còn có giá trị kinh tế cao, có giá trị phục hồi
ĐDSH.
 Như vậy, xu hướng diễn biến rừng vùng ĐBSH theo hướng:
 Diện tích rừng tự nhiên được ổn định;
 Chất lượng rừng tự nhiên trong rừng đặc dụng ngày càng phát triển, ngoài rừng
trồng đặc dụng (rừng phòng hộ và rừng sản xuất) đã được giao cho các tổ chức, hộ gia
đình, cá nhân trực tiếp nhận khoán bảo vệ và chăm sóc, và bằng giải phát khoanh nuôi
tái sinh tự nhiên kết hợp với trồng dặm thì chất lượng rừng cũng ngày càng được cải
thiện tốt hơn. Nhưng một điều đáng lo ngại là rừng chưa được bảo vệ như rừng của
VQG, Khu BTTN nên lâm tặc vẫn có thể chặt phá rừng lấy gỗ làm cho chất lượng
rừng bị ảnh hưởng.
 Rừng trồng có xu hướng tăng diện tích, nếu như đất lâm nghiệp của các tỉnh trong
vùng ĐBSH được quy hoạch hoàn toàn cho phát triển rừng và trồng rừng mà không bị
chuyển đổi thành các trang trại với mục đích không phải trồng rừng thì chắc chắn diện
tích rừng trồng sẽ tăng có thể đạt được che phủ 15-25% ở các phụ vùng đồi núi.
 Xu hướng rừng trồng đa dạng các loài cây bản địa có giá trị kinh tế thay cho rừng
trồng đơn điệu 2-3 cây nhập nội, nhất là xung quanh các khu rừng đặc dụng, những nơi
giáp với rừng tự nhiên sẽ kết hợp được nhiều loài trong một khu vực nên rừng trồng có
ý nghĩa bảo tồn ĐDSH nhiều hơn.
(3). Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung
 Khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung gồm nhiều dãy núi có độ cao từ
600 – 2.450m, đỉnh cao nhất là đỉnh núi Phacatun cao 2.450m, đỉnh giăng màn thượng
nguồn sông Ngàn Sâu cao 2.235m, Pù Huống 1.570m, Pù Kô Kô 1.124m, Pù Chó
1.500m, Bạch Mã cao 1.450m, với địa hình bị chưa cắt mạnh tạo nên độ dốc lớn 35 400 trước khi chuyển dần xuống đồng bằng hay ven biển. Đây cũng là địa hình phức
tạp tạo nên nhiều hệ sinh thái: Rừng núi cao (chiếm gần 50% diện tích); vùng gò đồi
(gần 30% diện tích); và các dải đồng bằng nông nghiệp, đất cát ven biển, rừng ngập
mặn, đảo ven bờ… giữ vai trò quan trọng trong kinh tế biển và an ninh quốc phòng.
Đặc biệt ở Quảng Bình có hệ sinh thái núi đá vôi Casto rộng lớn, khổng lồ, có nhiều
hang động đẹp nổi tiếng như động Phong Nha (Bố Trạch) rộng và dài vào bậc nhất thế
giới lại nằm tiếp giữa hai vùng địa lý sinh học Bắc và Nam, là nơi có cấu tạo địa chất
đặc biệt của vùng Castơ trẻ, là địa bàn có tính đa dạng sinh học cao.
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 Với vị trí độc đáo của rừng núi Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung được các
nhà khoa học trong nước và quốc tế công nhận còn chứa đựng nguồn tài nguyên sinh
vật phong phúc và đa dạng, là vùng duy nhất có sự giao lưu giữa các luồn sinh vật Bắc
và Nam, bao gồm các yếu tố Trung Hoa, yếu tố Ấn Độ - Malaysia, yếu tố Hymalaia;
Yếu tố phân bố toàn cầu và yếu tố đặc hữu. Nhờ vậy, đã phát hiện thêm nhiều loài cá
mới ở sông Lam, sông suối Phong Nha, 03 loài thú lớn mới ở Vũ Quang, Phù Mát và
đã ghi nhận 45 loài động vật đặc hữu, 108 loài thuộc diện bị đe doạ. Các tổ chức quốc
tế như IUCN, WWF, ICBP, SNV, Birdlife International.. đánh giá vùng Bắc Trung Bộ
là một trong 04 vùng có tính đa dạng sinh học cao của Việt Nam, là vùng được đề xuất
ưu tiên cao nhất về bảo tồn đa dạng sinh học trên toàn cầu, là một trong 200 vùng sinh
thái ưu tiên bảo tồn trên thế giới.
 Với điều kiện khí hậu và đất đai phong phú của vùng có thể tạo ra ở đây một nền
nông nghiệp đa dạng có giá trị kinh tế; các thủy vực, đàm phá ven biển giữ vai trò
quan trọng trong kinh tế và đời sông cộng đồng, có đầy đủ điều kiện để phát triển nuôi
trồng đánh bắt thủy hải sản đạt giá trị kinh tế cao.
 Trong trường hợp nếu quy hoạch không tốt, công cuộc bảo tồn đa dạng sinh học ở
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung có thể gặp những thách thức và trở ngại chính
như sau:
 Nguy cơ mất rừng, suy thoái rừng và đa dạng sinh học còn cao; chất lượng rừng bị
giảm sút ngày càng trầm trọng. Tình trạng nghèo đói của các cộng đồng dân cư sống
gần rừng đang gây ảnh hưởng xấu đến tài nguyên rừng. Cả nước có khoảng 2,8 triệu
hộ nông dân nghèo, trong đó có hơn 30% số hộ nghèo sống ở vùng núi Bắc Trung Bộ
và Duyên hải miền Trung; sinh kế hàng ngày vẫn phải dựa vào tài nguyên rừng trong
khi kỹ thuật sử dụng tài nguyên rừng nhiệt đới và đất lâm nghiệp của người dân địa
phương còn thấp.
 Lợi thế cạnh tranh của ngành lâm nghiệp trong nền kinh tế thị trường còn yếu nên
khả năng tạo việc làm, nâng cao thu nhập từ nghề rừng còn thấp. Rừng tự nhiên nghèo,
rừng trồng gỗ năng suất thấp, khả năng khai thác gỗ và lâm sản thấp, giá thành sản
xuất cao, thu nhập của người làm nghề rừng bấp bênh.
 Nguồn lực tài chính của Nhà nước có hạn, phần ngân sách dành cho phát triển lâm
nghiệp và bảo tồn đa dạng sinh học còn thấp (chỉ chiếm khoảng 2% tổng số chi cho
đầu tư phát triển từ ngân sách Nhà nước). Cơ chế tài chính và hỗ trợ đầu tư chưa phù
hợp với đặc điểm sản xuất ở miền núi. Chưa lồng ghép chặt chẽ kế hoạch, chương
trình phát triển lâm nghiệp với các chương trình quốc gia khác trong vùng núi.
 Một trong những nguyên nhân quan trọng của tình trạng mất rừng, suy giảm chất
lượng rừng và đa dạng sinh học là tình trạng nghèo đói ở vùng rừng núi còn cao, người
dân thiếu việc làm trong khi quyền sử dụng đất đai và quyền hưởng lợi từ rừng của họ
còn thấp, chưa thực sự tạo nên một động lực đủ mạnh để khuyến khích bảo vệ rừng và
bảo tồn đa dạng sinh học.
(4). Tây Nguyên
 Lưu vực sông Sê San và Srêpốk có tiềm năng rất lớn về rừng và có nhiều loại gỗ
quý. Theo số liệu tổng hợp từ nguồn dữ liệu của Tổng cục Lâm nghiệp:
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 Trên LVS Sê San có 7.509,9 ha rừng phòng hộ đầu nguồn tăng trưởng trong giai
đoạn 2014-2017 là sự phát triển của 12.058,72 ha rừng và sự suy giảm của 4.548,83 ha
rừng;
 Trên LVS Srêpốk có 02 loại rừng gồm rừng phòng hộ đầu nguồn và rừng phòng
hộ sinh thái, trong đó diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn chiếm 94,6% tổng diện tích
rừng phòng hộ năm 2014. Tổng diện tích rừng trên lưu vực sông Srêpốk năm 2014 là
1.101.931,17 ha. Tất cả các loại rừng đều có đóng góp lớn cho việc lưu trữ nguồn
nước, phục hồi sinh thái, tuy nhiên, trong phạm vi của việc lập quy hoạch, loại rừng
được quan tâm bảo tồn là rừng phòng hộ đầu nguồn. Ở lưu vực sông Srêpốk, rừng
phòng hộ đầu nguồn có tổng diện tích là 147.743,73 ha năm 2014. Danh sách rừng
phòng hộ đầu nguồn suy giảm theo địa giới hành chính được thể hiện trong bảng 3-14.
Bảng 3-14. Danh sách rừng phòng hộ đầu nguồn suy giảm theo địa giới hành chính
Lƣu
vực

Tỉnh

Huyện

Xã

Huyện Chư Păh
Huyện Đức Cơ
Tỉnh
Gia
Lai

Xã Nghĩa
Hưng
Xã Ia Dom

Huyện Ia Grai
Thành
Pleiku

Xã Ia Chia
Xã Chư
phố Hdrông
Xã Gào
Xã Ia Kênh

Huyện
Đắk
Xã Đắk Plô
Glei
Huyện Đắk Hà Xã Đắk Hring

Sê San

Tỉnh
Kon
Tum

Huyện
Plông
Huyện
Rẫy

Kon Xã Đắk Tăng
Xã Hiếu
Kon
Xã Đắk Kôi
Xã Đắk Sao

Huyện Tu Mơ Xã Ngọk Lây
Rông
Xã Tu Mơ
Rông
Huyện Ea H'leo Xã Ea Ral
Srêpốk

Tỉnh
Đắk
Lắk

Huyện Ea Kar

Xã Cư Jang

Huyện Ea Súp
Xã Ia Jlơi
Huyện Krông
Xã Cư Pui
Bông

Diện tích rừng phòng hộ đầu
nguồn (ha)
Suy
2014
2017
giảm
493,91

493,88

0,03

2.940,05

2.928,70

11,35

3.888,72

3.876,52

12,20

63,02

60,19

2,83

1.060,56

1.056,78

3,78

230,75

229,66

1,09

13.909,30 13.865,88

43,42

281,88

280,28

1,60

3.898,66

3.896,35

2,31

4.456,57

4.443,07

13,50

15.447,14 15.443,53

3,61

1.543,96

1.542,64

1,32

5.368,08

5.176,91

191,17

3.972,21

3.972,20

0,01

732,61

732,55

0,06

500,76

499,17

1,59

3.339,08

3.293,89

45,19

2.220,05

2.174,77

45,28
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Lƣu
vực

Tỉnh

Huyện

Xã

Huyện M'Đrắk
Huyện
Glong

Xã Ea Trang
Xã Krông á

Đắk Xã Quảng Hoà
Xã Quảng Khê
Xã Buôn
Choah
Krông Xã Đắk Drô

Diện tích rừng phòng hộ đầu
nguồn (ha)
Suy
2014
2017
giảm
10.009,50 10.007,80
1,70
991,41

925,39

2.235,88

66,02
2.235,88

1.479,48

777,37

702,11

3.420,96

3.069,61

351,35

308,95

46,94

262,01

Xã Đắk Nang

669,81

423,94

245,87

Xã Na`m Đà

1.153,57

912,17

241,40

708,20

705,67

2,53

6.862,76

6.811,75

51,01

4.006,62 3.998,51
Đam Xã Phi Liêng
Xã Rô Men
3.623,89 3.623,39
Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo Quy hoạch TNN LVS Sê San, Srêpốk

8,11

Tỉnh
Đắk
Nông

Tỉnh
Lâm
Đồng

Huyện
Nô

Huyện
Prông
Huyện
Rông

Chư Xã Ia Ga
Xã Ia Mơ

0,50

 Hiện tại, các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương không phải
lúc nào cũng được quy hoạch và thực hiện với đủ sự cân nhắc về các hậu quả trước
mắt và lâu dài đối với chất lượng môi trường và đa dạng sinh học. Ví dụ, trong thời
gian tới, định hướng của các địa phương trên lưu vực vẫn là tiếp tục thực hiện quy
hoạch thủy điện vừa và nhỏ. Trong đó, nhiều thủy điện đã tác động đến rừng và đa
dạng sinh học (IaLy, Plei Krông, Sê San4, Thượng Kon Tum, Buôn Tua Srah, SrêPôk
3, Buôn Kuốp …). (xem hình 3.2 & hình 3.3).
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Hình 3.2. Hiện trạng công trình thủy điện, thủy lợi trên lưu vực sông Sê San
Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo Quy hoạch TNN LVS Sê San
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Hình 3.3. Hiện trạng công trình thủy điện, thủy lợi trên lưu vực sông Srêpôk
Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo Quy hoạch TNN LVS Srêpôk
 Hiện nay, trong lưu vực sông Sê San có 08 thủy điện có quy mô lớn đang hoạt
động: Thượng Kon Tum, Đắk Bla 1, Plêi Krông, Ialy, Sê San 3, Sê San 3A, Sê San 4,
Sê San 4A và nhiều đập thủy điện có quy mô vừa và nhỏ. Trong đó, đập Ialy lớn nhất
với công suất 720 MW, được xây dựng từ năm 1996 và hoạt động từ năm 2001. Trong
lưu vực sông Srêpôk có 06 thủy điện có quy mô lớn đang hoạt động: Krông H'Năng,
SrêPôk 4A, SrêPôk 4, Buôn Tua Srah, Srêpôk, Buôn Kuốp và nhiều đập thủy điện có
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quy mô vừa và nhỏ. Trong đó, đập Buôn Kuốp lớn nhất với công suất 280 MW, được
xây dựng từ năm 2003 và đi vào hoạt động từ năm 2010.
 Nhiều công trình thủy điện, để tạo đầu nước lớn, nâng cao hiệu quả phát điện đã
dùng kênh dẫn hay đường ống áp lực dẫn nước từ hồ chứa đến nhà máy thủy điện, nên
đoạn sông từ đập đến nhà máy không có nước trở thành một đoạn sông chết có chiều
dài từ vài km đến hàng chục km ngay sau tuyến đập chính. Hiện nay, thủy điện Srêpôk
3 và Srêpôk 4 xâm phạm vườn Quốc Gia York Don. Trong khi thủy điện Buôn Kuôp
xâm phạm khu bảo tồn NamKar.
 Tác động dễ nhận thấy nhất từ các hồ chứa nước thủy điện là làm mất đi một diện
tích rừng khá lớn khi tích nước ở lòng hồ và là nguyên nhân chính dẫn đến việc tái
định cư các làng dân tộc. Hệ quả từ việc tái định cư khi làm thủy điện là người dân
thiếu đất sản xuất, thiếu nước suối tự nhiên để làm nương rẫy, góp phần dẫn đến nạn
xâm lấn rừng trái phép tràn lan trong khu vực. Những tác động này đều dẫn tới tài
nguyên rừng bị cạn kiện, suy giảm đa dạng sinh học, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ
sinh thái động, thực vật.
 Nghiên cứu của Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế IUCN đã chỉ ra: Các đập thủy
điện gây nhiều tác động trên sông Sê San, Srêpốk … Sự dao động mực nước đó có thể
tác động tới chất lượng nước do nước gây xói và sục phù sa các bờ và lòng sông, và đe
dọa sức khỏe con người và hệ sinh thái thủy sinh. Nghiên cứu của International Rivers
và nhiều tổ chức môi trường khác cho thấy các con đập trở thành tường rào ngăn chặn
sự di chuyển của các loài sinh vật di trú giữa thượng nguồn và hạ lưu sông . Điều này
sẽ gây ra tác động môi trường tiềm tàng như sụt giảm đáng kể quần thể cá. Còn theo
các nhà sinh học, khoảng 20% loài sinh vật nước ngọt trên bờ vực tuyệt chủng do tác
động của những con đập ngăn các dòng sông . Vì vậy, nếu quy hoạch không tốt, chúng
có thể gây những tác động to lớn đối với các sinh cảnh, các tuyến di cư và làm tăng áp
lực lên các nguồn tài nguyên thiên nhiên tại những vùng trước đây chưa bị tác động.
 Mặt khác, với áp lực dân số tăng nhanh, sự phát triển đô thị hóa, công nghiệp hóa,
các hoạt động phát triển kinh tế xã hội tại lưu vực sông Sê San bao gồm khai khoáng,
thay đổi mục đích sử dụng đất, di dân, phát triển thủy điện, giao thông, phát triển nông
nghiệp và lâm nghiệp… đã tác động lên môi trường, các hệ sinh thái và phá vỡ sự cân
bằng tự nhiên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái động, thực vật. Theo đó, trong
thời gian tới, diễn biến về suy giảm đa dạng sinh học trên lưu vực sẽ vẫn tiếp tục gia
tăng.
(5). Đông Nam Bộ
 Theo báo cáo Cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp (Bộ Công thương),
lưu vực sông Đồng Nai giàu tiềm năng phát triển kinh tế, liên quan đến nhiều tỉnh, có
vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển Kinh tế - Xã hội của miền Đông Nam bộ,
khu vực phía Nam nói riêng và cả nước. Đây là lưu vực có vùng kinh tế trọng điểm
phía Nam, cầu nối của các vùng kinh tế có quy mô và tốc độ phát triển KT-XH mạnh
nhất cả nước. Sự phát triển mạnh của các khu vực, đặc biệt là công nghiệp và đô thị đã
kéo theo các hệ quả về nhu cầu sử dụng điện trong khu vực tăng nhanh. Hệ thống sông
Đồng Nai là một trong ba hệ thống sông lớn nhất Việt Nam (sau sông Mê Kông và
sông Hồng), bao gồm dòng chính sông Đồng Nai và bốn phụ lưu lớn. Hệ thống sông
thuộc lưu vực này có tiềm năng lớn về phát triển thủy điện, với tổng lượng điện cung
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cấp hàng năm hơn 5.000 GWh. Hiện, hệ thống lưu vực sông Đồng Nai có 15 nhà máy
thủy điện đang vận hành, với tổng công suất 2.353,6MW. Các hồ thủy điện trên hệ
thống lưu vực sông Đồng Nai tạo thành bậc thang các hồ chứa trên dòng chính sông
Đồng Nai, sông Bé, La Ngà và phụ lưu sông Đồng Nai đã tham gia phòng chống, cắt
lũ về mùa mưa bão cho hạ du; tích cực, chủ động điều tiết bổ sung lưu lượng, góp
phần đáng kể trong việc cấp nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất và bảo vệ môi trường
vùng hạ du.
 Các công trình thủy điện đã có tác động đến môi trường như, thiếu nước sản xuất,
sinh hoạt, sa mạc hóa, nhiễm mặn hạ du vào mùa kiệt; úng ngập mùa lũ và ảnh hưởng
đến chất lượng nước sông; mất rừng phòng hộ đầu nguồn và suy giảm đa dạng sinh
học… Việc xây dựng thủy điện cũng gây ảnh hưởng đến sự ổn định của hệ sinh thủy
thuộc hệ thống sông Đồng Nai về điều tiết ổn định dòng chảy, chia cắt nơi cư trú của
các loài động vật quý hiếm.
 Bên cạnh đó, việc các công trình thủy điện bố trí không đủ đất sản xuất cho người
dân ở khu tái định cư, rừng cũng bị chặt phá để làm nương rẫy, gây ảnh hưởng xấu đến
môi trường, cũng như suy giảm đa dạng sinh học khu vực.
(6). Đồng bằng sông Cửu Long
 Số liệu về diện tích rừng ở ĐBSCL không thống nhất giữa các tài liệu. Tổng diện
tích đất có rừng ở ĐBSCL khoảng 300.000 ha (Phân viện Điều tra, quy hoạch
rừng,2016), trong đó 62.400 ha là rừng đặc dụng (chiếm 20,8% tổng diện tích đất có
rừng và 1,6% tổng diện tích tự nhiên), rừng phòng hộ là 47.300 ha (chiếm 15,9% tổng
diện tích đất có rừng và 1,2% tổng diện tích tự nhiên) và rừng sản xuất 189.000 ha
(chiếm 63,2% tổng diện tích rừng và 4,6% tổng diện tích tự nhiên). Theo báo cáo của
Bộ NN&PTNT (29/5/2017) chỉ tính riêng trong 5 năm từ 2012 đến 2016, diện tích
rừng ngập mặn toàn vùng đã giảm gần 10%, từ 194.723ha năm 2011 xuống còn
179.384ha vào năm 2016 (tức là đã giảm khoảng 15.339ha).
 Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có hệ sinh thái đa dạng và đặc sắc từ hệ sinh
thái biển, đảo, cửa sông cho đến đất ngập nước, rừng ngập mặn, cù lao châu thổ, với
nhiều khu dự trữ sinh quyển, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên có tính đa dạng
sinh học cao, như vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, Vườn Quốc gia U Minh Hạ (Cà Mau);
Vườn Quốc gia U Minh Thượng, Vườn Quốc gia Phú Quốc (Kiên Giang); Vườn Quốc
gia Tràm Chim ((Đồng Tháp), Khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Láng Sen (Long
An), Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng (Hậu Giang).
 Số liệu thống kê về hệ động vật ở ĐBSCL không thống nhất. Có tài liệu cho rằng ở
vùng này có 23 loài động vật có vú, 386 loài và phân loài chim, 35 loài bò sát và 6 loài
lưỡng cư. Nhưng số liệu về tổng số loài động vật ở các VQG Mũi Cà Mau, Phú Quốc
lại cao hơn số liệu này. Các loài thủy sinh rất phong phú với 347 loài được ghi nhận
bao gồm 187 loài thực vật phù du, 100 loài sinh vật phù du và 60 loài động vật đáy.
Hơn 850 loài cá biển đã được ghi nhận, nếu bao gồm cả các loài cá cửa sông và ven
biển, số loài cá trong Vùng lên đến 1.100 loài. Hệ thống sông Mêkông cũng là nơi sinh
sống của 87 loài đặc hữu không xuất hiện ở nơi nào khác. Cá trê, tra dầu khổng lồ là
những loài cực kỳ nguy cấp.
 Quần thể các loài động vật cần bảo tồn ở ĐBSCL đã bị suy giảm đáng kể do nạn
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phá rừng ngập mặn, rừng tràm, phân mảnh môi trường sống và nhiều hoạt động khác
của con người. 60/64 loài động vật bị đe dọa ở hạ lưu Mêkông phụ thuộc vào vùng đất
ngập nước ở giai đoạn nào đó trong vòng đời của chúng.
3.5.2.2. MT02 - Suy giảm, cạn kiệt nguồn nước (nước mặt, nước ngầm)
 Theo đánh giá cân bằng năm hiện trạng, tổng lượng lượng nước thiếu trên toàn quốc
khoảng 6.277 triệu m3/năm, trong đó, tổng lượng nước thiếu vùng đồng bằng sông
Cửu Long chiếm đến 40% tổng lượng nước thiếu toàn quốc (khoảng 2.508 triệu
m3/năm), 60% tổng lượng nước thiếu còn lại (khoảng 3.769 triệu m3/năm) xảy ra trên
các lưu vực sông: Hồng – Thái Bình, Kon – Hà Thanh, Ba, Sêsan, Srêpốk, Đồng Nai,
sông Cái Ninh Hòa và nhóm các sông Quảng Trị, Đông Nam Bộ.
 Xét ở phạm vi rộng trên toàn lưu vực, tổng lượng nước đến đảm bảo cấp cho các
nhu cầu sử dụng nước, không xảy ra thiếu nước trên các lưu vực sông: Bằng Giang –
Kỳ Cùng, Mã, Cả, Hương, Vu Gia – Thu Bồn, Trà Khúc, Cái Nha Trang và nhóm các
sông vùng Quảng Ninh, Quảng Bình. Tuy nhiên, thực tế trên các lưu vực sông vẫn xảy
ra tình trạng thiếu nước cục bộ tại một số vùng trong thời gian mùa khô. Hiện trạng
lượng nước thiếu trên các lưu vực sông được trình bày tại bảng 3-15.
Bảng 3-15. Hiện trạng lượng nước thiếu trên các lưu vực sông
Tổng lƣợng
Tỷ lệ thiếu
nƣớc thiếu các
nƣớc so với
Stt
Các lƣu vực sông
tháng thiếu nƣớc
nhu cầu
3
(triệu m )
(%)
1 Hồng - Thái Bình
2,3
860
2 Kôn - Hà Thanh
5,0
47,8
3 Ba
2,5
118
4 Sêsan
1,2
7,5
5 Srêpốk
2,4
55,7
6 Cái Ninh Hòa
34,7
94,9
7 Đồng Nai
21,9
2.351
8 Cửu Long
4,4
2.508
9 Các sông Quảng Trị
1,6
16,2
10 Các sông Đông Nam Bộ
15,0
218
Tổng
6.277
Nguồn: Báo cáo Quy hoạch Tài nguyên nước thời kì 2021 – 2030, tầm
2050

Tỷ lệ thiếu
nƣớc so với
toàn quốc
(%)
13,7
0,8
1,9
0,1
0,9
1,5
37,5
40,0
0,3
3,5
100
nhìn đến năm

Tỷ lệ lượng nước thiếu trên các lưu vực sông so với tổng lượng nước thiếu toàn quốc
được thể hiện tại hình 3.4.
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Hình 3.4. Tỷ lệ lượng nước thiếu trên các lưu vực sông so với tổng lượng nước thiếu
toàn quốc
 Thời gian thiếu nước thường xảy ra vào một số tháng cạn kiệt trong mùa khô trên
các lưu vực sông với mức độ thiếu nước khác nhau. Các lưu vực sông có tỷ lệ thiếu
nước so với tổng nhu cầu sử dụng nước dưới 5% gồm: Hồng – Thái Bình, Kon – Hà
Thanh, Ba, Sêsan, Srêpốk, nhóm sông Quảng Trị và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Các lưu vực sông có tỷ lệ thiếu nước so với nhu cầu dùng nước ở mức cao, gồm: sông
Cái Ninh Hòa 34,7%; Đồng Nai 21,9% và nhóm các sông Đông Nam Bộ 15%.
 Trên các lưu vực sông xảy ra thiếu nước, việc thiếu nước không xảy ra trên diện
rộng toàn lưu vực mà chủ yếu xảy ra ở một số tiểu lưu vực như: Cầu – Thương (lưu
vực sông sông Hồng – Thái Bình), Kôn; Hà Thanh; dòng chính sông Ba, Ia Ayun (lưu
vực sông Ba); hạ Sesan (lưu vực sông Sêsan); thượng Srêpốk, hạ Srêpốk (lưu vực sông
Srêpốk); thượng Đồng Nai, Vàm Cỏ (lưu vực sông Đồng Nai).
Thời gian xảy ra thiếu nước trên các lưu vực sông thiếu nước được trình bày tại bảng
3.16.
Bảng 3-16. Thời gian xảy ra thiếu nước trên các lưu vực sông thiếu nước
Lƣu vực
sông
Hồng Thái Bình
Kon - Hà
Thanh
Ba
Sêsan
Srêpốk

Tiểu lƣu vực
thiếu nƣớc

I

Các tháng xảy ra thiếu nƣớc
II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Cầu - Thương
Sông Kon
Hà Thanh
Sông Ba
Ia Ayun
Hạ SêSan
Thượng Srêpôk
Hạ Srêpôk

Cái Ninh
Hòa
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Lƣu vực
sông
Đồng Nai
Các sông
Quảng
Trị
Các sông
Đông
Nam Bộ

Tiểu lƣu vực
thiếu nƣớc
Thượng lưu
Vàm Cỏ
Thạch Hãn

I

Các tháng xảy ra thiếu nƣớc
II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Bến Hải
Cái Phan Rang
Lũy và phụ cận
Ray và phụ cận

Nguồn: Báo cáo Quy hoạch Tài nguyên nước thời kì 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm
2050.
 Trong trường hợp không thực hiện quy hoạch, phân bổ hợp lý sẽ dẫn đến thiếu nước
nghiêm trọng vào mùa khô, ảnh hưởng đến hoạt động cung cấp nước cho các nhu cầu
sinh hoạt và sản xuất tại các LVS. Nguồn nước mặt dồi dào nhưng có tính phân dị cao
theo mùa, thường thừa nước vào mùa mưa và thiếu nước ở nhiều nơi vào mùa khô
(vùng địa hình cao).
 Mặc dù tổng lượng mưa lớn nhưng phân bố theo 2 mùa rõ rệt: mùa khô và mùa mưa
nên nếu không có có quy hoạch phân bổ hợp lý sẽ dẫn đến thiếu nước nghiêm trọng
trong mùa khô, ảnh hưởng đến cung cấp nước cho các nhu cầu sinh hoạt và sản
xuất……
 Ngoài ra, do áp lực về dân số và phát triển kinh tế xã hội, tài nguyên nước cũng sẽ
bị tác động rất lớn. Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH của các tỉnh đa số đều xác
định các mục tiêu tập trung phát triển kinh tế dựa trên các thế mạnh của địa phương
trong thời gian tới. Theo đó, nếu không có các quy định về ngưỡng khai thác và yêu
cầu xả dòng chảy tối thiểu khi không thực hiện Quy hoạch TNN LVS, tài nguyên nước
sẽ bị khai thác một cách triệt để nhằm phục vụ cho các lợi ích phát triển kinh tế - xã
hội.
 Nhu cầu nước cho các ngành trên các lưu vực sông ngày càng gia tăng, ảnh hưởng
của việc gia tăng hồ chứa thủy điện thượng nguồn trong thời gian qua đến hạ lưu. Sản
xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên và thị trường tiêu thụ. Thường
xuyên thiếu nước vào mùa khô. Việc phát triển cây công nghiệp ngắn ngày ồ ạt dẫn tới
việc khai thác nước ngầm quá mức dẫn đến nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt… Làn
sóng đô thị hóa, công nghiệp hóa và chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông
thôn tạo ra nhu cầu mới về sử dụng nước, gia tăng mâu thuẫn trong sử dụng nước giữa
các ngành, địa phương và giữa thượng hạ lưu. Thủy điện dòng chính đã phát triển đến
giới hạn và các công trình chuyển nước lưu vực đã làm thay đổi chế độ dòng chảy và
gây cạn kiệt dòng chảy phía hạ lưu công trình. Phát triển thủy điện nhỏ trên các dòng
nhánh cũng làm gia tăng xói mòn đất do phá rừng đầu nguồn. Diện tích đất được che
phủ giảm, nhất là diện tích rừng đầu nguồn tác động đến khả năng giữ nước cho mùa
khô, làm giảm khả năng điều tiết nước.
 Thiếu nước xảy ra chủ yếu ở các vùng đồng bằng sông Cửu Long chiếm đến 40%
tổng lượng nước thiếu toàn quốc (khoảng 2.508 triệu m3/năm), 60% tổng lượng nước
thiếu còn lại (khoảng 3.769 triệu m3/năm) xảy ra trên các lưu vực sông: Hồng – Thái
Bình, Kon – Hà Thanh, Ba, Sêsan, Srêpốk, Đồng Nai, sông Cái Ninh Hòa và nhóm các
sông Quảng Trị, Đông Nam Bộ. Nguyên nhân chủ yếu do các vùng này nằm ở hạ lưu
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và trung lưu các sông lớn, có diện tích các lưu vực sông, suối nhỏ và tính điều tiết
dòng chảy kém nên thường cạn kiệt vào mùa khô vì thế phụ thuộc rất lớn vào khả năng
cấp nước từ các công trình thủy lợi. Nếu không có giải pháp bổ sung công trình tạo
nguồn cấp nước cho các hộ ngành dùng nước thì đến năm 2030 và 2050 thiếu nước sẽ
xảy ra ở hầu hết các lưu vực sông trong mùa khô (tháng I-VI) đặc biệt là các tháng III,
IV.
3.5.2.3. MT03 - Gia tăng ô nhiễm môi trường nước
(1). Nước thải sinh hoạt
Nước thải sinh hoạt bao gồm nước thải từ hoạt động sinh hoạt của các hộ gia đình và
nước thải từ các cơ sở kinh doanh dịch vụ (nhà hàng, khách sạn, khu du lịch...). Tỷ lệ
nước thải sinh hoạt trên tổng lượng nước thải trực tiếp ra các sông hồ, hay kênh rạch
dẫn ra sông khá cao, chiếm đến trên 30%. Theo số liệu tính toán, ĐNB và ĐBSH là hai
vùng tập trung nhiều lượng nước thải sinh hoạt nhất cả nước (xem hình 3.5).

Hình 3.5. Tỷ lệ đóng góp nước thải sinh hoạt phát sinh tại các vùng trên cả nước
Kết quả ước tính lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trên một đơn vị diện tích tại các
vùng trên cả nước cũng cho thấy, áp lực về nước thải sinh hoạt đối với vùng ĐBSH là
lớn nhất, tiếp đến là khu vực ĐNB (xem hình 3.5). Đây là hai khu vực có kinh tế phát
triển mạnh, thu hút đông đảo lực lượng lao động từ các nơi khác đến. Trong đó, Hà
Nội và Tp. Hồ Chí Minh là hai đô thị đặc biệt có dân số tập trung cao, đi kèm với đó là
lượng nước thải sinh hoạt phát sinh chiếm tỷ lệ lớn trong vùng (Hà Nội chiếm hơn
37% tổng lượng nước thải sinh hoạt của khu vực ĐBSH, Tp. Hồ Chí Minh chiếm trên
54% tổng lượng nước thải của vùng ĐNB).
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Hình 3.6. Ước tính lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trên một đơn vị diện tích đất tại
các vùng trên cả nước năm 2017
 Lượng nước thải phát sinh trên một đơn vị diện tích đất ở khu vực đô thị lớn hơn
nhiều so với khu vực nông thôn. Điều này dẫn đến tình trạng quá tải của các hệ thống
thoát nước và tiếp nhận nước thải tại các thành phố, ảnh hưởng lớn đến chất lượng các
nguồn tiếp nhận.
 Hệ thống thoát nước đô thị Việt Nam chủ yếu dùng chung cho cả thoát nước thải và
nước mưa. Theo các số liệu tổng hợp, ước tính có khoảng 60% hộ gia đình ở đô thị có
đấu nối vào hệ thống thoát nước công cộng. Tỷ lệ đấu nối này khác nhau ở mỗi thành
phố, tuỳ thuộc vào mật độ dân số và điều kiện địa chất. Số liệu báo cáo năm 2018 cho
thấy, tỷ lệ nước thải sinh hoạt ở các đô thị loại IV trở lên được thu gom, xử lý đạt
khoảng 12,5%, tăng 5% so với giai đoạn 2011 - 2015, với 45 nhà máy, trạm XLNT tập
trung đặt tại 29 tỉnh thành phố. Tỷ lệ số đô thị có công trình XLNT sinh hoạt đạt tiêu
chuẩn tỷ lệ thuận với cấp đô thị (xem hình 3.7).

Hình 3.7. Tỷ lệ các đô thị có công trình XLNT đạt tiêu chuẩn quy định năm 2017
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 Theo số liệu của Bộ Xây dựng, tính đến năm 2018, tỷ lệ khu đô thị (từ loại III trở
lên) được đầu tư xây dựng hệ thống XLNT tập trung là 39% với 43 nhà máy XLNT
tập trung đã đi vào hoạt động, tổng công suất thiết kế đạt 926.000 m3/ngày đêm. Nếu
kể cả các dự án đang xây dựng, có khoảng 80 hệ thống XLNT tập trung, tổng công
suất thiết kế khoảng 2.400.000 m3/ngày đêm. Tuy nhiên, các nhà máy đã đi vào hoạt
động mới chỉ đáp ứng được khoảng 13% nhu cầu. Nhiều nhà máy đã xây dựng xong
hệ thống xử lý nhưng chưa hoàn thành hệ thống cấp thoát nước đồng bộ, dẫn đến các
nhà máy chưa hoạt động hết công suất, chỉ khoảng trên dưới 20% công suất thiết kế
(Cục Quản lý Tài nguyên nước, 2021).
 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 vừa và nhỏ nhưng vẫn ở mức thấp, chưa đáp ứng được
với tốc độ đô thị hóa hiện nay. Tại Hà Nội, mới có khoảng 20,62% tổng lượng nước
thải sinh hoạt của thành phố được xử lý, trong khi tại Tp. Hồ Chí Minh, tỷ lệ lượng
nước thải sinh hoạt được xử lý khoảng hơn 10%. Đặc trưng của nước thải sinh hoạt có
chứa nhiều chất dinh dưỡng, hàm lượng chất rắn lơ lửng, BOD5 và các hợp chất hữu
cơ chứa nitơ rất cao; nước thải chứa lượng lớn coliform. Bên cạnh đó, nước thải sinh
hoạt còn chứa dầu mỡ và các chất hoạt động bề mặt có nguồn gốc phát sinh do sử
dụng các chất tẩy rửa trong sinh hoạt.
(2). Nước thải công nghiệp
Hiện nay, nhiều ngành công nghiệp đang được mở rộng quy mô sản xuất, cũng như
phạm vi phân bố. Cùng với đó là sự gia tăng thải lượng nước thải rất lớn, nhưng mức
đầu tư cho hệ thống XLNT chưa đáp ứng yêu cầu. Vùng ĐNB, với toàn bộ các tỉnh
thuộc vùng KTTĐ phía Nam, nơi tập trung các KCN lớn được đánh giá là vùng có
lượng phát sinh nước thải công nghiệp lớn nhất cả nước. Tiếp đến là vùng ĐBSH với
toàn bộ các tỉnh thuộc vùng KTTĐ phía Bắc cũng có một lượng lớn các KCN và cơ sở
sản xuất công nghiệp đang hoạt động.
Thải lượng nước thải công nghiệp ở một số địa phương năm 2017 được trình bày tại
bảng 3-17.
Bảng 3-17. Thải lượng nước thải công nghiệp ở một số địa phương
Vùng

Đồng bằng sông Hồng

Bắc Trung Bộ và Duyên hải
miền Trung

Khu vực

Lƣợng nƣớc thải (m3/ngày)

Hà Nội

75.000

Bắc Giang

51.000

Ninh Bình

13.000

Bắc Ninh

65.000

Nghệ An

26.578

Thanh Hoá

2.800
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Vùng

Đông Nam Bộ

Khu vực

Lƣợng nƣớc thải (m3/ngày)

Khánh Hoà

10.000

Bình Dương

136.700

TP. HCM

143.701

Bà Rịa-Vũng Tàu

56.880

Đồng bằng sông Cửu Long
Đồng Tháp
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12.477

Nước thải công nghiệp đã được chú ý kiểm soát và xử lý, đặc biệt là nước thải phát
sinh từ các KCN. Tuy nhiên, tỷ lệ nước thải công nghiệp được xử lý đạt quy chuẩn ở
mỗi địa phương có sự khác biệt. Theo Bộ KH&ĐT, đến hết năm 2018, có 326 KCN đã
được thành lập. Trong số 251 KCN đã đi vào hoạt động có 221 KCN đã có
HTXLNTTT hoàn chỉnh và đi vào vận hành, với công suất đạt hơn 950 nghìn m3/ngày
đêm (xem hình 3.8).

Hình 3.8. Số KCN đi vào hoạt động và tỷ lệ % có hệ thống XLNT tập trung
Đối với các CCN, mức độ phát sinh nước thải không thua kém các KCN với mức
trung bình khoảng 15-20 m3 nước thải/ha/ngày.đêm. Theo Bộ Công thương, đến hết
năm 2018, cả nước đã có 689 CCN đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt
58%, trong đó chỉ có 109 CCN có HTXLNTTT đã hoạt động, chiếm 15,8%. Vùng Tây
nguyên có tỷ lệ CCN có HTXLNTTT ít nhất (3%), nhiều nhất là vùng ĐNB (43%)
(xem bảng 3-18).
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Bảng 3-18. Số lượng KCN/CCN đi vào hoạt động và số lượng CCN có HTXLNTTT
đến hết năm 2018
Khu công nghiệp
Cụm công nghiệp
TT

Các vùng

Cả nƣớc
Trung du, miền núi phía
1 Bắc
2 Đồng bằng sông Hồng
Bắc Trung Bộ và Duyên
3
hải miền Trung
4 Tây Nguyên

Đã đi Có HT
Tỷ lệ
vào XLNTTT CCN có
hoạt đã hoạt
HT
động động XLNTTT

Đã đi Có HT
Tỷ lệ
vào XLNTTT CCN có
hoạt đã hoạt
HT
động
động XLNTTT

251

221

88%

669

109

16%

21

13

62%

80

11

14%

62

54

87%

215

38

18%

25

18

72%

253

26

10%

6

5

83%

32

1

3%

98
95
97%
37
5 Đông Nam Bộ
Đồng bằng sông Cửu
6
37
33
89%
52
Long
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16

43%

17

33%

 Bên cạnh các KCN và CCN, các cơ sở sản xuất công nghiệp nằm ngoài KCN, CCN
cũng là một trong những nguồn phát sinh nước thải công nghiệp với loại hình sản xuất
đa dạng, nhiều ngành nghề. Quy mô xả thải của các cơ sở thường không lớn, nhưng do
số lượng các cơ sở khá nhiều nên tổng lượng nước thải phát sinh chiếm một tỷ trọng
đáng kể. Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng một số cơ sở sản xuất kinh doanh nằm ngoài
KCN, CCN lén lút xả nước thải không qua xử lý hoặc xử lý không đạt tiêu chuẩn vào
các nguồn tiếp nhận tại các LVS.
 Mỗi ngành công nghiệp có đặc trưng nước thải khác nhau về lượng phát sinh, thành
phần và nồng độ các chất gây ô nhiễm, phụ thuộc vào từng loại hình sản xuất công
nghiệp, công nghệ sản xuất, tuổi thọ của máy móc và trình độ quản lý của của cơ sở
sản xuất và của công nhân.
 Đối với ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, thuỷ hải sản, sản xuất giấy, nước
thải thường chứa nhiều các chất ô nhiễm hữu cơ trong khi nước thải của các ngành
luyện kim, gia công kim loại, khai khoáng thường chứa nhiều các chất ô nhiễm vô cơ.
 Đối với ngành công nghiệp dệt may, nước thải là mối quan tâm đặc biệt do quá
trình nhuộm và hoàn tất sử dụng một lượng lớn nguyên liệu thô, nước, thuốc nhuộm và
chất trợ nhuộm, thành phần nước thải thường không ổn định, thay đổi theo loại thiết bị
nhuộm. Nước thải thường có nhiệt độ, độ màu và COD cao.
 Đối với ngành công nghiệp giấy và bột giấy, thành phần nước thải bột giấy phụ
thuộc vào nguyên liệu và công nghệ sản xuất. Đối với loại hình sản xuất giấy từ bột
giấy, nước thải phát sinh dao động trong khoảng 0,5-13,5 m3/tấn sản phẩm. Nước thải
thường có độ pH trung bình từ 9-11; các thông số BOD5, COD, chất rắn lơ lửng,
xyanua (CN-), H2S, NH3 rất cao cần có những biện pháp xử lý và kiểm soát phù hợp.
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 Đối với ngành luyện kim, chế biến kim loại, nước thải chứa hàm lượng rất cao
phenol, xyanua, Crom, COD và các chất lơ lửng. Trong khi đó, nước thải từ các khu
liên hợp lọc hoá dầu có hàm lượng cao các chất hữu cơ bền vững, dầu mỡ, kim loại
nặng, phenol.
 Đối với ngành nhiệt điện, nước thải phát sinh từ nhiều công đoạn sản xuất khác
nhau. Nước thải từ quá trình làm nguội thiết bị có lưu lượng lớn, ít bị ô nhiễm và
thường chỉ được làm nguội và cho chảy thẳng ra nguồn nước mặt khu vực. Nước xả từ
lò hơi có nhiệt độ, độ pH cao và có chứa một lượng nhỏ dầu mỡ, cặn lò không hoà tan,
chất vô cơ, cần phải tách ra khỏi loại nước làm nguội khác để xử lý. Nước thải từ các
thiết bị lọc bụi và bãi thải xỉ có lưu lượng và hàm lượng cặn lơ lửng (bụi than) rất lớn.
Nước thải từ các khu vực sản xuất, xưởng cơ khí, từ quá trình rửa thiết bị thường có
chứa dầu, mỡ, cặn và trong trường hợp rửa lò hơi có thể chứa cả axit, kiềm, các chất
rắn lơ lửng và một số ion kim loại với tổng lượng lên tới vài trăm m3/ngày.
 Nước thải, CTR từ hoạt động khai thác khoáng sản, đặc biệt là bùn đỏ từ các mỏ
bauxite chứa hàm lượng cao các chất kiềm, kim loại. Nước thải và nước chảy tràn từ
các mỏ đa kim chứa hàm lượng lớn các kim loại nặng.
(3). Nước thải nông nghiệp và làng nghề
 Nước thải nông nghiệp cũng đang là vấn đề đáng quan tâm hiện nay. Đó là nguyên
nhân chính gây ảnh hưởng đến nguồn nước tại những địa phương có nền kinh tế nông
nghiệp phát triển mạnh như vùng ĐBSCL, ĐBSH.
 Nước thải từ hoạt động canh tác, trồng trọt có chứa hóa chất BVTV, phân bón, là
thành phần độc hại cho môi trường và sức khỏe con người. Ước tính mỗi năm có
khoảng 70 nghìn kg và hơn 40 nghìn lít thuốc trừ sâu cùng khoảng 70 nghìn kg vỏ bao
hoá chất không được xử lý xâm nhập vào môi trường, làm gia tăng mức độ ô nhiễm
nước mặt, nước ngầm. Người nông dân thường có xu hướng sử dụng phân bón nhiều
hơn mức được khuyến nghị. Trong khi đó, hiệu quả sử dụng phân bón thấp, ước tính
chỉ khoảng 60% cho Nitơ, 40% cho Phốt pho và 50% cho Kali. Lượng phân bón dư
thừa ngấm vào đất và nước (thấm vào dòng chảy) gây ô nhiễm nguồn nước của các
LVS (Báo cáo về ô nhiễm nông nghiệp: Ngành trồng trọt, Ngân hàng Thế giới, 2017).
 Lượng nước thải chăn nuôi phát sinh được ước tính trên số lượng gia súc, gia cầm
và hệ số phát sinh nước thải. Theo một số nghiên cứu ở Việt Nam, hệ số phát sinh
nước thải trung bình từ hoạt động chăn nuôi tính trên đầu con vật: trâu, bò là khoảng
12,5 l/ngày, lợn khoảng 20 l/ngày. Tổng lượng nước thải phát sinh năm 2018 ước tính
có thể lên tới xấp xỉ 6,66 triệu m3/ngày (xem bảng 3.14). Nước thải chăn nuôi thường
có hàm lượng lớn chất rắn lơ lửng, các chất hữu cơ, chất dinh dưỡng và vi sinh vật với
một số thông số ô nhiễm đặc trưng bao gồm: BOD5, COD, tổng Nitơ và tổng Coliform
Bảng 3-19. Ước tính lượng nước thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi trâu, bò, lợn
giai đoạn 2014 – 2018
Năm
2014

Lƣợng nƣớc thải phát sinh (m3/ngày)
Trâu, bò
Lợn
Tổng
969.460
5.352.280
6.321.740
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2015

Lƣợng nƣớc thải phát sinh (m3/ngày)
Trâu, bò
Lợn
Tổng
986.450
5.550.140
6.536.590

2014

969.460

5.352.280

6.321.740

2015

986.450

5.550.140

6.536.590

2016

1.002.000

5.815.060

6.817.060

2017

1.018.320

5.501.340

6.519.660

Năm

2018
1.028.500
5.629.600
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6.658.100

 Những năm gần đây, ngành chăn nuôi tại Việt Nam có xu hướng chuyển dịch từ
quy mô hộ gia đình sang chăn nuôi tập trung và thâm canh với quy mô lớn. Ô nhiễm
môi trường chăn nuôi tại các vùng nông thôn ngày càng trở nên nghiêm trọng. Nguyên
nhân chính gây ô nhiễm là do chất thải không được kiểm soát xả thải ra môi trường.
Qua thực tế khảo sát, chăn nuôi quy mô trang trại và thâm canh, mặc dù có áp dụng
biện pháp xử lý môi trường, nhưng một số cơ sở vẫn gây ô nhiễm môi trường do công
tác quản lý môi trường chưa chặt chẽ và áp dụng công nghệ chưa phù hợp. Theo quy
định, cơ sở chăn nuôi có tổng lượng nước thải < 2 m3/ngày phải có hệ thống thu gom
và hệ thống lắng, ủ nước thải hợp vệ sinh; cơ sở chăn nuôi có tổng lượng nước thải từ
2 m3/ngày đến dưới 5 m3/ngày phải có hệ thống thu gom và hệ thống xử lý chất thải đủ
công suất như biogas (hệ thống khí sinh học) hoặc đệm lót sinh học phù hợp Tiêu
chuẩn quốc gia. Tuy nhiên, việc thực hiện trên thực tế còn khó khăn, bất cập.
 Nước thải nuôi trồng thủy sản được ước tính trên cơ sở diện tích nuôi trồng thủy sản
và hệ số nhu cầu nước nuôi trồng thủy sản (trung bình 10.000 m3/ha/năm). Nước thải
nuôi trồng thủy sản trong một vụ nuôi có thể lên đến 15.000 - 25.000 m3/ha tùy thuộc
vào quy trình nuôi các loại thủy sản... và có chứa nhiều thành phần độc hại và các
nguồn dịch bệnh phải được xử lý triệt để trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.
 Nhu cầu dùng nước trong nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2014- 2017 được trình bày
cụ thể tại bảng 3-20.
Bảng 3-20. Nhu cầu dùng nước trong nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2014 – 2017
Vùng

2014

2015

2016

2017

1.288

1.282

1.289

1.312

Trung du và miền núi phía Bắc

438

455

461

462

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung

859

861

859

889

Tây nguyên

139

136

138

136

Đông Nam Bộ

254

269

268

269

7.713

7.984

Đồng bằng sông Hồng

Đồng bằng sông Cửu Long

7.585
7.570
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 Ở Việt Nam, rất ít làng nghề có hệ thống XLNT. Nước thải đổ trực tiếp ra hệ thống
kênh rạch chung hoặc ra sông. Nhiều làng nghề có lưu lượng nước thải lớn, các kênh
mương vốn làm nhiệm vụ tiêu thoát nước mưa và nước thải bị bồi đắp, không lưu
thông, trở nên ô nhiễm trầm trọng. Đó là vấn đề ô nhiễm hữu cơ đối với các làng nghề
chế biến lương thực, thực phẩm, chăn nuôi và giết mổ gia súc. Trong khi đó, ô nhiễm
chất vô cơ lại chủ yếu tập trung tại các làng nghề dệt nhuộm, thủ công mỹ nghệ và
mây tre đan, tái chế giấy. Nước thải các làng nghề này có hàm lượng cặn lớn và chứa
nhiều chất ô nhiễm như dung môi, dư lượng các chất trong quá trình nhuộm. Làng
nghề cơ khí, mạ, đúc thường ô nhiễm do các hợp chất vô cơ độc hại như axit, bazơ,
kim loại nặng,… Đây là nguồn gây ô nhiễm cục bộ khá điển hình cho các con sông
chảy qua các khu vực của các làng nghề.
 Đặc trưng ô nhiễm từ nước thải sản xuất của một số loại hình làng nghề được trình
bày cụ thể tại bảng 3-21.
Bảng 3-21. Đặc trưng ô nhiễm từ nước thải sản xuất của một số loại hình làng nghề
Stt
1
2
3
4
5
6

Loại hình sản xuất
Thông số ô nhiễm đặc trƣng
Chế biến lương thực,
BOD5, COD, TSS, tổng N, tổng P, Coliform
thực phẩm
Dệt nhuộm
BOD5, COD, Độ màu, tổng N, hóa chất, thuốc tẩy
BOD5, COD, TSS, Kim loại (Cr6+), tổng N, độ mặn, dầu
Thuộc da
mỡ
Tái chế giấy
pH, BOD5, COD, TSS, tổng N, tổng P, độ màu
COD, TSS, dầu mỡ, CN-, thông số kim loại theo đặc
Tái chế kim loại
trưng nguyên liệu
Tái chế nhựa
BOD5, COD, TSS, tổng N, tổng P, độ màu, dầu mỡ

7 Chăn nuôi, giết mổ
BOD5, COD, TSS, tổng N, tổng P, coliform
Chế tác đá và sản xuất
8
TSS
gốm sứ
9 Mây tre đan
COD
Thông số kim loại theo đặc trưng nguyên liệu, dầu mỡ
10 Cơ kim khí
khoáng
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(4). 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 đó, đáng kể nhất phải kể đến là nước thải bệnh viện. Các bệnh viện tuyến
trung ương, bệnh viện tuyến tỉnh/thành phố đều tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn.
Tính đến hết năm 2018, cả nước có 13.583 cơ sở y tế do Nhà nước quản lý trong đó có
1.085 bệnh viện, 579 phòng khám đa khoa khu vực và 11.830 trạm y tế xã, phường, cơ
quan, xí nghiệp. Theo báo cáo của Bộ Y tế đầu năm 2019, tỷ lệ nước thải y tế phát sinh
tại các bệnh viện được xử lý theo quy định đạt khoảng 97,3% (không bao gồm Bệnh
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viện thuộc Bộ, ngành; các trạm y tế, trung tâm y tế dự phòng, phòng khám tư nhân và
các trạm y tế cấp xã). Lượng nước thải y tế phát sinh khoảng 28,6 triệu m3/năm và
tăng dần theo thời gian.
 Theo TCVN 4470:2012, định mức tiêu chuẩn cấp nước cho các cơ sở y tế trung
bình 01 m3/giường bệnh/ngày. Đối với các cơ sở y tế dự phòng, lượng nước cấp
thường dao động từ 10 m3/ngày đến 70 m3/ngày. Đối với trạm y tế xã, phường, lượng
nước cấp từ 1-3 m3/ngày. Lượng nước thải ước tính bằng 80% lượng nước cấp. Tuy
nhiên, lượng nước thải thực tế thu gom phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng của hệ
thống thu gom trong các cơ sở y tế.
 Theo báo cáo của các địa phương, lượng nước thải y tế trung bình phát sinh dao
động lớn trong khoảng từ 200-660 lít/giường bệnh/ngày.đêm. Một số địa phương có sự
tập trung lớn các bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh của khu vực có số lượng
giường bệnh lớn, tương ứng là lượng nước thải y tế phát sinh cao (xem bảng 3-22).
Bảng 3-22. Thải lượng nước thải y tế ở một số địa phương
Vùng

Đồng bằng sông Hồng

Khu vực

Lƣợng nƣớc thải phát sinh
(m3/ngày)

Hà Nội

7.343

Hải Phòng

2.364

Ninh Bình

955

Bắc Ninh

685

Trung du, miền núi phía Phú Thọ
Bắc
Hoà Bình

1.394

Nghệ An
Bắc Trung Bộ và Duyên
Thanh Hoá
hải miền Trung
Khánh Hoà

6.197

Đông Nam Bộ

TP. HCM
Bà Rịa- Vũng Tàu

209
2.886
1.180
17.750
980

670
Đồng bằng sông Cửu Hậu Giang
Long
Đồng Tháp
1.221
Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2018
 Trong nước thải y tế, ngoài những yếu tố ô nhiễm thông thường như chất rắn lơ
lửng, chất hữu cơ, các chất dinh dưỡng, dầu mỡ còn có những chất 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.
 Mặc dù, so với các loại nước thải khác, lượng nước thải y tế phát sinh không lớn
song do tính chất đặc trưng của nước thải y tế nên loại hình nước thải này cần được
quan tâm thu gom, xử lý theo quy định.
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(5). Chất thải rắn
 Bên cạnh các nguồn nước thải kể trên, một lượng CTR không nhỏ không được kiểm
soát, đổ bừa bãi không những gây ô nhiễm các dòng kênh, sông, mà có nơi còn làm tắc
nghẽn dòng chảy. Ước tính lượng CTR sinh hoạt đô thị tăng 10-16% mỗi năm, tỷ lệ
CTR sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt khoảng 86%, trong số đó có khoảng
81% được xử lý đạt tiêu chuẩn. Như vậy, vẫn còn một lượng khá lớn CTR chưa được
xử lý theo quy định, chưa kể tới lượng CTR chưa được thu gom, một phần không nhỏ
đổ thải trực tiếp ra sông hồ, kênh rạch, đã và đang gây ô nhiễm môi trường nước, đất,..
 Tại khu vực ngoại thành và khu vực nông thôn, tỷ lệ CTR sinh hoạt được thu gom,
xử lý chỉ khoảng 40-55%, như vậy vẫn còn khoảng gần 50% lượng CTR sinh hoạt phát
sinh tại khu vực ngoại thành và khu vực nông thôn không được thu gom, xử lý. Ngoài
CTR sinh hoạt, một lượng lớn CTR phát sinh từ hoạt động trồng trọt, chăn nuôi
(khoảng 14.000 tấn bao bì hóa chất BVTV, phân bón các loại, 76 triệu tấn rơm rạ và
khoảng 47 triệu tấn chất thải chăn nuôi), trong đó chỉ khoảng 40-70% (tùy theo từng
vùng) CTR chăn nuôi được xử lý, số còn lại thải trực tiếp thẳng ra ao, hồ, kênh, rạch.
 Theo báo cáo của Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng (2018), cả nước có 35 nhà
máy xử lý CTR tập trung tại các đô thị được đầu tư xây dựng và đi vào vận hành. Bên
cạnh các cơ sở xử lý CTR tập trung, cả nước có khoảng 660 bãi chôn lấp CTR sinh
hoạt (chưa thống kê được đầy đủ các bãi chôn lấp nhỏ rải rác ở các xã) với tổng diện
tích khoảng 4.900ha, trong đó có 203 bãi chôn lấp hợp vệ sinh. Trong số 458 bãi chôn
lấp có quy mô trên 1ha cũng chỉ có 121 bãi hợp vệ sinh. Các bãi chôn lấp không hợp
vệ sinh lại là các bãi rác lộ thiên, không có hệ thống thu gom và xử lý nước rỉ rác, quá
tải, không được che phủ, phun hóa chất khử mùi…, là nguy cơ làm ô nhiễm các tầng
chứa nước, dẫn đến suy giảm các nguồn nước trong LVS.
 Năm 2017, Bộ TN&MT đã có các báo cáo chuyên đề về quản lý chất thải trong đó
đã có nội dung về CTR. Do đó, báo cáo này sẽ không phân tích sâu về các vấn đề phát
sinh, thu gom, xử lý của từng loại hình CTR, cũng như các đặc trưng theo từng vùng
kinh tế của các loại CTR.
Trong thời gian tới, xu hướng chất lượng nước mặt và nước ngầm trên các lưu vực
sông chưa được cải thiện nhiều, thậm chí nhiều nơi tình trạng ô nhiễm nước sẽ tiếp tục
gia tăng do sự gia tăng nước thải phát sinh từ các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội.
Hiện nay, các nguồn thải chính tác động đến chất lượng nước trên lưu vực bao gồm:
nước thải nông nghiệp và làng nghề, nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt, nước
thải y tế và CTR. Trong khi đó, mức độ gia tăng các nguồn nước thải ngày càng lớn.
Cùng với đó là sự gia tăng lượng nước thải lớn, nhưng mức đầu tư cho hệ thống xử lý
nước thải chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.
Hiện tại, hoạt động của con người đang là nguyên nhân chính gây suy giảm chất lượng
nguồn nước. Mỗi ngày có một lượng lớn rác thải sinh hoạt thải ra môi trường nhiều
nơi không qua xử lý hoặc xử lý không triệt để. Bên cạnh đó dân số ngày càng gia tăng
dẫn đến lượng rác thải sinh hoạt cũng tăng theo. Nước thải từ các cơ sở y tế bao gồm
nước thải phát sinh từ các hoạt động chăm sóc và sinh hoạt trong bệnh viện. Nồng độ
chất thải rắn lơ lửng (SS), chất hữu cơ (như BOD5) và các chất dinh dưỡng (như nitơ,
phốt pho) trong nước thải bệnh viện khá cao, trong đó chứa nhiều chất ô nhiễm độc hại
và lượng các vi sinh vật gây bệnh. Bên cạnh đó, nước thải bệnh viện còn chứa nhiều
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các hóa chất độc hại có ảnh hưởng xấu đến hiệu suất của công trình xử lý sinh học.
Các hoạt động chăn nuôi gia súc: phân, nước tiểu gia súc, thức ăn thừa không qua xử
lý đưa vào môi trường và các hoạt động sản xuất nông nghiệp khác: thuốc trừ sâu,
phân bón từ các ruộng lúa, dưa, vườn cây, rau chứa các chất hóa học độc hại có thể
gây ô nhiễm nguồn nước dưới đất và nước mặt. Trong quá trình sản xuất nông nghiệp,
đa số nông dân đều sử dụng thuốc bảo vệ thực vật gấp ba lần liều khuyến cáo. Hiện
nay việc sử dụng phân hóa học, hóa chất bảo vệ thực vật tràn lan trong nông nghiệp
làm cho nguồn nước cũng bị ảnh hưởng. Lượng hóa chất tồn dư sẽ đưa đến các nguồn
nước làm xấu đi chất lượng nước trong phạm vi nhất định. Tốc độ đô thị hóa, công
nghiệp hóa ngày càng phát triển kéo theo các khu công nghiệp được thành lập. Do đó
lượng rác thải do các hoạt động công nghiệp được dự báo chắc chắn sẽ gia tăng đồng
thời với lượng chất thải chưa được xử lý triệt để thải trực tiếp ra môi trường hay các
con sông gây ảnh hưởng tới chất lượng nước. Ô nhiễm nguồn nước mặt do phải tiếp
nhận nước thải xả trực tiếp chưa được xử lý từ các nhà máy.
Mặt khác, trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hầu hết các ngành,
địa phương trên các lưu vực sông đã có quy hoạch khai thác, sử dụng nước. Đặc biệt,
nhiều ngành như công nghiệp, nông nghiệp trên lưu vực được mở rộng quy mô sản
xuất, cũng như phạm vi phân bố theo các quy hoạch đã được phê duyệt. Theo đó, thực
hiện các quy hoạch này chắc chắn dẫn tới gia tăng số hộ dùng nước, số các công trình
khai thác sử dụng nước trên lưu vực sông và khi đó tác động đến môi trường nước mặt
ngày càng cao. Theo đó, nếu không thực hiện các biện pháp quản lý và bảo vệ TNN thì
dự báo lượng chất thải không qua xử lý đưa ra lưu vực ngày càng nhiều, dẫn tới ô
nhiễm môi trường nước ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó, theo định hướng phát triển
kinh tế - xã hội cần có giải pháp công nghệ để xử lý; nếu việc xử lý không được cải
thiện thì chất lượng môi trường nước sẽ ngày càng suy giảm.
3.5.2.4. MT04 - Thay đổi chế độ thủy văn, dòng chảy
 Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra các hoạt động có tác động trực tiếp làm thay đổi các chế
độ thủy văn như các đập ngăn sông, các trạm bơm, chặn dòng tạo thành các kho nước
hoặc các đập dâng nước, điều tiết dòng chảy, các công trình tiêu nước, phân lũ, chậm
lũ hoặc thải nước đã sử dụng. Các hoạt động gián tiếp là các hoạt động bề mặt như
khai phá rừng, tiêu hủy đầm lầy, trồng rừng, canh tác đất, khai thác khoáng sản, xây
dựng, phát triển đô thị, các KCN, kênh mương và khai thác nước ngầm....
 Trong khi đó, các lưu vực sông (sông Hồng, Sê San, Srêpốk, Đồng Nai,...) có tiềm
năng tài nguyên nước và phát triển thủy điện, thủy lợi rất lớn. Thủy điện dòng chính đã
phát triển đến giới hạn và các công trình chuyển nước lưu vực đã làm thay đổi chế độ
dòng chảy và gây cạn kiệt dòng chảy phía hạ lưu công trình. Khi tiến hành xây dựng
công trình thuỷ điện, thủy lợi trên các sông có ảnh hưởng nhất định đến chế độ và chất
lượng nước mặt. Việc xây dựng các đập dâng sẽ làm các dòng sông, suối bị chia cắt
thành nhiều đoạn, chế độ thủy văn bị thay đổi rõ rệt.
 Hiện nay, trên các LVS về cơ bản đã có quy hoạch của các ngành khai thác, sử dụng
nước như thủy lợi, thủy điện, nuôi trồng thủy sản, cấp nước sinh hoạt đô thị và nông
thôn. Tuy nhiên, các quy hoạch này chỉ tập trung đến nhu cầu khai thác, sử dụng nước
của từng ngành, chưa xem xét đánh giá toàn diện tiềm năng nguồn nước, đặc biệt là
chưa xem xét đồng bộ nước mặt với nước dưới đất, giữa chất lượng và số lượng. Nhu
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cầu sử dụng nước của các ngành khác cũng như nhu cầu bảo đảm dòng chảy tối thiểu
và duy trì hệ sinh thái thủy sinh chưa được quan tâm đánh giá toàn diện.
 Bên cạnh đó, suy giảm diện tích rừng, dòng chảy tại cửa ra các tiểu lưu vực có sự
biến đổi, xu hướng biến đổi dòng chảy là suy giảm vào mùa kiệt và gia tăng vào mùa
mưa. Đây là dấu hiệu đáng báo động và là nguyên do chính cho sự suy thoái và cạn
kiệt nguồn nước. Ngoài ra các hoạt động khai thác khoáng sản tại các lòng sông trên
lưu vực không đúng theo quy trình quy định đã làm thay đổi dòng chảy. Vì vậy, xu
hướng thay đổi chế độ thủy văn dòng chảy sẽ tiếp tục gia tăng, nhất là khi không triển
khai thực hiện Quy hoạch tài nguyên nước.
 Diễn biến xói bồi cũng được đánh giá là một trong những nguyên nhân gây tác động
đến sạt lở bờ sông. Mức độ xói sâu của từng mặt cắt là một trong những nguy cơ gây
ra vấn đề sạt trượt bờ sông do làm tăng độ dốc mái bờ sông, diễn biến xói càng sâu thì
khu vực càng càng có nguy cơ sạt lở bờ sông cao.
 Tai biến thiên nhiên như lũ lụt và hạn hán gây ra sự mâu thuẫn trong điều tiết nguồn
nước của LV. Lũ lụt xảy ra thường có nguyên nhân từ mưa to tập trung trong thời gian
ngắn làm thừa nước mặt, nguồn nước này trên LV sẽ nhanh chóng thoát ra ngoài lãnh
thổ, trong khi quá trình lưu trữ nước cần có thời gian và sự phân bố đều trên bề mặt.
Hạn hán là nguyên nhân làm suy giảm và thất thoát nước hàng đầu trên LV do thiếu
hụt mưa và bốc thoát hơi nước lớn.
 Trượt lở đất làm bồi lắng lòng dẫn, lòng hồ, từ đó làm mất khả năng lưu thông dòng
chảy, dễ gây lũ lụt, đồng thời cũng làm giảm khả năng chứa nước của các lòng hồ do
trầm tích bồi lắng.
 Các công trình thủy điện, hồ đập xây dựng trên các lưu vực sông có ảnh hưởng rất
lớn đến chế độ dòng chảy lũ của lưu vực sông. Việc ngăn sông xây dựng các dự án
thủy điện, hồ đập làm tăng lưu lượng đỉnh lũ, tăng thời gian ngập cũng như phân bố lại
dòng chảy của sông. Trong mùa lũ, để đảm bảo an toàn của hồ chứa thủy điện và các
công trình thủy lợi buộc phải xả lũ liên tục. Điều đó đã gây ra hiện tượng lũ chồng lũ
(lũ nhân tạo). Việc vận hành các nhà máy thủy điện sẽ gây ra nhiều vấn đề phức tạp
trên lưu vực, dòng chảy phía hạ lưu sẽ thay đổi với biên độ rất lớn, vấn đề này không
những ảnh hưởng đến sinh thái dòng sông mà còn rất dễ gây xói lở bờ, làm giảm lượng
nước trong mùa kiệt, làm gia tăng tình trạng ô nhiễm tại hạ lưu các con sông, thậm chí
gây ra những nguy cơ về địa chấn động đất kích thích...
3.6. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO XU HƢỚNG CỦA CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƢỜNG
CHÍNH TRONG TRƢỜNG HỢP THỰC HIỆN QUY HOẠCH
3.6.1. Đánh giá, dự báo tác động của quy hoạch đến môi trƣờng
3.6.1.1. Xác định các tác động của quy hoạch đến môi trường
Dựa trên cơ sở định hướng nội dung quy hoạch, nhóm ĐMC đã phân tích và khái quát
các giải pháp thực hiện Quy hoạch tài nguyên nước và nhận thấy kết quả tập trung vào
các hoạt động/dự án thuộc 3 nhóm lĩnh vực như trình bày trong Bảng 3-23.
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Bảng 3-23. Các hoạt động phát triển trong Quy hoạch Tài nguyên nước
Stt
I
1
2
3
4
5
6
II
1
2
3
4
III

Ký hiệu
A
A1
A2
A3
A4
A5
A6
B
B1
B2
B3
B4
C

1

C1

2

C2

3

C3

Các hoạt động
Phân bổ tài nguyên nƣớc
Phân bổ nước cho sinh hoạt
Phân bổ nước cho sản xuất nông nghiệp
Phân bổ nước cho nuôi trồng thủy sản
Phân bổ nước cho sản xuất thủy điện
Phân bổ nước cho sản xuất công nghiệp
Phân bổ nước cho phát triển du lịch - dịch vụ
Bảo vệ nguồn nƣớc
Xây dựng và vận hành hệ thống cấp thoát nước
Xây dựng và vận hành hệ thống thu gom và xử lý nước thải
Bảo vệ và phát triển hệ thống rừng đầu nguồn
Bảo vệ và phát triển hệ thống hồ chứa, vùng ngập nước
Hoạt động phòng chống và khắc phục hậu quả do nƣớc gây ra
Xây dựng và vận hành các công trình phòng, chống và khắc phục hậu
quả sạt lở bờ sông
Xây dựng và vận hành các công trình phòng, chống và khắc phục hậu
quả sụt lún đất
Xây dựng và vận hành các công trình hồ điều tiết, đa mục tiêu

Trên cơ sở xem xét các hoạt động/dự án của 3 nhóm giải pháp trên, nhóm ĐMC nhận
thấy các nhóm hoạt động có nhiều ảnh hưởng, tác động đến môi trường nhất, gồm có:
 Nhóm hoạt động phân bổ tài nguyên nước (nhóm A).
 Nhóm hoạt động bảo vệ nguồn nước (nhóm B).
 Nhóm hoạt động phòng chống và khắc phục hậu quả do nước gây ra (nhóm C).
3.6.1.2. Đánh giá tác động của từng thành phần quy hoạch đến môi trường
(1). Nguồn gây tác động khi thực hiện các dự án thành phần
Dựa trên các nhóm phương án đã xác định ở trên và các vấn đề môi trường chính đối
với phát triển Quy hoạch TNN, có thể xác định nguồn gây tác động tới môi trường
được chia thành hai dạng:
 Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải (chất thải sinh hoạt, nông nghiệp,
công nghiệp, chăn nuôi, du lịch…);
 Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải (thay đổi mục đích sử dụng đất,
công trình thủy lợi, cải tạo đất, giảm diện tích thảm thực vật, tác động do BĐKH, di
dời hoặc phá hủy cơ sở hạ tầng).
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Bảng 3-24. Các nguồn gây tác động khi thực hiện dự án Quy hoạch TNN
Nguồn gây tác động
Phân bổ nước cho sinh hoạt, công
nghiệp, nông nghiệp, chăn nuôi,
du lịch – dịch vụ.

Yếu tố tác động
Sự gia tăng khối lượng, tải lượng
ô nhiễm trong nước thải từ hoạt
động sinh hoạt, công nghiệp,
nông nghiệp, chăn nuôi, du lịch –
dịch vụ
Sự gia tăng bùn thải từ hệ thống
xử lý nước cấp, nước thải.
Chất thải rắn.

Nguồn gây
tác động có
Xây dựng và vận hành hệ thống
liên
quan
cấp thoát nước; thu gom và xử lý
đến chất thải
nước thải
Xây dựng và vận hành các công
CTR từ hoạt động xây dựng.
trình phòng, chống và khắc phục
Ô nhiễm đất.
hậu quả sạt lở bờ sông, sụt lún đất
Suy giảm, cạn kiệt nguồn nước.
Phân bổ nước cho sinh hoạt, công Suy giảm các hệ sinh thái tự
nghiệp, nông nghiệp, chăn nuôi, nhiên.
du lịch – dịch vụ
Sụt, lún đất, xói mòn; sạt lở bờ
Nguồn gây
sông.
tác
động
Phương thức canh tác không phù
không liên Hoạt động bảo vệ và phát triển
hợp không đem lại hiệu quả về
quan
đến rừng đầu nguồn
kinh tế - xã hội cho người dân.
chất thải
Hoạt động phát triển hệ thống hồ Thay đổi chế độ thủy văn, dòng
chứa, vùng đất ngập nước; các chảy.
công trình hồ điều tiết, đa mục Thay đổi hệ sinh thái dưới nước.
tiêu
Suy giảm rừng, đa dạng sinh học.
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Bảng 3-25. Quy mô và đối tượng bị tác động khi thực hiện Quy hoạch TNN
Thành phần
Quy hoạch

Nội dung/Hoạt động

- Phân bổ nƣớc cho các
lĩnh vực
+ Sinh hoạt
Phân bổ tài + Nông nghiệp
nguyên nƣớc + Nuôi trồng thủy sản
+ Thủy điện
+ Công nghiệp
+ Du lịch - dịch vụ
- Hệ thống cấp thoát
nƣớc
- Hệ thống thu gom xử lý
nƣớc thải
Bảo
vệ - Bảo vệ rừng
nguồn nƣớc

Vấn đề môi
Phạm vi
trƣờng/Tác không gian
động
chịu tác động
MT01;
MT02;
MT03;
MT04.

MT01;
MT02;
MT03;
MT04.

- Hồ chứa, vùng ngập
nƣớc
Phòng
chống
và
khắc phục
hậu quả do
nƣớc gây ra

- Phòng chống, khắc phục
sạt lở bờ sông
- Phòng chống, khắc phục
sụt lún đất
- Vận hành hồ chứa đa
mục tiêu

MT01;
MT02;
MT03;
MT04.

6 vùng kinh
tế:
Vùng
Trung du và
Miền núi phía
Bắc;
Vùng
Đồng
bằng
sông Hồng;
Vùng
Bắc
Trung Bộ và
Duyên
hải
miền Trung;
Vùng
Tây
Nguyên;
Vùng Đông
Nam
Bộ;
Vùng Đồng
bằng
sông
Cửu Long

Loại
tác động
Tiêu
cực/
Tích cực

Quy mô tác động
Tính chất Phạm vi Thời gian
tác động
tác động tác động

Không
phục hồi

Tích cực
Tích cực
Phục hồi

Rộng

Lâu dài

Mạnh/TB

Cục bộ

Lâu dài

TB

Cục bộ

Lâu dài

TB

Rộng

Lâu dài

Nhẹ - TB
TB

Cục bộ

Lâu dài

Cục bộ

Lâu dài

TB

Cục bộ

Lâu dài

TB

Cục bộ

Lâu dài

TB

Tích cực
Tiêu cực/ Tích
cực
Tích cực
Tích cực
Tích
cực

cực/tiêu

-

Mức độ
tác động

Ghi chú: TB: Trung bình
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(2). Đánh giá tác động của quy hoạch đến môi trường
1). Tác động của hoạt động phân bổ tài nguyên nước cho các lĩnh vực
Theo quy hoạch, phân bổ nhu cầu sử dụng nước trên toàn lãnh thổ Việt Nam cho các
lĩnh vực như sau:
Bảng 3-26. Tổng nhu cầu nước các ngành trên lãnh thổ Việt Nam
TT
1
2
2.1
2.2
3
4
5
6
7

Hộ dùng nƣớc
Tổng
Nông nghiệp
Trồng trọt
Chăn nuôi
Thủy sản
Công nghiệp
Sinh hoạt
Du lịch, dịch vụ
Môi trường khác

Lƣợng nƣớc dùng (triệu m3)
HT
2025
2030
117.027
120.396
121.573
78.051
76.820
75.129
77.439
75.691
73.813
612
1.128
1.315
16.353
18.401
19.940
8.838
10.107
10.973
3.227
4.336
4.679
323
425
459
10.235
10.308
10.393

2050
130.885
75.488
73.331
2.156
20.790
16.349
6.360
636
11.262

Hoạt động phân bổ nước cho các lĩnh vực giúp phát triển kinh tế khu vực, cung cấp
nguồn nước sinh hoạt cho người dân ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, hoạt động phân
bổ nước cũng có tác động tiêu cực tới môi trường, chi tiết tác động tới từng vùng kinh
tế cụ thể như sau:
(a). Khu vực đồng bằng sông Hồng
Định hướng đến năm 2030, lượng nước cấp cho các lĩnh vực trên LVS Hồng – Thái
Bình khoảng 28.181 triệu m3; nhóm các LVS Quảng Ninh khoảng 345 triệu m3. Việc
phân bổ nhu cầu sử dụng nước đối với từng lĩnh vực làm gia tăng lượng nước thải
chưa qua xử lý hoặc xử lý không đạt quy chuẩn phát sinh từ các ngành nghề, ảnh
hưởng tới chất lượng nguồn nước mặt đặc biệt là các khu vực điểm nóng sông Nhuệ,
sông Cầu; chất lượng nước ngầm trong đó tầng nước lỗ hổng, tầng nước khe nứt ghi
nhận TDS biến động không đồng đều, vượt quá nồng độ đối với: Asen, Pb, Sắt, Nito,
hàm lượng vi sinh.
Nhu cầu sử dụng nước của các lĩnh vực sẽ tăng từ 28.181 triệu m3 tại LVS Hồng –
Thái Bình (vào năm 2030) lên 31.253 triệu m3 (năm 2050), điều đó dẫn tới suy giảm
nguồn nước (nước mặt, nước ngầm), khan hiếm, thiếu nước mặt và nước ngầm, đặc
biệt trong mùa khô, ví dụ như thiếu hụt nước sử dụng đặc biệt là LVS. Cầu Thương
(mức SD đạt 84%) vào các tháng I,II,III và IV. Đồng thời, hoạt động phân bổ nước
cho các lĩnh vực cũng tác động tới các loài động thực vật thủy sinh, suy giảm tính đa
dạng sinh học. Việc khai thác nước ngầm quá mức để cung cấp nước cho các ngành
còn dẫn tới sụt lún đất, sạt lở bờ sông.
Lượng nước cấp cho các lĩnh vực không đều còn dẫn đến mâu thuẫn trong khai thác,
sử dụng nước cả mùa khô và mùa mưa.
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(b). Khu vực Trung du và miền núi phía Bắc
Theo quy hoạch, đến năm 2030, lượng nước cấp cho các lĩnh vực trên LVS Bằng
Giang – Kỳ Cùng khoảng 576 triệu m3 và đến năm 2050 tăng lên 641 triệu m3. Vấn đề
khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho các ngành nghề như nông nghiệp, thủy sản,
công nghiệp, sinh hoạt.... làm gia tăng nguy cơ suy giảm nguồn nước mặt, nước ngầm.
Phân bổ nguồn nước không hợp lý sẽ dẫn tới một số lưu vực thiếu nước như LVS Mo
Pia và LVS Bắc Giang. Kỳ Cùng, Bắc Khê.
Bên cạnh đó, việc cung cấp nước cho các lĩnh vực còn làm gia tăng lượng nước thải
chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt quy chuẩn thải ra nguồn nước mặt khu vực, gây
ảnh hưởng tới chất lượng nước, ảnh hưởng tới động thực vật thủy sinh, suy giảm đa
dạng sinh học.
(c). Khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung
Theo quy hoạch, lượng nước phân bổ cho các lĩnh vực trong khu vực Bắc Trung Bộ và
Duyên hải miền Trung trên các LVS (như sông Mã, sông Cả, sông Hương, sông Vu
Gia – Thu Bồn, Trà Khúc…) vào năm 2030 khoảng 9.697 triệu m3, tới năm 2050
khoảng 10.169 triệu m3. Hoạt động phân bổ nước sẽ gây ra một số tác động tiêu cực
cho khu vực như:
 Gia tăng lượng nước thải từ các lĩnh vực được cấp nước. Nguồn nước mặt có dấu
hiệu ô nhiễm cục bộ ở các khu vực tập trung dân cư, khu công nghiệp như ở vùng hạ
du của LVS Mã, đoạn sông Ngọc Hồ, đoạn Kẻ Vạn, đoạn gần cầu Bạch Hổ, vùng hạ
lưu của LVS Vu Gia và Thu Bồn, LVS Trà Khúc...
 Suy giảm nguồn nước mặt, nước ngầm: 1 số khu vực xảy ra tình trạng nguồn nước
dưới đất bị hạ thấp mực nước ở một số tầng chứa nước, có nguy cơ gây suy thoái, cạn
kiệt như LVS Mã. Tại LVS Trà Khúc mực nước sông có xu hướng hạ thấp, đặc biệt
vào mùa kiệt.
 Suy giảm tính đa dạng sinh học, động thực vật thủy sinh.
 Nguy cơ gây sụt lún đất, sạt lở bờ sông do khai thác nước quá mức.
(d). Khu vực Tây Nguyên
Dự báo đến năm 2030, lượng nước cấp cho các lĩnh vực trong khu vực Tây Nguyên
trên các LVS (như sông Ba, Sê San, Srê Pốk) khoảng 5.859 triệu m3 và đến năm 2050
khoảng 7.822 triệu m3, việc cung cấp nước cho sản xuất gây ra một số tác động như:
 Gia tăng lượng nước thải chưa được xử lý hoặc xử lý không đạt quy chuẩn từ các
lĩnh vực được cấp nước, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước. Tại LVS Ba, nguồn
nước mặt bị ô nhiễm hạ du hồ An Khê – Ka Nak do chịu ảnh hưởng nước thải của 1 số
làng nghề; LVS Sê San chịu ảnh hưởng nước thải có các KCN, CCN, nhà máy chế
biến tinh bột mì....
 Ảnh hưởng đến nguồn nước: Suy thoái, cạn kiệt nguồn nước, hạn hán cục bộ xảy ra
tại các khu vực cao sườn dốc vào các tháng mùa khô ở LVS Ba. Ngoài ra, Nguồn nước
dưới đất xuất hiện có sự sụt giảm tại các khu vực khai thác, khu đô thị và tập trung dân
193

cư do nguyên nhân khai thác quá mức kèm với khả năng giữ nước của địa chất thổ
nhưỡng.
 Gây mâu thuẫn khai thác, sử dụng tài nguyên nước giữa các đối tượng, các ngành sử
dụng nước, cụ thể Việc chuyển nước tại các công trình hồ Vĩnh Sơn C, An Khe –
Kanak sang lưu vực sông Kon (khoảng 62-75% lượng nước năm) làm ảnh hưởng đến
việc khai thác sử dụng tại hạ lưu sông Ba thuộc tỉnh Gia Lai vào thời kì mùa cạn.
 Ảnh hưởng đến hệ sinh thái thủy sinh.
(e). Khu vực Đông Nam Bộ
Theo quy hoạch tới năm 2030 lượng nước cấp cho các lĩnh vực trong khu vực Đông
Nam Bộ trên các LVS khoảng 13.005 triệu m3, tới năm 2050 khoảng 15.485 triệu m3.
Việc phân bổ nước cho các lĩnh vực làm gia tăng lượng nước thải chưa qua xử lý hoặc
xử lý không đạt quy chuẩn thải ra nguồn nước khu vực gây ô nhiễm nguồn nước, đặc
biệt ở phía hạ lưu sông Đồng Nai, Sài Gòn đoạn chảy qua khu đô thị, khu/cụm công
nghiệp chất lượng nước ở ngưỡng trung bình, nhiều khu vực ở ngưỡng kém, đặc biệt
tình trạng ô nhiễm kênh, rạch ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh vẫn là điểm nóng
hiện nay, hầu hết các kênh, rạch chảy qua quận 8,các huyện Bình Chánh, Hóc Môn
đều đang trong tình trạng bị ô nhiễm nặng từ nhiều năm nay, trong đó nghiêm trọng
nhất là kênh B, kênh C, rạch Cầu Suối.
Việc phân bổ tài nguyên nước còn làm suy giảm, cạn kiệt nguồn nước, thiếu nước vào
mùa khô ở một số tiểu vùng, đặc biệt là tiểu vùng sông Vàm Cỏ thường xuyên thiếu
nước vào các mùa khô từ II-VII và tháng XII. Nguồn nước ngầm ở 1 số nơi cũng có
hiện tượng suy thoái, mực nước ngầm của một số tầng chứa nước đang được tập trung
khai thác cho cấp nước sinh hoạt, công nghiệp bị suy giảm ở các tỉnh Tây Ninh, TP Hồ
Chí Minh, Đồng Nai.
Ngoài ra, phân bổ nước không đều giữa các khu vực còn ảnh hưởng tới đời sống của
nhân dân, gây mâu thuẫn, tranh chấp về nước.
(f). Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
Theo quy hoạch tới năm 2030 lượng nước cấp cho các lĩnh vực trong khu vực Đồng
bằng sông Cửu Long khoảng 58.154 triệu m3, tới năm 2050 khoảng 58.787 triệu m3,
hoạt động phân bổ nước cho các lĩnh vực gây ra một số tác động tiêu cực như:
 Gia tăng lượng nước thải chưa qua xử lý hoặc xử lý không đạt quy chuẩn phát sinh
từ các hoạt động của các lĩnh vực như công nghiệp, sinh hoạt, du lịch – dịch vụ...., ảnh
hưởng tới chất lượng môi trường nước. Chất lượng nguồn nước mặt tại nhiều tỉnh,
thành phố như: Cần Thơ, Long An, An Giang hiện đang ô nhiễm nước thải sinh hoạt,
công nghiệp, nông nghiệp, chế biến thủy sản.
 Suy giảm, cạn kiệt nguồn nước, thiếu nước ở một số khu vực vào mùa khô; ảnh
hưởng đến mực nước ngầm do khai thác không hợp lý ở 1 số nơi như Cà Mau, Sóc
Trăng, Cao Lãnh, Mỹ Tho, Tân An.
 Đa dạng sinh học và hệ sinh thái bị ảnh hưởng.
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 Mâu thuẫn trong khai thác, sử dụng nước, ảnh hưởng đến an sinh xã hội.
2). Tác động của hoạt động bảo vệ nguồn nước
(a). Phát triển hệ thống cấp - thoát nước, thu gom và xử lý nước thải
Hoạt động phát triển hệ thống cấp – thoát nước, thu gom và xử lý nước thải sẽ gây ra
một số tác động tích cực và tiêu cực tại các vùng kinh tế, cụ thể như sau:
Bảng 3-27. Các tác động tới môi trường của hoạt động phát triển hệ thống cấp – thoát
nước, thu gom và xử lý nước thải
Vùng chịu tác
động

Các tác động tới môi trƣờng
 Tác động tích cực:

6 vùng kinh tế:
Đồng bằng sông
Hồng; Trung du và
miền núi phía Bắc;
Bắc Trung Bộ và
Duyên hải miền
Trung;
Tây
Nguyên;
Đông
Nam Bộ; Đồng
bằng sông Cửu
Long

 Hệ thống cấp – thoát nước giải quyết được nhu cầu cấp nước
sinh hoạt đô thị, nông thôn, các ngành sản xuất.
 Giảm bớt nguy cơ ngập úng.
 Các hệ thống thu gom và xử lý nước thải giúp giảm thiểu ô
nhiễm từ nước thải công nghiệp, sinh hoạt; cải thiện chất lượng
nguồn nước.
 Tác động tiêu cực: Bên cạnh những tác động tiêu cực, hoạt
động phát triển hệ thống cấp – thoát nước, xử lý nước thải cũng
gây ra tác động tiêu cục tới môi trường như: trong quá trình hoạt
động, các hệ thống này sẽ phát sinh một lượng bùn thải, CTNH
từ hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, nếu không được thu
gom, xử lý theo quy định sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường.

(b). Hoạt động bảo vệ rừng đầu nguồn
Đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch định hướng nâng tỷ lệ che phủ diện
tích rừng đầu nguồn, khôi phục diện tích rừng đầu nguồn đã bị suy thoái ở toàn bộ 6
vùng kinh tế: Đồng bằng sông Hồng; Trung du và miền núi phía Bắc; Bắc Trung Bộ
và Duyên hải miền Trung; Tây Nguyên; Đông Nam Bộ; Đồng bằng sông Cửu Long.
Việc bảo vệ rừng đầu nguồn sẽ góp phần điều tiết chế độ các con sông vào mùa mưa –
khô, góp phần hạn chế thiên tai như lũ quét, sạt lở xói mòn...vào mùa mưa, đồng thời
đảm bảo đủ nguồn nước cung cấp cho sản xuất công - nông nghiệp, sinh hoạt của dân
cư vào mùa khô; Duy trì nguồn nước ngầm, đảm bảo nước cho sản xuất nông nghiệp
vào mùa khô và cho sinh hoạt dân cư; đồng thời duy trì nguồn sinh thủy của vùng, góp
phần bảo vệ và cân bằng môi trường sinh thái.
Tuy nhiên, nếu không có phương pháp canh tác phù hợp sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế
- xã hội của khu vực thực hiện trồng rừng.
3). Tác động của hoạt động phòng chống và khắc phục hậu quả do nước gây ra
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(a). Phòng chống, khắc phục sạt lở bờ sông
Hoạt động phòng chống, khắc phục sạt lở bờ sông tại các khu vực sẽ gây ra một số tác
động tích cực và tiêu cực tới môi trường, cụ thể như sau:
Bảng 3-28. Các tác động tới môi trường của hoạt động phòng chống, khắc phục sạt lở
bờ sông
Vùng chịu tác
động

Các tác động tới môi trƣờng
 Tác động tích cực:

6 vùng kinh tế:
Đồng bằng sông
Hồng; Trung du và
miền núi phía Bắc;
Bắc Trung Bộ và
Duyên hải miền
Trung;
Tây
Nguyên;
Đông
Nam Bộ; Đồng
bằng sông Cửu
Long

 Giảm khu vực bị sạt lở bờ sông, giảm thiểu các rủi ro môi
trường.
 Mở rộng diện tích an toàn quanh khu vực lưu vực sông, góp
phần ổn định đời sống, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của
nhân dân địa phương tại từng khu vực.
 Tác động tiêu cực:
 Các giải pháp công trình kè chống sạt lở phải sử dụng một
khối lượng đất đắp lớn, sẽ ảnh hưởng đến tính chất cơ lý của đất.
 Phát sinh chất thải rắn trong quá trình xây dựng các công
trình chống sạt lở sông.

(b). Phòng chống, khắc phục sụt lún đất
Tác hại do nước gây ra là sụt lún bề mặt đất khi khai thác quá mức nước ngầm. Sự suy
giảm mực nước ngầm mang theo nguy cơ sụt lún do xuất hiện các tầng chứa nước rỗng
dưới đất. Theo như quy hoạch, sẽ thực hiện khoanh vùng các khu vực phải hạn chế
khai thác nước dưới đất, xây dựng mạng giám sát sụt lún đất kết hợp với mạng lưới
quan trắc mực nước dưới đất, tăng cường khai thác sử dụng nguồn tài nguyên nước
mặt, từng bước dần thay thế tài nguyên nước dưới đất cho các khu vực trọng điểm, khu
vực có nguy cơ gây sụt lún mặt đất. Các hoạt động này có tác động đến môi trường ở
các mặt như sau:
Bảng 3-29. Các tác động tới môi trường của hoạt động phòng chống, khắc phục sụt lún
đất
Vùng chịu tác
động
6 vùng kinh tế:
Đồng bằng sông
Hồng; Trung du và
miền núi phía Bắc;
Bắc Trung Bộ và
Duyên hải miền
Trung;
Tây

Các tác động tới môi trƣờng
 Tác động tích cực:
 Hạn chế, giảm thiểu tối đa khu vực sụt lún, diện tích đất
được bảo vệ.
 Giảm thiểu các rủi ro môi trường khu vực có nguy cơ bị sụt
lún, đảm bảo ổn định sản xuất nông nghiệp và đời sống cho nhân
dân.
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Vùng chịu tác
Các tác động tới môi trƣờng
động
Nguyên;
Đông
 Tác động tiêu cực:
Nam Bộ; Đồng
bằng sông Cửu  Chuyển đổi, tăng cường sử dụng nước mặt thay thế cho nước
ngầm dẫn đến suy giảm nguồn nước mặt.
Long
 Trong quá trình xây dựng các công trình sụt lún đất sẽ làm
phát sinh lượng CTR, nếu không được thu gom, xử lý đúng quy
định sẽ ảnh hưởng đến môi trường.
(c). Vận hành hồ chứa đa mục tiêu
Trong kỳ quy hoạch, việc vận hành hồ chứa sẽ giúp nâng cao hiệu quả phòng, chống
lũ lụt và cấp nước trong mùa cạn. Tại khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền
Trung; khu vực Đông Nam Bộ điều tiết các hồ thủy điện để cấp nước cho vùng hạ du,
vận hành hợp lý hệ thống liên hồ chứa phục vụ cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất,
phòng chống thiên tai. Phát triển hệ thống hồ chứa nhỏ cấp nước cho sinh hoạt, sản
xuất, trồng cây ăn quả tại khu vực trung du và miền núi phía Bắc, Tây Nguyên.
Bên cạnh các tác động tích cực, vận hành hồ chứa đa mục tiêu cũng gây ra một số tác
động tiêu cực, cụ thể như sau:
a). Khu vực Đồng bằng sông Hồng
Tại khu vực Đồng bằng sông Hồng, việc vận hành các hồ chứa trên LVS Hồng – Thái
Bình gây tác động tới 6 phân lưu các sông: Đáy, Đuống, Luộc, Trà Lý, Đào và sông
Ninh Cơ, gây cạn kiệt hoặc sụt lún mực nước ngầm tại khu vực. Việc điều tiết hệ
thống hồ chứa thượng lưu cũng làm thay đổi chế độ dòng chảy, hạ thấp mực nước gây
xói lở lòng sông. Mặt khác, việc thiếu kinh nghiệm khi thiết kế (do các hồ thường đơn
mục tiêu) nên đã và đang có những tác động làm thay đổi chế độ dòng chảy hạ du sau
công trình, hạ thấp mực nước phía hạ du, ảnh hưởng đến việc lấy nước nông nghiệp,
cấp nước sinh hoạt dân sinh, du lịch….cũng như việc duy trì dòng chảy môi trường, hệ
sinh thái phụ thuộc nguồn nước, và tham gia đẩy mặn phía hạ lưu.
Xây dựng các hồ chứa, thủy điện còn ảnh hưởng đến kế hoạch sử dụng đất, diện tích
lớn xây dựng hồ chứa, đập tràn và nhà máy thủy điện gây tác động xấu đến môi trường
đất và đời sống của người dân.
b). Khu vực Trung du và miền núi phía Bắc
Vận hành, xây mới công trình hồ chứa đa mục tiêu, có khả năng điều tiết dòng chảy
cấp nước cho hạ du LVS Bằng Giang – Kỳ Cùng. Trong quá trình vận hành hệ thống
các hồ chứa sẽ làm thay đổi dòng chảy, đó cũng là nguyên nhân làm sụt giảm nghiêm
trọng nguồn cá, theo báo cáo khoa học, khoảng 20% loài sinh vật nước ngọt trên bờ
vực tuyệt chủng do tác động của đập ngăn các dòng sông.
Việc xây dựng những hồ chứa nước thủy điện sẽ nhấn chìm các khu rừng đầu nguồn,
suy giảm đa dạng sinh học, mất cân bằng sinh thái.
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Ngoài ra, các công trình đập dâng sẽ gây xói mòn đất cho khu vực thi công, tác động
đến đời sống cộng đồng.
c). Khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung
Trong kỳ quy hoạch, khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung vận hành các
hồ chứa lớn trên thương lưu tại LVS Mã, các hồ chứa thượng nguồn bổ sung nguồn
nước cho hạ du LVS Cả, các công trình trữ nước trên LVS Trà Khúc, lưu vực sông
Kôn - Hà Thanh... hoạt động này gây ra một số tác động tiêu cực như:
 Làm thay đổi chế độ thủy văn, dòng chảy, suy giảm các loài cá, ảnh hưởng tới hoạt
động đánh bắt thủy sản của khu vực.
 Ảnh hưởng đến mục đích sử dụng đất khu vực do xây dựng các hồ chứa lớn, nhỏ.
 Công tác tái định cư bền vững cho dân dịa phương cũng chịu tác động do việc xả lũ
mùa mưa của các hồ chứa nước.
d). Khu vực Tây Nguyên
Vận hành các hồ chứa đa mục tiêu ở khu vực Tây Nguyên tại LVS Ba (như cụm hồ An
Khê – Kanak), LVS Sê San, Srê Pốk sẽ gây ảnh hưởng tới dòng chảy tại các LVS.
Việc xây dựng các hồ chứa, thủy điện còn ảnh hưởng đến kế hoạch sử dụng đất, tác
động xấu đến môi trường đất. Các công trình nhỏ được xây dựng tại những vùng đồi
núi trọc, diện tích bị ngập chủ yếu là đất trống, đồi trọc, các loại rừng thứ sinh và một
số diện tích đất canh tác ven các sông suối, gây suy giảm đa dạng sinh học.
Nếu vận hành không hợp lý còn gây tình trạng thiếu nước giữa các khu vực đặc biệt là
mùa khô, dẫn tới mâu thuẫn, tranh chấp sử dụng nước, ảnh hưởng đến an sinh xã hội,
đời sống của người dân. Việc vận hành các hồ chứa, các công trình điều tiết nước ảnh
hưởng đến việc lấy nước cho các hoạt động sản xuất, đặc biệt là nông nghiệp để đảm
bảo an ninh lương thực.
Việc xây dựng, vận hành nhiều hồ chứa chưa hợp lý gây thiếu hụt nguồn nước để duy
trì, phát huy giá trị văn hoá di tích quốc gia như việc chuyển nước của công trình thuỷ
điện Srêpốk 4A ảnh hưởng đến Vườn Quốc gia Yok Đôn, khu du lịch Bản Đôn tỉnh
Đắk Lắk.
e). Khu vực Đông Nam Bộ
Trong kỳ quy hoạch, vận hành liên hồ chứa trên LVS Đồng Nai để điều tiết nguồn
nước đảm bảo nước cho mùa khô, ngoài ra còn nghiên cứu, xây mới thêm các hồ chứa
có khả năng điều tiết cấp nước hạ du LVS Đồng Nai, hoạt động này gây ra một số tác
động tiêu cực như:
 Thay đổi mục đất sử dụng đất của khu vực.
 Suy giảm đa dạng sinh học, các loài động thực vật thủy sinh.
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 Giảm trữ lượng nguồn cá tại các LVS ảnh hưởng đến hoạt động đánh bắt thủy sản,
tác động đến đời sống nhân dân.
 Suy giảm diện tích rừng đầu nguồn.
 Việc điều tiết nước tại các hồ chứa đa mục tiêu còn gây mâu thuẫn trong sử dụng
nước giữa cấp nước cho sinh hoạt, nông nghiệp, giao thông thủy,... với phát triển năng
lượng trên các lưu vực sông.
f). Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
Hiện nay phía thượng lưu LVS Cửu Long đang vận hành 11 công trình thủy điện, thủy
lợi. Theo số liệu QH, dự kiến sẽ có thêm 13 công trình trên dòng chính sẽ được xây
dựng, 02 công trình chuyển nước; Khi các công trình này đi vào vận hành làm biến đổi
dòng chảy mùa lũ, tăng lũ trung bình và lũ nhỏ, thậm chí cực nhỏ, giảm lũ lớn; Gây
biến động khó lường đối với dòng chảy mùa kiệt, đặc biệt trong những năm có lượng
mưa năm thiếu hụt và lũ nhỏ.
Việc vận hành các hồ chứa nước còn gây mâu thuẫn trong việc lấy nước lợ để nuôi
trồng thủy sản và nước ngọt để trồng lúa, ảnh hưởng đến an sinh xã hội. Các công
trình đập, hồ chứa được xây dựng ở các vùng cao ngoài việc tác động làm ngập các
thung lũng vốn là rừng tự nhiên còn tạo ra các rào cản đối với các loài cá di cư, làm
thay đổi nhịp sống như thời kỳ sinh sản, sinh trưởng, tập tính kiếm mồi của thuỷ sinh
vật.
Bên cạnh đó, việc vận hành, xây dựng các hồ chứa còn làm thay đổi mục đích sử dụng
đất của khu vực, gây tác động tới môi trường đất.
4). Đánh giá tổng hợp các tác động của quy hoạch đến các vấn đề môi trường tự nhiên
và xã hội
Trên cơ sở liệt kê, phân tích các nguồn gây tác động của dự án, các tác nhân, yếu tố có
ảnh hưởng lớn đến môi trường của dự án Quy hoạch Tài nguyên nước thời kỳ 2021 –
2030, tầm nhìn đến năm 2050; và trên cơ sở xác định rõ phạm vi những đối tượng bị
tác động và quy mô của tác động, các phân tích lượng giá về tác động xấu đối với các
thành phần môi trường chính đã được trình bày ở phần trên. Để cho các kết quả dự báo
được toàn diện, đầy đủ hơn và các quyết định của ĐMC mang tính khách quan hơn
chúng tôi tiến hành Đánh giá tổng hợp tác động môi trường chiến lược - ĐMC bằng
phương pháp ma trận.
Tác động tích lũy của bản Quy hoạch sẽ được đánh giá theo các nội dung của các hoạt
động đã phân tích ở mục 3.6.1.1 với các vấn đề môi trường xác định ở mục “Các vấn
đề môi trường chính có liên quan đến dự án” cụ thể như sau:
 Môi trường đất.
 Môi trường nước
 Môi trường không khí
 Rừng và đa dạng sinh học
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 Sạt lở bờ sông, sụt lún đất.
 Chế độ thủy văn, dòng chảy.
 An ninh xã hội.
Ảnh hưởng của BĐKH đến các hoạt động trong quy hoạch sẽ được xem xét riêng tại
mục 3.6.2.
Kết quả được trình bày tại bảng dưới đây, trong đó các ký hiệu có ý nghĩa như sau:
+

: Tác động tích cực;

-

: Tác động tiêu cực;

+-

: Tác động hai chiều (bao gồm cả tác động tích cực và tiêu cực);

0

: Không có tác động hoặc tác động không đáng kể.
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Bảng 3-30. Ma trận đánh giá tác động của hoạt động dự án đến các vấn đề môi trường
Các vấn đề tác động
Hoạt động
A Phân bổ tài nguyên nƣớc
A1 Phân bổ nước cho sinh hoạt
Phân bổ nước cho sản xuất nông
A2
nghiệp
A3 Phân bổ nước cho nuôi trồng thủy sản
A4 Phân bổ nước cho sản xuất thủy điện
Phân bổ nước cho sản xuất công
A5
nghiệp
Phân bổ nước cho phát triển du lịch A6
dịch vụ
B Bảo vệ nguồn nƣớc
Xây dựng và vận hành hệ thống cấp
B1
thoát nước
Xây dựng và vận hành hệ thống thu
B2
gom và xử lý nước thải
Bảo vệ và phát triển hệ thống rừng
B3
đầu nguồn
Bảo vệ và phát triển hệ thống hồ chứa,
B4
vùng ngập nước
Hoạt động phòng chống và khắc
C
phục hậu quả do nƣớc gây ra
C1 Xây dựng và vận hành các công trình

Khu vực chịu
tác động

6 vùng kinh tế:
Đồng
bằng
sông
Hồng;
Trung du và
miền núi phía
Bắc;
Bắc
Trung Bộ và
Duyên
hải
miền
Trung;
Tây Nguyên;
Đông Nam Bộ;
Đồng
bằng
sông Cửu Long

Rừng
và
ĐDSH

Sạt lở bờ
sông, sụt
lún đất

Chế
độ
thủy
văn

An
ninh
xã
hội

+

-

+-

MT
đất

MT
nƣớc

MT
không
khí

0

-

0

-

-

-

+-

0

4

1

+-

-

0

-

-

-

+-

0

4

2

0
0

-

0
-

-

-

-

++-

0
0

4
5

1
1

-

-

-

-

-

-

+-

0

6

1

0

-

0

-

-

-

+-

0

4

1

+

+

0

0

+

+

+

5

0

0

+

+

0

+

0

0

+

4

0

0

+

+

+

+

+

+

+-

6

0

1

-

+-

0

+

+

+

+

4

1

1

-

+-

0

+

+

0

+

3

1

1
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Các vấn đề tác động
Hoạt động

phòng, chống và khắc phục hậu quả
sạt lở bờ sông
Xây dựng và vận hành các công trình
C2 phòng, chống và khắc phục hậu quả
sụt lún đất
Xây dựng và vận hành các công trình
C3
hồ điều tiết, đa mục tiêu
+
+0

Khu vực chịu
tác động

Rừng
và
ĐDSH

Sạt lở bờ
sông, sụt
lún đất

Chế
độ
thủy
văn

An
ninh
xã
hội

+

-

+-

MT
đất

MT
nƣớc

MT
không
khí

+

+-

0

+

+

0

+

4

0

1

-

+-

0

-

0

-

+-

0

3

2

4
4
1
4

3
6
4
0

1
2
0
10

5
7
0
1

5
6
0
2

3
7
0
3

5
0
8
0

26
32
13

Qua bảng trên có thể thấy tất cả các hoạt động của Quy hoạch đều có tác động đến môi trường cả về tích cực lẫn tiêu cực. Có 26 cặp tác
động tích cực, 32 cặp tác động tiêu cực, 13 cặp tác động 2 chiều (vừa tích cực vừa tiêu cực), các cặp không tác động hoặc tác động ít không
xét đến.
Để làm rõ hơn ảnh hưởng của từng dự án các hoạt động/dự án phát triển đến các tiêu chí được lựa chọn đánh giá ĐMC tiếp tục sử dụng tác
động tổng hợp để đánh giá mức độ ảnh hưởng cụ thể như sau: Mức độ tác động tổng hợp = Tác động tiêu cực + 0,5 x Tác động 2 chiều.
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Bảng 3-31. Mức độ tác động tổng hợp của từng dự án Quy hoạch
Hoạt động phát triển
A
A1
A2
A3
A4
A5
A6
B
B1
B2
B3
B4
C
C1

C2
C3

Phân bổ tài nguyên nƣớc
Phân bổ nước cho sinh hoạt
Phân bổ nước cho sản xuất nông
nghiệp
Phân bổ nước cho nuôi trồng thủy
sản
Phân bổ nước cho sản xuất thủy điện
Phân bổ nước cho sản xuất công
nghiệp
Phân bổ nước cho phát triển du lịch dịch vụ
Bảo vệ nguồn nƣớc
Xây dựng và vận hành hệ thống cấp
thoát nước
Xây dựng và vận hành hệ thống thu
gom và xử lý nước thải
Bảo vệ và phát triển hệ thống rừng
đầu nguồn
Bảo vệ và phát triển hệ thống hồ
chứa, vùng ngập nước
Hoạt động phòng chống và khắc
phục hậu quả do nƣớc gây ra
Xây dựng và vận hành các công trình
phòng, chống và khắc phục hậu quả
sạt lở bờ sông
Xây dựng và vận hành các công trình
phòng, chống và khắc phục hậu quả
sụt lún đất
Xây dựng và vận hành các công trình
hồ điều tiết, đa mục tiêu

Tác động
tiêu cực

Tác động 2
chiều

Tác động
tổng hợp

4

1

4,5

4

2

5,0

4

1

4,5

5

1

5,5

6

1

6,5

4

1

4,5

0

0

0

0

0

0

0

1

0,5

1

1

1,5

1

1

1,5

0

1

0,5

3

2

4

Phân chia mức tác động dựa trên bảng tổng hợp tác động bảng 3.7 như sau:
 Tác động rất yếu – không tác động: < 1;
 Tác động yếu: 1- <2;
 Tác động trung bình: 2 – <5;
 Tác động mạnh: ≥ 5.
Mức độ phân chia tác động có thể đánh giá mức độ tác động đến môi trường của toàn
bộ hoạt động phát triển theo Quy hoạch Tài nguyên nước thời kỳ 2021 – 2030, tầm
nhìn đến năm 2050 như sau:
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Bảng 3-32. Mức độ tác động của các hoạt động/dự án phát triển của Quy hoạch
Ký
Hoạt động/dự án phát triển
hiệu
Tác động mạnh
A2
Phân bổ nước cho sản xuất nông nghiệp
A4
Phân bổ nước cho sản xuất thủy điện
A5
Phân bổ nước cho sản xuất công nghiệp
Tác động trung bình
A1
Phân bổ nước cho sinh hoạt
A3
Phân bổ nước cho nuôi trồng thủy sản
A6
Phân bổ nước cho phát triển du lịch - dịch vụ
C3
Xây dựng và vận hành các công trình hồ điều tiết, đa mục tiêu
Tác động yếu
B4
Bảo vệ và phát triển hệ thống hồ chứa, vùng ngập nước
Xây dựng và vận hành các công trình phòng, chống và khắc
C1
phục hậu quả sạt lở bờ sông
Tác động rất yếu – không tác động
B1
Xây dựng và vận hành hệ thống cấp thoát nước
B2
Xây dựng và vận hành hệ thống thu gom và xử lý nước thải
B3
Bảo vệ và phát triển hệ thống rừng đầu nguồn
Xây dựng và vận hành các công trình phòng, chống và khắc
C2
phục hậu quả sụt lún đất

Điểm số
≥5
5,0
5,5
6,5
2 - <5
4,5
4,5
4,5
4,0
1 - <2
1,5
1,5
<1
0
0
0,5
0,5

Dựa vào bảng trên có thể đánh giá như sau:
 Các hoạt động tác động mạnh bao gồm các hoạt động phân bổ tài nguyên nước cho
các lĩnh vực như sản xuất nông nghiệp, sản xuất thủy điện, sản xuất công nghiệp. Các
hoạt động này chủ yếu tác động đến môi trường nước, rừng và đa dạng sinh học, chế
độ thủy văn. Bên cạnh tác động riêng lẻ thì các hoạt động phát triển này có thể cộng
hưởng, tích lũy với nhau gây ra tác động lâu dài.
 Các hoạt động tác động trung bình gồm các hoạt động phân bổ nước cho sinh hoạt,
nuôi trồng thủy sản và phát triển du lịch – dịch vụ, xây dựng và vận hành các công
trình hồ điều tiết, đa mục tiêu. Phạm vi tác động trung bình tuy nhiên các hoạt động
này vẫn có thể tạo ra các tác động tích lũy và ảnh hưởng đến môi trường.
 Các tác động yếu – rất yếu: Các hoạt động này hầu như không ảnh hưởng đến môi
trường nên sẽ được khuyến khích phát triển và đầu tư mạnh mẽ để vừa phát triển kinh
tế vừa bảo vệ môi trường.
(3). Dự báo xu hướng của các vấn đề môi trường chính
1). MT01 - Suy giảm rừng, đa dạng sinh học (trên cạn, dưới nước)
Trong thời kỳ thực hiện Quy hoạch, tại khu vực Đồng bằng sông Hồng, tiến hành xây
dựng công trình điều tiết nước ở thượng lưu sông Cầu – Thương.
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Tại khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, tại lưu vực sông Kôn – Hà
Thanh thực hiện nâng cấp, cải tạo 49 công trình hồ chứa nước đang bị xuống cấp, xây
dựng mới các công trình thủy lợi, hồ chứa; đặc biệt ưu tiên xây dựng hồ điều tiết nước
trên lưu vực sông Hà Thanh, sông La Tinh, sông Thiện Chánh, đầm Trà Ổ.
Tại khu vực Đông Nam Bộ, bổ sung hồ chứa có quy mô lớn trên sông La Ngà quy mô
khoảng 400 – 500 triệu m3, trên sông Ka Pét quy mô khoảng 50 triệu m3.
Tại khu vực ĐB sông Cửu Long triển khai xây dựng các hồ chứa quy mô lớn tập trung
có khả năng cấp nước cho 1 vùng hoặc 1 tỉnh (hồ Kênh Lấp tại huyện Ba Chi, Bến
Tre, hồ chứa nước ngọt ở xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thuỷ, Hậu Giang,…). Xây dựng
các hồ/khu vực trữ nước quy mô lớn: Xây dựng các hồ chứa quy mô lớn tập trung có
khả năng cấp nước cho 1 vùng hoặc 1 tỉnh (hồ Kênh Lấp tại huyện Ba Chi, Bến Tre,
hồ chứa nước ngọt ở xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thuỷ, Hậu Giang,…).
Đối với khu vực Tây Nguyên, các hồ chứa cần nâng cấp, sửa chữa trong giai đoạn
2021 – 2030 bao gồm các hồ: Ea Súp, Buôn Đôn, Krông Ana, Lắk, Cư Kuin, Krông
Păk, Cư M'Gar, Krông Bông, TP.Buôn Ma Thuột, TX. Buôn Hồ, Ea H'Leo, Krông
Búk, Krông Năng, Ea Kar, M'Đrắk, Đắk Song, Krông Nô, Đắk Glong, Đắk Mil, Cư
Jút, Đam Rông và Lạc Dương.
Việc xây dựng các thủy điện, hồ chứa… khiến rừng đầu nguồn bị tàn phá làm thay đổi
chế độ dòng chảy, ảnh hưởng đến môi trường sống của nhiều loài thủy sinh và làm suy
giảm chức năng sinh thái của đầm phá. Việc xây dựng các hồ chứa nước thủy điện sẽ
nhấn chìm các khu rừng đầu nguồn. Theo Ngân hàng Thế giới (WB), để tạo 1 MW
công suất thủy điện, phải mất đi từ 10 – 30 ha rừng và để có 1.000 ha hồ chứa cũng
cần san phẳng giải phóng từ 1.000 – 2.000 ha đất ở phía thượng nguồn.
 Xây dựng đập làm thay đổi dòng chảy đến các cửa sông, đây cũng là nguyên nhân
làm sụt giảm nghiêm trọng nguồn cá, theo các nghiên cứu, khoảng 20% loài sinh vật
nước ngọt trên bờ vực tuyệt chủng do tác động của những con đập ngăn các dòng
sông. Đồng thời, mất môi trường sống của động vật sống hoang dã. Mất các diện tích
rừng trong khu lòng hồ sẽ làm cho ngập nước vĩnh viễn môi trường sống tự nhiên làm
mất đi nơi cư trú của các loài động, thực vật. Xét trên quan điểm bảo tồn đa dạng sinh
học, môi trường sống tự nhiên trên mặt đất bị mất do ngập nước hồ chứa thường có giá
trị lớn hơn nhiều so với môi trường sống dưới nước mà hồ chứa tạo ra. Nhưng cũng có
trường hợp ngoại lệ hạn hữu đó là các hồ chứa nông ở các vùng khô tạo thành một ốc
đảo thu hút các loài chim nước và các loài động vật dưới nước, trên cạn khác.
 Tác động này có thể phục hồi phần nào cùng với thời gian vận hành hồ chứa các hệ
sinh thái vùng lân cận sẽ được tái tạo lập và do đó điều kiện cư trú của các loại động
vật này sẽ dần được ổn định.
 Hồ chứa, đập ngăn sông có thể tác động tích cực đến một số loài cá (thủy sản) do
diện tích môi trường thủy sinh tăng lên. Tuy nhiên, tác động tổng thể lại mang tính
chất tiêu cực vì đập nước cản trở sự di chuyển của nguồn cá phía thượng lưu và ảnh
hưởng dòng chảy hạ lưu; nhiều loài cá sông và các loài thủy sinh khác không thể tồn
tại trong hồ nước nhân tạo; sự biến đổi mô hình dòng chảy phía hạ lưu gây ảnh hưởng
bất lợi đến nhiều loài và sự suy thoái chất lượng nước trong hồ hoặc dưới hạ lưu giết
chết nguồn lợi cá và phá hủy môi trường thủy sinh. Các loài thân mềm, giáp xác và
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sinh vật đáy thậm chí còn nhạy cảm hơn với sự biến đổi so với hầu hết các loài cá do
khả năng di chuyển kém. Quản lý việc xả nước hay việc duy trì dòng chảy môi trường
là yêu cầu bắt buộc để đảm bảo sự tồn tại của một số loài cá trong hồ chứa và dưới hạ
lưu.
 Xu hướng biến đổi của hệ sinh thái dưới nước phức tạp hơn nhiều trên cạn. Một số
loài động thực vật thích nghi với điều kiện dòng chảy sẽ không tồn tại được trong vùng
lòng hồ tĩnh. Cơ bản các loài cá nước ngọt sẽ thich nghi và phát triển trong vùng lòng
hồ. Đối với những loài cá có đặc tính di cư do sự ngăn cản của đập chắn ngang sông sẽ
gặp khó khăn trong điều kiện dòng chảy mới.
 Đối với các công trình hồ chứa, đập dâng vừa và nhỏ nằm ở khu vực giáp ranh các
khu bảo tồn thiên nhiên có những tác động nhất định đến đa dạng sinh học. Mất thảm
thực vật: Việc xây dựng các công trình hồ chứa, đập dâng sẽ làm ngập một diện tích
rừng- đây là thảm thực vật quan trọng. Ngoài ra, khu vực công trình như đập dâng, kho
bãi, công trường cũng lấn chiếm, hủy hoại một diện tích rừng.
Ngoài ra, suy giảm hệ sinh thái thủy sinh còn do nguyên nhân khai thác quá mức ở
nhiều vùng nước làm giảm số lượng loài có giá trị cao, điển hình tại một số tỉnh khu
vực ven biển đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Nước thải từ các
hoạt động sản xuất, sinh hoạt gây ô nhiễm nguồn nước và tác động xấu đến đa dạng
sinh học của hệ sinh thái.
2). MT02 - Suy giảm, cạn kiệt nguồn nước (nước mặt, nước ngầm)
(a). Nước mặt
Tổng lượng nước mặt của các lưu vực sông trên lãnh thổ Việt Nam có khoảng 830840 tỷ m3/năm, nhưng chỉ có khoảng 310-315 tỷ m3 (chiếm 37%) là nước nội sinh nằm
trong lãnh thổ, còn 520- 525 tỷ m3 (chiếm 63%) là nước chảy vào từ bên ngoài. Trong
đó, chiếm tỷ lệ lớn nhất là lưu vực sông Mê Kông có đến 90% lượng nước phụ thuộc
vào bên ngoài và lưu vực sông Hồng chiếm 50%. Nguồn nước phân bố mất cân đối
theo không gian và thời gian, dòng chảy bổ sung từ thượng nguồn trong thời gian mùa
khô suy giảm rất mạnh.
Nhu cầu sử dụng nước cho các ngành khai thác sử dụng nước từng lưu vực sông, từng
tiểu lưu vực trong thời kỳ thực hiện quy hoạch được tính toán như sau:
Bảng 3-33. Nhu cầu sử dụng nước các ngành trên các lưu vực sông
Stt
I
1
2
II
1

Chỉ tiêu

2020

Khu vực Đồng bằng sông Hồng
Hồng – Thái Bình
25.845
Nhóm các LVS Quảng Ninh
307
Tiên Yên
232
Ba Chẽ
75
Khu vực Trung du và miền núi phía bắc
Bằng Giang – Kỳ Cùng
521

Lƣợng nƣớc dùng (106 m3)
2025
2030
2050
28.021
331
246
84

28.181
345
255
90

31.253
406
290
116

549

576

641
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Lƣợng nƣớc dùng (106 m3)
Stt
Chỉ tiêu
2020
2025
2030
2050
III Khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung
1 Mã
2.360
2.460
2.547
2.625
2 Cả
2.857
2.826
2.825
2.913
3 Hương
504
500
505
546
4 Vu Gia – Thu Bồn
762
781
790
844
5 Trà Khúc
521
582
601
683
6 Kôn – Hà Thanh
725
735
745
795
7 Sông Cái Nha Trang
214
227
229
256
8 Sông Cái Ninh Hòa
278
255
248
248
9 Nhóm các LVS Quảng Bình
666
689
699
732
- Gianh
305
317
321
334
- Nhật Lệ
361
372
378
398
10 Nhóm các LVS Quảng Trị
486
501
507
527
- Thạch Hãn
350
361
366
382
- Bến Hải
136
140
142
145
IV Khu vực Tây Nguyên
1 Ba
1.896
1.934
1.954
2.018
2 Sê San
707
1.153
1.153
1.749
3 Srê Pốk
2.539
2.752
2.752
4.055
V Khu vực Đông Nam Bộ
1 Đồng Nai
11.398
11.456
11.916
14.326
2 Nhóm các LVS Đông Nam Bộ
1.066
1.121
1.089
1.159
- Sông Cái Phan Rang
364
432
393
411
- Sông Lũy
338
314
317
322
- Sông Ray
363
375
379
426
VI Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
1 Cửu Long
57.649
57.892
58.154
58.787
5.727
5.632
5.757
6.320
VII LVS độc lập khác
Tổng
117.027
120.396
121.573
130.885
Nguồn: Báo cáo quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm
2050
Theo kết quả trên, nhu cầu dùng nước toàn quốc năm 2020 cho các ngành kinh tế là
117,0 tỷ m3, đến năm 2030 tăng lên khoảng 121,6 tỷ m3 và đến năm 2050 khoảng
130,9 tỷ m3. Khai thác nguồn nước để sử dụng cho các nhu cầu còn chưa tương xứng
với tiềm năng khai thác sử dụng sẽ xảy ra tình trạng thiếu nước trong các tháng mùa
khô ở một số khu vực.
Dự báo đến năm 2025, lượng nước cấp trên toàn quốc sẽ thiếu khoảng 6.685 triệu
m3/năm ứng với nước đến tần suất 50% (tăng khoảng 6% so với tổng lượng nước thiếu
thực trạng); thiếu khoảng 20.847 triệu m3/năm ứng với nước đến tần suất 85% (chủ
yếu tổng lượng nước thiếu ở LVS Cửu Long) và thiếu khoảng 28.361 triệu m3/năm
ứng với nước đến tần suất 95%. Thời gian thiếu nước trong năm thường xuyên xảy ra
vào các tháng có dòng chảy nhỏ nhất trong mùa khô (tháng II, III và IV) ngay cả trong
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trường hợp nước đến tần suất trung bình 50% và gia tăng thêm thời gian thiếu nước
trong các tháng V, VI và VII khi nước đến tần suất (85-95)%.
Đến năm 2030, lượng nước cấp trên toàn quốc sẽ thiếu khoảng 7.332 triệu m3/năm ứng
với nước đến tần suất 50% (tăng 16% so với tổng lượng nước thiếu thực trạng); thiếu
khoảng 20.716 triệu m3/năm ứng với nước đến tần suất 85% (thiếu ít hơn so với năm
2025) và thiếu khoảng 28.307 triệu m3/năm ứng với nước đến tần suất 95%, trong đó,
tổng lượng nước thiếu vẫn tập trung chủ yếu ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Đến năm 2050, lượng nước cấp trên toàn quốc sẽ thiếu khoảng 9.067 triệu m3/năm ứng
với nước đến tần suất 50% (tăng khoảng 44% so với tổng lượng nước thiếu thực
trạng). Lượng nước thiếu khoảng 21.588 triệu m3/năm khi nước đến tần suất 85%;
thiếu khoảng 29.622 triệu m3/năm ứng khi nước đến tần suất 95%, trong đó, tổng
lượng nước thiếu vẫn tập trung chủ yếu ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nhất là khi
nước đến ít, hạn hán ở tần suất (85-95)%.
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Bảng 3-34. Dự báo lượng nước thiếu trên các khu vực vào năm 2025
Tần suất 50%
Tần suất 85%
Tần suất 95%
Tỷ lệ đảm bảo đáp
Tỷ lệ đảm bảo
Tổng
ứng của nguồn Tổng lƣợng Tỷ lệ đảm bảo đáp
đáp ứng của
Tổng lƣợng
lƣợng
STT
Lƣu vực sông
nƣớc
nguồn nƣớc
nƣớc thiếu
nƣớc thiếu ứng của nguồn nƣớc
nƣớc
Năm
Mùa khô
Năm
Mùa khô
Năm Mùa khô
thiếu
(Triệu m3)
(%)
(%)
(Triệu m3)
(%)
(%)
(Triệu m3)
(%)
(%)
I
Khu vực Đồng bằng sông Hồng
1 Hồng - Thái Bình
792
96,6
94,5
1.107
95,5
92,5
1411
94,5
90,9
2 Các sông Quảng Ninh
1,63
99,8
99,6
29,7
96,6
93,0
64,8
92,2
83,9
II Khu vực trung du và miền núi phía Bắc
1 Bằng Giang - Kỳ Cùng
100
100
8,8
99,1
98,5
13,8
98,6
97,6
III Khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung
1 Mã
100
100
100
100
100
100
2 Cả
70,7
98,8
98,3
221
96,4
94,6
327
94,6
91,9
3 Hương
100
100
100
100
100
100
4 Vu Gia - Thu Bồn
100
100
0,7
99,9
99,7
15,7
99,6
99,4
5 Trà Khúc
100
100
27,0
98,6
98,0
49,3
97,4
96,3
6 Kôn - Hà Thanh
46,3
93,5
90,4
80,9
88,1
82,2
106
83,4
75,1
7 Cái Nha Trang
100
100
100
100
5,7
98,6
97,6
8 Cái Ninh Hòa
79,1
69,1
49,9
122
52,4
22,8
149
41,9
10,0
9 Các sông Quảng Bình
100
100
100
100
2,9
99,6
99,4
10 Các sông Quảng Trị
19,3
98,3
97,1
102
89,9
82,4
194
81,3
67,3
IV Khu vực Tây Nguyên
1 Ba
173
97,2
95,8
414
93,5
90,2
577
90,9
86,2
2 Sêsan
26,9
97,1
96,1
112
88,0
83,8
248
73,3
64,1
3 Srêpốk
82,2
96,8
95,2
365
85,6
78,6
501
80,2
70,6
V Khu vực Đông Nam Bộ
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Tần suất 50%
Tần suất 85%
Tần suất 95%
Tỷ lệ đảm bảo đáp
Tỷ lệ đảm bảo
Tổng
ứng của nguồn Tổng lƣợng Tỷ lệ đảm bảo đáp
đáp ứng của
Tổng lƣợng
lƣợng
STT
Lƣu vực sông
nƣớc
nguồn nƣớc
nƣớc thiếu
nƣớc thiếu ứng của nguồn nƣớc
nƣớc
Năm
Mùa khô
Năm
Mùa khô
thiếu
Năm Mùa khô
3
3
3
(Triệu m )
(%)
(%)
(Triệu m )
(%)
(%)
(Triệu m )
(%)
(%)
1 Đồng Nai
2.479
89,2
80,9
3.268
85,9
74,9
3.323
84,5
72,4
2 Các sông Đông Nam Bộ
280
79,7
67,0
452
70,5
52,8
595
62,9
41,1
VI Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
1 Cửu Long
2.635
95,4
92,8
14.537
74,7
60,5
20.777
63,8
52,6
Tổng
6.685
20.847
28.361
Trung bình
95,4
92,5
90,2
84,5
86,2
78,5
Lớn nhất
2.635
14.537
20.777
Bảng 3-35. Dự báo lượng nước thiếu trên các khu vực vào năm 2030

STT

I
1
2
II
1
III
1

Lƣu vực sông

Tần suất 50%
Tần suất 85%
Tần suất 95%
Tỷ lệ đảm bảo
Tỷ lệ đảm bảo
Tỷ lệ đảm bảo
Tổng
Tổng
Tổng
đáp ứng của
đáp ứng của
đáp ứng của
lƣợng
lƣợng
lƣợng
nguồn nƣớc
nguồn nƣớc
nguồn nƣớc
nƣớc
nƣớc
nƣớc thiếu
Năm Mùa khô
Năm Mùa khô
Năm Mùa khô
thiếu
thiếu
(Triệu m3) (%)
(%)
(Triệu m3) (%)
(%)
(Triệu m3)
(%)
(%)

Khu vực Đồng bằng sông Hồng
Hồng - Thái Bình
797
96,7
Các sông Quảng Ninh
100
Khu vực trung du và miền núi phía Bắc
Bằng Giang - Kỳ Cùng
1,6
99,8
Khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung
Mã
100

94,6
100

1.088
32,5

95,6
96,4

92,8
92,5

1.387
68,9

94,6
91,8

91,2
83,2

99,7

11,2

98,9

98,1

16,1

98,4

97,3

100

5,4

100

99,9

38,0

99,3

99,0
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STT

Lƣu vực sông

2
3
4
5
6
7
8
9
10
IV
1
2
3
V
1
2
VI
1

Cả
Hương
Vu Gia - Thu Bồn
Trà Khúc
Kôn - Hà Thanh
Cái Nha Trang
Cái Ninh Hòa
Các sông Quảng Bình
Các sông Quảng Trị
Khu vực Tây Nguyên
Ba
Sêsan
Srêpốk
Khu vực Đông Nam Bộ
Đồng Nai
Các sông Đông Nam Bộ
Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
Cửu Long
Tổng
Trung bình
Lớn nhất

Tần suất 50%
Tần suất 85%
Tần suất 95%
Tỷ lệ đảm bảo
Tỷ lệ đảm bảo
Tỷ lệ đảm bảo
Tổng
Tổng
Tổng
đáp ứng của
đáp ứng của
đáp ứng của
lƣợng
lƣợng
lƣợng
nguồn nƣớc
nguồn nƣớc
nguồn nƣớc
nƣớc
nƣớc
nƣớc thiếu
thiếu
Năm Mùa khô
thiếu
Năm Mùa khô
Năm Mùa khô
3
3
3
(Triệu m ) (%)
(%)
(Triệu m ) (%)
(%)
(Triệu m )
(%)
(%)
62,2
99,0
98,5
210
96,6
94,9
313
94,8
92,2
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
13,7
99,6
99,5
100
100
26,9
98,6
98,0
43,7
97,7
96,8
50,8
92,9
89,4
86,0
87,3
81,0
111
82,9
74,3
100
100
100
100
1,0
99,8
99,6
72,4
71,0
52,9
114
54,5
26,2
141
43,5
8,4
100
100
100
100
5,2
99,4
99,0
24,5
97,9
96,3
119
88,5
80,0
211
79,9
65,0
182
46,3
109

97,1
96,0
96,1

95,6
94,6
93,8

424
167
455

93,4
85,5
83,5

90,0
80,6
74,0

591
340
594

90,8
70,5
78,5

86,0
60,7
66,0

2.768
266

88,3
80,2

79,1
67,6

3.411
438

85,5
70,6

73,9
52,7

3.502
570

83,9
63,3

71,3
41,3

2.952
7.332

94,9

92,0

14.128
20.716

75,5

61,7

20.361
28.307

64,7

53,4

95,3

92,3

90,0

84,0

86,0

78,1

2.952

14.128

20.361
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Bảng 3-36. Dự báo lượng nước thiếu trên các khu vực vào năm 2050

STT

I
1
2
II
1
III
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
IV
1
2
3
V

Lƣu vực sông

Tần suất 50%
Tần suất 85%
Tần suất 95%
Tỷ lệ đảm bảo
Tỷ lệ đảm bảo
Tỷ lệ đảm bảo
Tổng
Tổng
Tổng
đáp ứng của
đáp ứng của
đáp ứng của
lƣợng
lƣợng
lƣợng
nguồn nƣớc
nguồn nƣớc
nguồn nƣớc
nƣớc thiếu
nƣớc thiếu
nƣớc thiếu
Năm Mùa khô
Năm Mùa khô
Năm Mùa khô
(Triệu m3) (%)
(%)
(Triệu m3) (%)
(%)
(Triệu m3) (%)
(%)

Khu vực Đồng bằng sông Hồng
Hồng - Thái Bình
955
96,4
Các sông Quảng Ninh
8,8
99,1
Khu vực trung du và miền núi phía Bắc
Bằng Giang - Kỳ Cùng
5,6
99,5
Khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung
Mã
100
Cả
69,6
98,9
Hương
100
Vu Gia - Thu Bồn
100
Trà Khúc
4,12
99,8
Kôn - Hà Thanh
73,2
89,9
Cái Nha Trang
100
Cái Ninh Hòa
77,9
68,7
Các sông Quảng Bình
100
Các sông Quảng Trị
22,2
97,9
Khu vực Tây Nguyên
Ba
181
97,2
Sêsan
125
91,3
Srêpốk
257
93,0
Khu vực Đông Nam Bộ

94,2
98,1

1.439
49,6

95,1
94,8

92,0
89,3

1.787
87,4

94,1
90,2

90,4
80,1

99,1

15,0

98,6

97,6

19,8

98,1

96,8

100
98,3
100
100
99,7
84,7
100
49,2
100
96,4

45,6
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98,8
94,9
100
100
97,3
76,0
100
22,2
100
80,0

57,8
304

119

99,2
96,6
100
100
98,1
84,3
100
52,1
100
88,5

15,0
65,8
135
3,8
145
3,0
202

99,0
95,0
100
99,6
96,7
80,6
99,1
41,9
99,6
80,7

98,5
92,5
100
99,5
95,4
70,3
98,5
5,5
99,4
66,3

95,7
89,9
89,7

420
359
947

93,6
75,2
74,2

90,2
71,1
62,0

561
610
1.089

91,4
57,9
70,4

86,9
50,9
56,3

38,4
111
119

212

STT

1
2
VI
1

Tần suất 50%
Tần suất 85%
Tần suất 95%
Tỷ lệ đảm bảo
Tỷ lệ đảm bảo
Tỷ lệ đảm bảo
Tổng
Tổng
Tổng
đáp ứng của
đáp ứng của
đáp ứng của
Lƣu vực sông
lƣợng
lƣợng
lƣợng
nguồn nƣớc
nguồn nƣớc
nguồn nƣớc
nƣớc thiếu
nƣớc thiếu
nƣớc thiếu
Năm Mùa khô
Năm Mùa khô
Năm Mùa khô
3
3
3
(Triệu m ) (%)
(%)
(Triệu m ) (%)
(%)
(Triệu m ) (%)
(%)
Đồng Nai
3.701
85,9
74,3
4.320
83,6
69,8
4.508
81,9
67,1
Các sông Đông Nam Bộ
299
79,3
65,9
464
70,3
51,9
579
64,0
42,1
Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
Cửu Long
3.289
94,4
91,2
12.931
77,8
65,3
19.450
66,6
47,8
Tổng
9.069
21.588
29.622
Trung bình
94,3
90,9
88,5
82,0
84,6
76,0
Lớn nhất
3.701
12.931
19.450
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(b). Nước ngầm
Tổng trữ lượng tiềm năng khai thác nước ngầm trên toàn quốc 3,05 tỷ m3/năm, tương
ứng khoảng 8.350.562 m3/ng.đêm (chiếm 13,6%) so với trữ lượng có thể khai thác là
61.199.017 m3/ngày đêm. Việt Nam tuy có nhiều tầng chứa nước, song nước ngầm
phân bố không đều tại các khu vực. Nước ngầm được khai thác phục vụ cho sinh hoạt,
sản xuất công nghiệp, kinh doanh dịch vụ, tưới nông nghiệp chủ yếu tập trung ở vùng
đồng bằng sông Hồng, sông Cửu Long, Tây Nguyên và các tỉnh Đông Nam Bộ, một
phần ở khu vực ven biển miền Trung.
Việc khai thác nguồn nước ngầm quá mức cho phép do quản lý kém có thể gây hạ thấp
nghiêm trọng mực nước ngầm, gây lún nền đất đai và tăng nguy cơ ngập lụt, suy thoái
chất lượng nước. Nguồn nước ngầm với trữ lượng khai thác có hạn, xu hướng ngày
càng cạn kiệt nên về lâu dài không thể đáp ứng được nhu cầu cấp nước sạch cho sinh
hoạt và công nghiệp với quy mô khai thác lớn.
 Khu vực đồng bằng sông Hồng: dự báo trong những năm tới tầng chứa nước
Holocene thay đổi không đáng kể so với tốc độ hạ thấp mực nước giai đoạn (20152020), mực nước TCN qh được dự báo như sau:
Bảng 3-37. Dự báo mực nước TCN qh vùng ĐB sông Hồng

STT

Tầng chứa
nƣớc

Mực nƣớc trung
bình năm 2020

1

qh

4,50

Mực nƣớc dự báo trung bình
Năm 2025
Năm 2030
Năm 2050
(m)
(m)
(m)
5,25
6,00
9,00

Đối với tầng chứa nước Pleistocen (qp) là tầng chứa nước khai thác chính của vùng
đồng bằng sông Hồng, TCN qp khu vực đồng bằng sông Hồng có 21 giếng quan trắc.
Dự báo mực nước TCN qp vùng ĐB sông Hồng đến năm 2030, 2025 như bảng sau:
Bảng 3-38. Dự báo mực nước TCN qp vùng ĐB sông Hồng

STT

Tầng chứa
nƣớc

Mực nƣớc trung
bình năm 2020

1

qp

5,09

Mực nƣớc dự báo trung bình
Năm 2025
Năm 2030
Năm 2050
(m)
(m)
(m)
6,34
7,59
12,59

 Khu vực ven biển miền Trung:
Trong 5 năm tới (2020- 2025) trong tầng chứa nước Holocen cho thấy mực nước có xu
thế ít thay đổi. Mực nước có xu hướng hạ thấp từ 0,05 đến <0,1m/năm tập trung ở xã
Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân (QT5-TH); xã Đông Hải, Tp. Thanh Hóa (QT8- H) và
hạ thấp từ 0,1 đến <0,2m/năm phân bố ở khu vực xã Xuân Hòa, huyện họ Xuân (QT4TH); xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia (QT14-TH). Mực nước có xu hướng hạ thấp từ
0,05 đến <0,1m/năm tập trung ở xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
(QT2b-NA). Hạ thấp từ 0,2 đến 0,3m/năm tập trung ở khu vực xã Quảng Chính, huyện
Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (QT12a-TH) và xã Nghi Yên (QT7-NA); Nghi Lâm
(QT17a-NA), huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
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Mực nước tầng chứa nước Pleistocen (qp) có xu hướng hạ thấp từ 0,1 đến <0,2m/năm
phân bố ở khu vực xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4a-TH), xã Thọ Nguyên, huyện
Thọ Xuân (QT5a-TH), xã Đông Hải, Tp. Thanh Hóa (QT8aTH), xã Ngọc Lĩnh, huyện
Tĩnh Gia (QT14a-TH) của tỉnh Thanh Hóa. Dự báo mực nước TCN qp khu vực ven
biển miền Trung như sau:
Bảng 3-39. Dự báo mực nước TCN qp khu vực ven biển miền Trung

STT

Tầng chứa
nƣớc

Mực nƣớc trung
bình năm 2020

1

qp

3,26

Mực nƣớc dự báo trung bình
Năm 2025
Năm 2030
Năm 2050
(m)
(m)
(m)
4,14
5,01
8,51

3). MT3 – Ô nhiễm môi trường nước
(a). Nước mặt
Các công trình phục vụ quy hoạch cấp, thoát nước, tưới, tiêu sẽ làm tăng lượng nước
đến, dòng chảy trong sông sẽ tăng, khả năng tự làm sạch trong các dòng sông tăng lên,
chất lượng nước trong các sông sẽ được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, khi mở rộng
diện tích tưới, tăng diện tích sản xuất nông nghiệp thì lượng phân bón hóa học và
thuốc bảo vệ thực vật sử dụng trong quá trình sản xuất sẽ tăng cao, việc cấp đủ nước
cho thủy sản sẽ làm cho năng suất tăng cao, mở rộng diện tích nuôi trồng đồng nghĩa
với việc sử dụng nhiều thức ăn, nhiều hóa chất sẽ được sử dụng để cải tạo diện tích
nuôi. Nếu không có biện pháp quản lý sử dụng, thu gom hợp lý thì lượng phân bón hóa
học, thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất theo mưa cuốn trôi sẽ đổ trực tiếp xuống các
kênh, sông, điều này sẽ làm suy giảm chất lượng nước trên các sông trong lưu vực.
Tăng lượng nước cấp sinh hoạt đồng nghĩa với việc tăng lượng nước thải sinh hoạt đổ
trực tiếp xuống các lưu vực sông đe dọa ô nhiễm nguồn nước các lưu vực sông. Nước
thải sinh hoạt chứa nhiều hàm lượng các chất hữu cơ, vi sinh là nguồn gây ô nhiễm
nguồn nước.
Nguồn gây ô nhiễm môi trường nước trong quy hoạch tài nguyên nước có thể kể đến
như: Hoạt động sinh hoạt đô thị, hoạt động công nghiệp, hoạt động nông nghiệp, nước
thải từ hoạt động dịch vụ - du lịch…
Dự báo tải lượng chất thải của các ngành tại các khu vực trên lãnh thổ Việt Nam đến
năm 2030 và 2050 như sau:
a). Nước thải từ hoạt động sinh hoạt dân cư
Dựa trên báo cáo dự báo dân số Việt Nam giai đoạn 2019 – 2069, dân số Việt Nam
theo các vùng được trình bày tại bảng sau:
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Bảng 3-40. Dân số của Việt Nam theo các vùng qua các năm
Khu vực
Đồng bằng sông Hồng

2019
22.544

2025
23.848

2030
24.813

2045
27.152

2

Trung du và miền núi phía
Bắc

12.533

13.126

13.686

15.395

3
4

Bắc Trung Bộ và Duyên
hải miền Trung
Tây Nguyên

20.187

20.660

21.031

22.365

5.843

6.132

6.409

7.198

5
6

Đông Nam Bộ
Đồng bằng sông Cửu Long

17.829
17.274

19.639
17.365

21.072
17.514

23.693
17.865

Stt
1

Cả nƣớc
96.209
100.770
104.524
(Nguồn: Dự báo dân số Việt Nam 2019 - 2069, Tổng cục thống kê, 2020).

113.667

Phương án phân bổ nguồn nước của Quy hoạch đã đề ra mục tiêu đảm bảo đáp ứng
100% nhu cầu sử dụng nước. Căn cứ vào chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt theo Tiêu chuẩn
cấp nước đô thị được quy định “Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN
01:2008/BXD” Quy hoạch đã xác định nhu cầu sử dụng nước trên các khu vực đến
năm 2025, 2030 và 2050 như sau:
Bảng 3-41. Nhu cầu cung cấp nước trên lãnh thổ Việt Nam
Giai đoạn quy hoạch
Loại đô thị

Đơn vị

I

Năm 2025

Năm 2030

Năm 2050

Lít /ngày.đêm

150

180

180

II

Lít /ngày.đêm

120

150

150

III, IV, V

Lít /ngày.đêm

80

100

100

Nông thôn

Lít /ngày.đêm

80

80

100

108

128

133

Trung bình khu vực

Lượng nước thải được tính bằng 100% lượng nước cấp. Như vậy, lượng nước thải sinh
hoạt trên toàn lãnh thổ Việt Nam đến năm 2050 như sau:
Bảng 3-42. Khối lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam qua các
năm
STT
1

Khu vực
Đồng bằng sông Hồng

Khối lƣợng nƣớc thải (m3/ngày)
2025
2030
2045
2575,6
3176,1
3611,2
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STT

Khu vực

2
3

Trung du và miền núi phía Bắc
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung

4
5
6

Khối lƣợng nƣớc thải (m3/ngày)
2025
1417,6

2030
1751,8

2045
2047,5

Tây Nguyên
Đông Nam Bộ

2231,3
662,3
2121,0

2692,0
820,4
2697,2

2974,5
957,3
3151,2

Đồng bằng sông Cửu Long

1875,4

2241,8

2376,0
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Bảng 3-43. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

Khu vực

Đồng bằng sông
Hồng

Trung du và miền
núi phía Bắc

Bắc Trung Bộ và
Duyên hải miền
Trung

Tây Nguyên

Chất ô nhiễm
Chất rắn
(TSS)
BOD5
COD
Amoni
Tổng N
Tổng P
Chất rắn
(TSS)
BOD5
COD
Amoni
Tổng N
Tổng P
Chất rắn
(TSS)
BOD5
COD
Amoni
Tổng N
Tổng P
Chất rắn
(TSS)
BOD5

lơ lửng

lơ lửng

lơ lửng

lơ lửng

Tải lƣợng phát thải (kg/ngày)

Nồng độ các chất ô nhiêm (mg/l)

2025

2030

2045

2025

2030

2045

70 – 145

2.563,7

2.667,4

2.918,8

995,4

839,84

808,26

45 – 54
72 – 102
2,4 – 4,8
6 – 12
0,8 – 4,0

1.180,5
2.074,8
85,9
214,6
57,2

1.228,2
2.158,7
89,3
223,3
59,6

1.344,0
2.362,2
97,7
244,4
65,2

458
806
33,4
83,32
22,2

386,70
679,67
28,12
70,31
18,77

372,18
654,13
27,05
67,68
18,05

70 – 145

1.411,0

1.471,2

1.655,0

995,34

839,82

808,30

45 – 54
72 – 102
2,4 – 4,8
6 – 12
0,8 – 4,0

649,7
1.142,0
47,3
118,1
31,5

677,5
1.190,7
49,3
123,2
32,8

762,1
1.339,4
55,4
138,6
36,9

458,30
805,5
33,37
83,31
22,22

386,75
679,70
28,14
70,33
18,72

372,21
654,16
27,06
67,692
18,02

70 – 145

2.221,0

2.260,8

2.404,2

995,38

839,8

808,27

45 – 54
72 – 102
2,4 – 4,8
6 – 12
0,8 – 4,0

1.022,7
1.797,4
74,4
185,9
49,6

1.041,0
1.829,7
75,7
189,3
50,5

1.107,1
1.945,8
80,5
201,3
53,7

458,34
805,54
33,34
83,32
22,23

387
679,68
28,1
70,32
18,76

372
654,2
27,1
67,7
18,1

70 – 145

659,2

689,0

773,8

995,32

839,83

808,32

45 – 54

303,5

317,2

356,3

458,25

386,64

372,19

Hệ số phát
thải (*)
(g/ngƣời/ngày)
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Khu vực

Chất ô nhiễm

Hệ số phát
thải (*)
(g/ngƣời/ngày)
72 – 102
2,4 – 4,8
6 – 12
0,8 – 4,0

Tải lƣợng phát thải (kg/ngày)

Nồng độ các chất ô nhiêm (mg/l)

2025

2025

2030

2045

2030

COD
533,5
557,6
626,2
805,53
680
Amoni
22,1
23,1
25,9
33,37
28,16
Tổng N
55,2
57,7
64,8
83,35
70,3
Tổng P
14,7
15,4
17,3
22,1
18,8
Chất rắn lơ lửng
70 – 145
2.111,2
2.265,2
2.547,0
995,37
840
(TSS)
BOD5
45 – 54
972,1
1.043,1
1.172,8
458,32
386,73
COD
72 – 102
1.708,6
1.833,3
2.061,3
805,56
679,7
Đông Nam Bộ
Amoni
2,4 – 4,8
70,7
75,9
85,3
33,33
28
Tổng N
6 – 12
176,8
189,6
213,2
83,36
70
Tổng P
0,8 – 4,0
47,1
50,6
56,9
22,21
19
Chất rắn lơ lửng
70 – 145
1.866,7
1.882,8
1.920,5
995,36
839,86
(TSS)
BOD5
45 – 54
859,6
866,9
884,3
458,36
386,69
Đồng bằng sông
COD
72 – 102
1.510,8
1.523,7
1.554,3
805,6
679,6
Cửu Long
Amoni
2,4 – 4,8
62,5
63,1
64,3
33,32
28,15
Tổng N
6 – 12
156,3
157,6
160,8
83,34
70,2
Tổng P
0,8 – 4,0
41,7
42,0
42,9
22,24
18,73
(*)Nguồn: WHO, Đánh giá nhanh nguồn ô nhiễm đất, nước, không khí. Phần I. Về kỹ thuật điều tra nhanh ô nhiễm môi trường

2045
654
27,06
67,690
18,07
808,3
372,18
654,13
27,07
67,66
18,06
808,29
372,180
654,167
27,06
67,68
18,056
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Các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt nếu không có hệ thống xử lý nước thải tập
trung thì nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải năm 2025 - 2050 cao hơn QCVN
14:2008/BTNMT rất nhiều lần. Đây là lượng nước thải mang theo nhiều chất hữu cơ
và vi sinh vật gây bệnh, phân bố một cách rộng khắp trên toàn bộ các lưu vực sông. Để
có thể quản lý và xử lý một cách hiệu quả loại nước thải này, cần có quy hoạch khu xử
lý nước thải tập trung tại các đô thị.
b). Nước thải từ hoạt động công nghiệp
Theo báo cáo quy hoạch khu công nghiệp Việt Nam tầm nhìn đến năm 2050, Việt
Nam sẽ có khoảng 650 khu công nghiệp với diện tích có thể cho thuê ước khoảng
130.000 ha. Lượng nước thải công nghiệp thải ra môi trường mỗi ngày ước đạt 3,9
triệu m3/ngày, tương ứng khoảng 1.400 triệu m3 nước thải/năm.
Hiện nay, năng lực xử lý nước thải các khu công nghiệp qua các nhà máy xử lý nước
thải tập trung đạt 89,8% và tốc độ tăng ước đạt 1,08% như vậy dự kiến đến năm 2030
sẽ cơ bản kiểm soát được chất lượng nước thải của các khu công nghiệp thải ra môi
trường.
Đối với cụm công nghiệp theo báo cáo của các địa phương, năm 2020 cả nước sẽ có
1.582 cụm công nghiệp, tổng diện tích 51.635 ha, đã có 698 cụm công nghiệp với tổng
diện tích khoảng 18.780 ha đi vào hoạt động, với tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp
hoạt động là khoảng 58% (10.892 ha/18.780 ha). Như vậy, dư địa quỹ đất cho phát
triển các cụm công nghiệp còn rất lớn.
Giả sử đến thời điểm năm 2030, toàn bộ 1.582 cụm công nghiệp quy hoạch đi vào hoạt
động, tỷ lệ lấp đầy 80% thì tổng lượng nước thải xả ra môi trường sẽ ước khoảng
630.000 - 820.000 m3 nước thải/ngày (tương ứng với khoảng 226 triệu m3 đến 301
triệu m3 nước thải/năm). Như vậy, nguy cơ ô nhiễm từ các cụm công nghiệp này trong
tương lai là rất lớn. Tuy nhiên, nếu các địa phương quyết liệt quản lý, giám sát, chỉ cấp
phép cho các cụm công nghiệp mới đi vào hoạt động khi có báo cáo ĐTM và có hệ
thống xử lý nước thải tập trung, và tiếp tục hoàn thiện, đưa vào hoạt động các hệ thống
xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp đã hoạt động thì sẽ cơ bản giải quyết được
vấn đề nguồn ô nhiễm này.
Bên cạnh sự phát triển của khu, cụm công nghiệp thì các làng nghề cũng sẽ là nguồn
phát thải chất thải, nước thải lớn ra môi trường. Hiện nay, các giải pháp để quản lý,
giám sát nguồn thải từ các làng nghề này vẫn còn nhiều bất cập, phức tạp và khó giải
quyết trong thời gian tới.
c). Nước thải từ hoạt động nông nghiệp
Hoạt động nông nghiệp cũng đóng vai trò chủ đạo trong việc phát triển kinh tế tại Việt
Nam, trong đó sản xuất nông nghiệp cần phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên và thị trường
tiêu thụ. Theo quy hoạch đến năm 2030, quỹ đất cho trồng lúa ổn định là 3,812 triệu
ha (tức giảm tiếp 308,5 nghìn ha so với hiện trạng (4,1205 triệu ha năm 2019), diện
tích gieo trồng dự kiến được giữ ở mức 7.326,6 nghìn ha. Cho thấy trong tương lai
mức độ thâm canh sẽ giữ ổn định và tăng nhẹ so với giai đoạn hiện trạng. Để thâm
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canh được tốt thì nhu cầu về phân bón và thuốc bảo vệ thực vật sẽ phải gia tăng theo.
Do đó, trong trường hợp không thay đổi được tập quán canh tác, cải tiến công nghệ
canh tác và với diện tích gieo trồng ổn định như trên thì việc sử dụng một lượng phân
bón và thuốc bảo vệ thực vật bằng thậm chí vượt các con số đã được xác định trong
điều kiện hiện trạng là không thể tránh khỏi và sẽ gây sức ép nên tài nguyên nước mặt
của các lưu vực sông.
Về chăn nuôi, theo quy hoạch dự kiến đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tổng đàn
trâu là 3 triệu con; đàn bò là 12 triệu con; đàn lợn 34 triệu con; gia cầm 358 triệu con.
Căn cứ theo tiêu chuẩn TCVN 4454:2012 – Quy hoạch xây dựng nông thôn – Tiêu
chuẩn thiết kế, Quy định tiêu chuẩn cấp nước dùng cho các trạm, trại chăn nuôi gia
cầm – gia súc tính cho một con trong một ngày. Tiêu chuẩn này đã bao gồm toàn bộ
lượng nước cho việc rửa các dụng cụ lấy sữa, chuẩn bị thức ăn cho gia cầm, gia súc và
lượng nước để vệ sinh chuồng trại. Lượng nước cấp cho các trạm, trại chăn nuôi được
trình bày như sau:
Bảng 3-44. Lượng nước cấp trong chăn nuôi trên cả nước
Lƣợng
Tổng lƣợng nƣớc dùng
Số
lƣợng
gia
súc,
gia
cầm
Gia súc,
nƣớc dùng
(m3/ngày)
gia cầm (lít/con/ngày)
2020
2030
2020
2030
(*)
Trâu
80
2.332.800
3.000.000
186.624
240.000
Bò
80
6.230.500
12.000.000
498.440
960.000
Lợn
15
22.027.900
34.000.000
330.418,5
510.000
Gia cầm
2
512.700.000 358.000.000
1.025.400
716.000
(*): Nguồn TCVN 4454:2012 – Quy hoạch xây dựng nông thôn – Tiêu chuẩn thiết kế
Theo kết quả tính toán thì nhu cầu dùng nước cho hoạt động chăn nuôi đến năm 2030
khoảng 2.426.000 m3/ngày. Lượng nước thải được tính bằng 80% nước cấp, do đó
tổng nước thải phát sinh trong hoạt động chăn nuôi khoảng 1.940.800 m3/ngày.
Dự báo tải lượng nước thải và một số chất ô nhiễm trong nước thải phát sinh theo
chủng loại vật nuôi trong 1 năm được trình bày tại bảng sau:
Bảng 3-45. Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải do vật nuôi thải ra

Vật nuôi

Đơn vị

Trâu bò thịt Con/năm
(360kg)
Trâu bò sữa Con/năm
(590 kg)
Lợn thịt (45 Con/năm
kg)

Thể tích
chất thải,
m3/đơn vị

BOD
kg/đơn vị

TSS
kg/đơn
vị

Tổng N
kg/đơn
vị

Tổng P
kg/đơn
vị

8,4

164

1.204

43,8

11,3

15,6

228,5

1.533

82,1

12,0

14,6

32,9

73,0

7,3

2,3
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Vật nuôi

Đơn vị

Con/năm
Gà thịt, 1kg
Nguồn:WHO, 1993

Thể tích
chất thải,
m3/đơn vị
21,5

BOD
kg/đơn vị
1,61

TSS
kg/đơn
vị
4,2

Tổng N
kg/đơn
vị
3,6

Tổng P
kg/đơn
vị
-

Bảng 3-46. Dự báo thải lượng chất ô nhiễm trong nước thải chăn nuôi đến năm 2030
Vật
nuôi

Số lƣợng
(con)

Trâu
Bò
Lợn
Gia
cầm

3.000.000
12.000.000
34.000.000

Thể tích chất
thải, m3/đơn
vị
25.200.000
100.800.000
496.400.000

358.000.000

7.697.000.000

Tiêu chuẩn thải (tấn/năm)
BOD

TSS

492.000
3.612.000
1.968.000 14.448.000
1.118.600 2.482.000
576.380

1.503.600

Tổng N

Tổng P

131.400
525.600
248.200

33.900
135.600
78.200

1.288.800

-

Thành phần nước thải chăn nuôi biến động rất lớn phụ thuộc vào quy mô chăn nuôi,
phương pháp vệ sinh, kiểu chuồng trại và hàm lượng các chất ô nhiễm trong nước vệ
sinh chuồng trại....Trong nước thải, nước chiếm 75 – 95%, phần còn lại là các chất hữu
cơ, vô cơ và mầm bệnh. Nếu nước thải chăn nuôi không được xử lý sẽ gây ô nhiễm
nguồn nước sông khu vực, dễ phát sinh các loài dịch bệnh.
Thủy sản: Theo Quy hoạch tổng thể phát triển ngành nông nghiệp cả nước năm 2020,
tầm nhìn đến năm 2030, diện tích nuôi trồng thủy sản sau năm 2020 sẽ ổn định ở mức
1.200 nghìn ha. Ước tỉnh tổng lượng nước thải thải ra môi trường khoảng từ 18 tỷ đến
30 tỷ m3/năm. Đồng bằng sông Cửu Long là nơi có diện tích nuôi trồng thủy sản tập
trung lớn nhất cả nước (chiếm 60%). Hầu hết hiện nay nước thải hoạt động nuôi trồng
thủy sản không được xử lý mà thải trực tiếp ra môi trường qua quá trình thay nước,
thau rửa ao nuôi. đối với hình thức nuôi lồng, bè do lượng thức ăn du thừa của quá
trình nuôi gây phú dưỡng nguồn nước.
(b). Nước ngầm
Nguồn nước ngầm có chất lượng tương đối tốt, có khả năng tự bảo vệ tốt, đặc biệt là
các tầng chứa nước có áp hầu như rất khó bị ô nhiễm từ nguồn trên mặt, ít chịu sự tác
động của các hoạt động, sản xuất của con người. Nước ngầm được khai thác chủ yếu ở
đồng bằng sông Hồng, khu vực nam Bộ, Tây Nguyên và một số khu vực ven biển
miền Trung. Tuy nhiên, vấn đề đáng quan tâm về chất lượng nước ngầm trong tương
lai là vấn đề xâm nhập mặn do khai thác quá mức hoặc sơ đồ khai thác chưa thực sự
hợp lý ở một số khu vực thuộc đồng bằng sông Hồng, ven biển bắc trung bộ và khu
vực Nam Bộ.
 Khu vực Đồng bằng sông Hồng:
 Tầng chứa nước Holocen (qh):
Tầng qh không là tầng khai thác chính nhưng cũng chịu ảnh hưởng từ tầng qp. Trên cơ
sở kết quả phân vùng nguy cơ nhiễm mặn cho thấy vùng có nguy cơ nhiễm mặn tập
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trung chủ yếu ở tỉnh Nam Định, Hải Phòng. Trên cơ sở đó các đơn vị khai thác nước
dưới đất cần chú ý chế độ khai thác ở các nhà máy nước quanh khu vực này. Một số
nơi thuộc vùng nước nhạt nhưng hàm lượng TDS vẫn có xu hướng tăng như huyện
Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (Q.1) tăng với tốc độ 7,3 mg/l/năm, huyện Thuận Thành,
tỉnh Bắc Ninh (Q.115) tăng với tốc độ 18,46 mg/l/năm. Khu vực đang thuộc vùng
nước mặn nhưng hàm lượng TDS vẫn có xu hướng tăng theo thời gian; huyện Hải
Hậu, tỉnh Nam Định (Q.110) tăng với tốc độ là 458,33mg/l/năm.
 Tầng chứa nước Pleistocen (qp):
Tầng qp là tầng khai thác nước chính dẫn đến nguy cơ xâm nhập mặn theo phương
ngang. Trên cơ sở kết quả phân vùng nguy cơ nhiễm mặn cho thấy vùng có nguy cơ
nhiễm mặn tập trung chủ yếu ở tỉnh Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình. Trên cơ sở đó
các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác ở các nhà máy nước
quanh khu vực này. Một số khu vực thuộc vùng nước mặn nhưng hàm lượng vẫn có xu
hướng tăng theo thời gian như: huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (Q.189) tăng với tốc
độ 72,71 mg/l/năm và huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình (Q.156a) tăng với tốc độ 137,5
mg/l/năm. Một số khu vực thuộc vùng nước nhạt nhưng hàm lượng TDS cũng tăng
theo thời gian: huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội (Q.175a) tăng với tốc độ
54,54mg/l/năm.

Hình 3.9. Sơ đồ khu vực nguy cơ nhiễm Hình 3.10. Sơ đồ khu vực nguy cơ
mặn TCN qh LVS Hồng - Thái Bình
nhiễm mặn TCN qp LVS Hồng - Thái
Bình
 Khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung :
 Tầng chứa nước qh:
Tầng qh là tầng khai thác nước chính của vùng dẫn đến ảnh hưởng xâm nhập mặn theo
phương ngang. Trên cơ sở kết quả phân vùng nguy cơ nhiễm mặn các đơn vị khai thác
nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác ở các nhà máy nước quanh khu vực này.Một
số khu vực thuộc vùng nước mặn nhưng hàm lượng vẫn có xu hướng tăng theo giờ
gian như: Quỳnh Lưu, Nghệ An (QT2a-NA), tăng với tốc độ 529,86 mg/l.năm; Yên
Thành, Nghệ An (QT4a-NA), tăng với tốc độ 1274,93 mg/l.năm; Diễn Châu, Nghệ An
(QT3-NA), tăng 152,2 mg/l.năm.
 Tầng chứa nước Pleistocen (qp):
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Tầng qp là tầng khai thác nước của vùng dẫn đến ảnh hưởng xâm nhập mặn theo
phương ngang. Trên cơ sở kết quả phân vùng nguy cơ nhiễm mặn các đơn vị khai thác
nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác ở các nhà máy nước quanh khu vực này. Một
số khu vực thuộc vùng nước mặn nhưng hàm lượng vẫn có xu hướng tăng theo giờ
gian như: Sầm Sơn, Thanh Hoá (QT9a-TH), tăng với tốc độ 11,67mg/l.năm; Nga Sơn,
Thanh Hoá (QT13a-TH), tăng 409,16mg/l.năm; Quỳnh Lưu, Nghệ An (QT2b-NA),
tăng 167,52 mg/l.năm; Nghi Lộc, Nghệ An (QT9b-NA), tăng 258,16 mg/l.năm.
 Khu vực đồng bằng sông Cửu Long:
 Tầng chứa nước Pleistocen trên (qp3):
Tầng qp3 là tầng khai thác nước của vùng dẫn đến ảnh hưởng xâm nhập mặn theo
phương ngang. Trên cơ sở kết quả phân vùng nguy cơ nhiễm mặn các đơn vị khai thác
nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác ở các nhà máy nước quanh khu vực TP. Sóc
Trăng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, huyện Vĩnh
Thạnh, TP. Cần Thơ, huyện Châu Thành, Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, huyện Mộc
Hóa, tỉnh Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Một số khu vực thuộc vùng
nước mặn nhưng hàm lượng vẫn có xu hướng tăng theo giờ gian như: Châu Thành,
Kiên Giang (Q40101Z) tăng với tốc độ 411,67 mg/l.năm, Thạnh Hóa, Long An
(Q02202T) tăng với tốc độ 158,33 mg/l.năm, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ (Q402020M1)
tăng với tốc độ 159,09 mg/l.năm, TP. Long Xuyên, An Giang (Q408020) tăng với tốc
độ 108,33 mg/l.năm, Tân Châu, An Giang (Q20302ZM1) tăng với tốc độ 29,16
mg/l.năm . Một số khu vực thuộc vùng nước nhạt nhưng hàm lượng TDS cũng tăng
theo thời gian: Trà Cú, Trà Vinh (Q404020) tăng với tốc độ 29,67 mg/l.năm.
 Tầng chứa nước Pleistocen giữa trên (qp2-3):
Tầng qp2-3 là tầng khai thác nước của vùng dẫn đến ảnh hưởng xâm nhập mặn theo
phương ngang. Trên cơ sở kết quả phân vùng nguy cơ nhiễm mặn các đơn vị khai thác
nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác ở các nhà máy nước quanh khu vực huyện
Giồng Giềng, Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, huyện
Tân Trụ, tỉnh Long An, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau,
TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Một số khu vực thuộc vùng nước mặn nhưng hàm
lượng vẫn có xu hướng tăng theo giờ gian như: Hà Tiên, Kiên Giang (Q104020) tăng
với tốc độ 38,89 mg/l.năm, Tân Trụ, Long An (Q326020M1) tăng với tốc độ 576,36
mg/l.năm.
 Tầng chứa nước Pleistocen dưới (qp1):
Tầng qp1 là tầng khai thác nước của vùng dẫn đến ảnh hưởng xâm nhập mặn theo
phương ngang. Trên cơ sở kết quả phân vùng nguy cơ nhiễm mặn các đơn vị khai thác
nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác ở các nhà máy nước Long An. Một số khu
vực thuộc vùng nước mặn nhưng hàm lượng vẫn có xu hướng tăng theo giờ gian như:
Thạnh Hóa, Long An (Q02204T) tăng với tốc độ 128,85 mg/l.năm, Hà Tiên, Kiên
Giang(Q104030) tăng với tốc độ 226,92 mg/l.năm, Tân Trụ, Long An (Q326030M1)
tăng với tốc độ 272,73 mg/l.năm.
 Tầng chứa nước Pliocen giữa (n22):
Tầng n22 là tầng khai thác nước chính của vùng dẫn đến ảnh hưởng xâm nhập mặn theo
phương ngang. Trên cơ sở kết quả phân vùng nguy cơ nhiễm mặn các đơn vị khai thác
nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác ở các nhà máy nước quanh khu vực các huyện
chợ Mới, Châu Thành, tỉnh An Giang, huyện Thanh Bình, Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp,
huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ, huyện Mộc Hóa, Thủ Thưà, tỉnh Long An, huyện An
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Minh, An Biên, Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, huyện
Kế Sách, tỉnhSócTrăng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, TP.
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu và huyện U Minh, Trần Văn Thời, Cái Nước, Đầm Dơi tỉnh Cà
Mau. Khu vực Trà Cú, Trà Vinh (Q40403ZM1) thuộc vùng nước mặn nhưng hàm lượng
vẫn có xu hướng tăng theo giờ gian với tốc độ 831,58 mg/l.năm.
 Tầng chứa nước Pliocen dưới (n21):
Tầng n21 là tầng khai thác nước chính của vùng dẫn đến ảnh hưởng xâm nhập mặn
theo phương ngang. Trên cơ sở kết quả phân vùng nguy cơ nhiễm mặn các đơn vị khai
thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác ở các nhà máy nước quanh khu vực các
huyện Vĩnh Hưng, Tân Trụ, Tân Phước, Châu Thành, Cần Đước, Đức Huệ tỉnh Long
An, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang, huyện
Châu Thành, tỉnh Bến Tre, huyện Trà Cú, TX. Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, huyện Giồng
Giềng, An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, huyện Phụng Hiệp, Châu
Thành A, tỉnh Hậu Giang, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, huyện Vĩnh Thạnh, TP.
Cần Thơ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng, huyện Thới Bình, Cái Nước, Dầm Dơi, TP.
Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Một số khu vực thuộc vùng nước mặn nhưng hàm lượng vẫn có
xu hướng tăng theo giờ gian như: Trà Cú, Trà Vinh (Q405050M1) tăng với tốc độ
420,00 mg/l.năm, Bình Minh, Vĩnh Long (Q20904TM1) tăng với tốc độ
23,07mg/l.năm.

Hình 3.11. Sơ đồ khu vực nguy cơ nhiễm Hình 3.12. Sơ đồ khu vực nguy cơ nhiễm
mặn TCN n22
mặn TCN qp1
4). MT4 – Thay đổi chế độ thủy văn, dòng chảy
Các hoạt động có tác động trực tiếp làm thay đổi chế độ thủy văn như hoạt động thủy
điện, các đập ngăn sông, các trạm bơm, chặn dòng tạo thành các kho nước hoặc các
đập dâng nước, điều tiết dòng chảy, các công trình tiêu nước, phân lũ, chậm lũ hoặc
thải nước đã sử dụng. Dự báo tổng lượng dòng chảy trung bình năm trên các lưu vực
sông thời kỳ 2020 – 2025 đạt đạt 338,43 tỉ m3, thời kỳ 2026-2030 đạt 378,66 tỉ m3
(tăng 7,0%), thời kỳ 2031-2050 đạt 384,03 tỉ m3 (tăng 8,5%). Cụ thể biến động dòng
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chảy năm qua các lưu vực sông tại các khu vực trên lãnh thổ Việt Nam qua các thời kỳ
được dự báo như sau:
Bảng 3-47. Xu thế biến động dòng chảy năm tại các khu vực qua các thời kỳ

Stt

I
1
2
II
1
III
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
IV
1
2
3
V
1
2

Khu vực

TBTK (2020 –
2025)
Tăng/
W (triệu
giảm
m3)
(%)

TBTK (2026 –
2030)
Tăng/
W (triệu
giảm
m3)
(%)

ĐB sông Hồng
LVS Hồng –
135.741,7
3,8
138.351,2
Thái Bình
Nhóm các LVS
Quảng Ninh
Tiên Yên
1.585,6
11,7
1.670,9
Ba Chẽ
1.493,6
12,5
1.576,6
Trung du và miền núi phía Bắc
Bằng Giang 10.899,9
-1,0
10.872,4
Kỳ Cùng
Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung
Mã
16.327,5
21,2
17.751,9
Cả
25.537,0
7,0
28.972,0
Hương
8.691,3
11,4
7.382,6
Vu Gia 21.651,1
12,5
19.299,3
Thu Bồn
Trà Khúc
6.828,7
-21,1
7.179,3
Kôn 5.545,2
16,7
5.181,0
Hà Thanh
Cái Nha Trang
3.397,2
6,6
3.584,0
Nhóm các LVS
Quảng Bình
Gianh
6.379,4
6,3
7.368,0
Nhật Lệ
3.712,1
-8,6
4.738,6
Nhóm các LVS
Quảng Trị
Thạch Hãn
3.173,9
-3,7
3.561,6
Bến Hải
1.287,7
-5,1
1.548,5
Cái Ninh Hòa
870,0
13,8
891,0
Tây Nguyên
Ba
13.102,1
9,0
13.578,6
Sê San
13.946,9
Srê Pốk
16.619,4
Đông Nam Bộ
Đồng Nai
38.125,0
0,2
39.854,2
Nhóm các LVS
Đông Nam Bộ

TBTK (2031 –
2050)
Tăng/
W (triệu
giảm
m3)
(%)

5,8

142.463,9

8,9

17,7
18,8

1.564,5
1.454,1

10,2
9,6

-1,3

10.719,9

-2,6

31,8
21,4
-5,4

18.823,2
25.098,0
7.836,7

39,7
5,2
0,5

0,3

20.688,6

7,5

-17,0

8.139,3

-5,9

9,0

5.082,1

6,9

12,5

3.462,9

8,7

22,8
16,6

6.525,4
4.130,8

8,7
1,7

8,0
14,2
16,5

3.588,2
1.396,4
854,2

8,8
3,0
11,7

13,0
17,1
-9,2

13.641,9
14.287,3
17.162,1

13,5
20,0
-6,3

4,7

41.614,8

9,4
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Stt

VI
1

Khu vực

TBTK (2020 –
2025)
Tăng/
W (triệu
giảm
m3)
(%)
1.303,9
10,5

Cái Phan Rang
Lũy và
999,7
vùng phụ cận
Ray và
1.382,8
vùng phụ cận
ĐB sông Cửu Long
Cửu Long
30.393,4

TBTK (2026 –
2030)
Tăng/
W (triệu
giảm
m3)
(%)
1.325,4
12,4

TBTK (2031 –
2050)
Tăng/
W (triệu
giảm
m3)
(%)
1.293,2
9,6

0,0

1.071,8

7,2

1.009,1

0,9

16,3

1.432,5

20,5

1.479,5

24,5

4,2

30.899,2

5,9

31.711,2

8,7

Chế độ dòng chảy tăng nhiều nhất tại LVS Mã tại khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải
miền Trung 39,7% vào năm 2031 – 2050. Có một số LVS dòng chảy giảm như LVS
Trà Khúc giảm 21,1% vào năm 2020 – 2025 thuộc khu vực Bắc Trung Bộ và duyên
hải miền Trung, LVS Srê Pốk thuộc khu vực Tây Nguyên giảm 9,2% vào năm 2026 –
2030.
 Xu thế biến động dòng chảy lũ: Tổng lượng dòng chảy trung bình mùa lũ trên các
lưu vực sông thời kỳ 2020 – 2025 đạt 246,36 tỉ m3, thời kỳ 2026 – 2030 đạt 280,27 tỉ
m3 (tăng 9,1%), thời kỳ 2031-2050 đạt 283,05 tỉ m3 (tăng 10,2%). Dự báo xu thế biến
động dòng chảy lũ trên các LVS tại các khu vực trong thời kỳ thực hiện quy hoạch
được trình bày tại bảng sau:
Bảng 3-48. Xu thế biến động dòng chảy mùa lũ tại các khu vực qua các thời kỳ

Stt

I
1
2
II
1
III
1
2
3
4

Khu vực

TBTK (2020 –
2025)
Tăng/
W (triệu
giảm
m3)
(%)

TBTK (2026 –
2030)
Tăng/
W (triệu
giảm
m3)
(%)

ĐB sông Hồng
LVS Hồng –
100.045,0
3,8
101.977,4
Thái Bình
Nhóm các LVS
Quảng Ninh
Tiên Yên
1.035,9
4,5
1.263,6
Ba Chẽ
977,6
5,1
1.263,4
Trung du và miền núi phía Bắc
Bằng Giang 8.181,3
-0,5
8.215,9
Kỳ Cùng
Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung
Mã
11.272,4
18,5
13.048,4
Cả
15.109,1
7,5
18.197,2
Hương
6.829,4
19,1
5.756,4
Vu Gia 14.174,4
19,1
12.525,8
Thu Bồn

TBTK (2031 –
2050)
Tăng/
W (triệu
giảm
m3)
(%)

5,8

105.003,3

8,9

27,5
35,8

1.094,9
1.056,5

10,4
13,6

0,0

8.194,7

-0,3

37,2
29,5
0,4

13.885,3
14.961,8
6.076,7

46,0
6,5
6,0

5,3

13.961,2

17,3
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Stt

5
6
7
8
9
10
IV
1
2
3
V
1
2
VI
1

Khu vực

TBTK (2020 –
2025)
Tăng/
W (triệu
giảm
m3)
(%)
4.371,4
-23,3

Trà Khúc
Kôn 3.795,1
Hà Thanh
Cái Nha Trang
2.194,1
Nhóm các LVS
Quảng Bình
Gianh
4.917,8
Nhật Lệ
2.574,1
Nhóm các LVS
Quảng Trị
Thạch Hãn
2.352,1
Bến Hải
954,0
Cái Ninh Hòa
498,3
Tây Nguyên
Ba
8.561,2
Sê San
Srê Pốk
Đông Nam Bộ
Đồng Nai
30.920,0
Nhóm các LVS
Đông Nam Bộ
Cái Phan Rang
711,4
Lũy và
812,5
vùng phụ cận
Ray và
1.138,5
vùng phụ cận
ĐB sông Cửu Long
Cửu Long
24.938,1

TBTK (2026 –
2030)
Tăng/
W (triệu
giảm
m3)
(%)
4.509,0
-20,9

TBTK (2031 –
2050)
Tăng/
W (triệu
giảm
m3)
(%)
5.399,2
-5,3

12,6

3.342,0

-0,9

3.247,4

-3,7

26,3

2.374,4

36,7

2.249,6

29,5

2,5
-11,7

5.734,1
3.565,1

19,6
22,4

4.853,5
2.893,6

1,2
-0,7

-6,7
-9,8
-8,8

2.955,6
1.286,5
604,6

17,3
21,6
10,7

2.731,0
1.095,4
611,1

8,4
3,6
11,9

13,2
-

9.365,1
11.239,7
13.255,2

23,8
27,1
-6,8

8.759,7
11.446,1
13.604,5

15,8
29,4
-4,3

4,1

31.691,4

6,7

33.238,1

11,9

11,1

786,8

22,9

717,7

12,1

18,7

788,3

15,2

758,6

10,9

18,3

1.172,8

21,9

1.187,3

23,4

4,2

25.353,1

5,9

26.019,4

8,7

 Xu thế biến động dòng chảy kiệt: Dòng chảy mùa kiệt trên các LVS có xu hướng
tiêu cực về số lượng và tần suất xuất hiện những giá trị về định lượng qua từng thời
kỳ. Tổng lượng dòng chảy trung bình mùa kiệt giai đoạn 2020 – 2025 đạt 92,07 tỉ m3,
giai đoạn 2026-2030 đạt 98,38 tỉ m3 (tăng 1,6%), giai đoạn 2031-2050 đạt 100,99 tỉ m3
(tăng 4,3%). Dự báo xu thế biến động dòng chảy kiệt trên các LVS tại các khu vực
trong thời kỳ thực hiện quy hoạch được trình bày tại bảng sau:
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Bảng 3-49. Xu thế biến động dòng chảy mùa kiệt tại các khu vực qua các thời kỳ

Stt

I
1
2
II
1
III
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
IV
1
2
3
V
1
2
-

Khu vực

TBTK (2020 –
2025)
Tăng/
W (triệu
giảm
m3)
(%)

TBTK (2026 –
2030)
Tăng/
W (triệu
giảm
m3)
(%)

ĐB sông Hồng
LVS Hồng –
35.696,7
3,8
36.373,9
Thái Bình
Nhóm các LVS
Quảng Ninh
Tiên Yên
549,7
27,9
407,3
Ba Chẽ
515,9
29,9
313,2
Trung du và miền núi phía Bắc
Bằng Giang 2.718,6
-2,7
2.656,6
Kỳ Cùng
Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung
Mã
5.055,0
27,7
4.703,5
Cả
10.427,9
6,3
10.774,8
Hương
1.861,9
-9,9
1.626,2
Vu Gia 7.476,7
1,7
6.773,5
Thu Bồn
Trà Khúc
2.457,3
-16,7
2.670,3
Kôn 1.750,1
26,6
1.839,0
Hà Thanh
Cái Nha Trang
1.203,1
-17,0
1.209,6
Nhóm các LVS
Quảng Bình
Gianh
1.461,6
21,2
1.633,9
Nhật Lệ
1.138,0
-1,0
1.173,4
Nhóm các LVS
Quảng Trị
Thạch Hãn
821,8
5,7
606,0
Bến Hải
333,7
11,8
262,0
Cái Ninh Hòa
371,8
70,0
286,5
Tây Nguyên
Ba
4.540,9
1,9
4.213,5
Sê San
2.707,2
Srê Pốk
3.364,2
Đông Nam Bộ
Đồng Nai
7.205,0
-13,7
8.162,9
Nhóm các LVS
Đông Nam Bộ
Cái Phan Rang
592,5
9,9
538,6
Lũy và
187,2
-22,4
283,5
vùng phụ cận

TBTK (2031 –
2050)
Tăng/
W (triệu
giảm
m3)
(%)

5,8

37.460,6

8,9

-5,3
-21,1

469,6
397,5

9,2
0,1

-4,9

2.525,3

-9,6

18,8
9,8
-21,3

4.937,9
10.136,2
1.760,0

24,7
3,3
-14,8

-7,8

6.727,4

-8,5

-9,5

2.740,2

-7,1

33,0

1.834,7

32,7

-16,6

1.213,3

-16,3

35,5
2,1

1.671,9
1.237,2

38,7
7,7

-22,0
-12,2
31,0

857,1
301,0
243,0

10,3
0,8
11,2

-5,4
-11,5
-17,7

4.882,3
2.841,2
3.557,6

9,6
-7,1
-13,0

-2,2

8.386,7

0,5

-0,1

575,5

6,7

17,4

250,5

3,8
229

Stt

VI
1

Khu vực

TBTK (2020 –
2025)
Tăng/
W (triệu
giảm
m3)
(%)

Ray và
244,3
vùng phụ cận
ĐB sông Cửu Long
Cửu Long
5.455,3

TBTK (2026 –
2030)
Tăng/
W (triệu
giảm
m3)
(%)

TBTK (2031 –
2050)
Tăng/
W (triệu
giảm
m3)
(%)

8,0

259,7

14,8

292,2

29,2

4,2

5.546,1

5,9

5.691,8

8,7

3.6.2. Đánh giá, dự báo xu hƣớng tác động của biến đổi khí hậu trong việc thực
hiện quy hoạch

3.6.2.1. Dự báo tác động của các kịch bản biến đổi khí hậu đến quy hoạch
Tình hình biến đổi khí hậu trên toàn lãnh thổ Việt Nam trong những năm gần đây diễn
biến bất thường. Ở nhiều nơi các hiện tượng tai biển thiên nhiên xảy ra thường xuyên
hơn, với những diễn biến phức tạp hơn, đó là các đợt mưa lớn, lũ lụt, trượt lở đất, các
đợt nắng nóng, khô hạn, cháy rừng…. đã tàn phá môi trường sống, thu hẹp nơi cư trú
của nhiều loài động vật, thực vật, hủy hoại nguồn dinh dưỡng, nguồn nước gây thiệt
hại nghiêm trọng cho đời sống nhân dân.
Các chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia còn thiếu phù hợp, chưa
lường hết các tác động của diễn biến hạn hán, biến đổi khí hậu. Các quan trắc và
nghiên cứu gần đây cho thấy xu hướng biến đổi của các hiện tượng thời tiết, trong đó
đặc biệt là các hiện tượng thời tiết cực đoan đang theo chiều hướng tiêu cực.
(1). Sự thay đổi về nhiệt độ
Theo kịch bản RCP4.5, vào đầu thế kỷ, nhiệt độ trung bình năm trên toàn quốc có mức
tăng phổ biến từ 0,6÷0,8oC. Vào giữa thế kỷ, mức tăng từ 1,3÷1,7oC. Trong đó, khu
vực Bắc Bộ (Tây Bắc, Đông Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ) có mức tăng từ 1,6÷1,7oC; khu
vực Bắc Trung Bộ từ 1,5÷1,6oC; khu vực phía Nam (Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và
Nam Bộ) từ 1,3÷1,4oC. Đến cuối thế kỷ, ở phía Bắc nhiệt độ tăng chủ yếu từ
1,9÷2,4oC và ở phía Nam từ 1,7÷1,9oC.
Theo kịch bản RCP8.5, vào đầu thế kỷ, nhiệt độ trung bình năm trên toàn quốc có mức
tăng phổ biến từ 0,8÷1,1oC. Vào giữa thế kỷ, mức tăng phổ biến từ 1,8÷2,3oC. Trong
đó, khu vực phía Bắc tăng phổ biến từ 2,0÷2,3oC và ở phía Nam từ 1,8÷1,9oC. Đến
cuối thế kỷ, nhiệt độ ở phía Bắc tăng từ 3,3÷4,0oC và ở phía Nam từ 3,0÷3,5oC.
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Hình 3.13. Biến đổi của nhiệt độ trung bình năm (0C) theo kịch bản RCP 4.5

Hình 3.14. Biến đổi của nhiệt độ trung bình năm (0C) theo kịch bản RCP 8.5
Bảng 3-50. Biến đổi của nhiệt độ trung bình năm (0C) so với thời kỳ cơ sở

Stt

Kịch bản RCP4.5
2016 2045 2080 2035
2065
2099

Khu vực

I

ĐB sông Hồng

1

Hà Nội

2

Vĩnh Phúc

3

Bắc Ninh

Kịch bản RCP8.5
2016 2045 2080 2035
2065
2099

0,6
1,7
2,4
1,1
2,2
3,9
(0,2÷1,1) (1,2÷2,5) (1,6÷3,4) (0,6÷1,6) (1,4÷3,4) (3,0÷5,7)
0,7
1,7
2,4
1,1
2,3
3,9
(0,3÷1,1) (1,2÷2,5) (1,7÷3,5) (0,6÷1,7) (1,4÷3,4) (2,9÷5,8)
0,7
1,7
2,3
1,0
2,2
3,9
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Stt

4
5
6
7
8
9
10
11
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Kịch bản RCP4.5
Khu vực
2016 2045 2080 2035
2065
2099
(0,3÷1,1) (1,2÷2,5) (1,6÷3,3)
0,7
1,6
2,1
Quảng Ninh
(0,4÷1,1) (1,1÷2,3) (1,5÷3,0)
0,7
1,7
2,3
Hải Dương
(0,3÷1,1) (1,2÷2,5) (1,6÷3,3)
0,7
1,5
2,0
Hải Phòng
(0,4÷1,1) (1,0÷2,2) (1,5÷2,9)
0,7
1,7
2,3
Hưng Yên
(0,3÷1,1) (1,2÷2,5) (1,6÷3,4)
0,7
1,6
2,3
Thái Bình
(0,3÷1,1) (1,2÷2,4) (1,6÷3,2)
0,7
1,7
2,4
Hà Nam
(0,2÷1,1) (1,2÷2,5) (1,6÷3,4)
0,7
1,6
2,2
Nam Định
(0,4÷1,1) (1,2÷2,2) (1,5÷3,1)
0,7
1,6
2,3
Ninh Bình
(0,2÷1,1) (1,2÷2,3) (1,6÷3,3)
Trung du và miền núi phía Bắc
0,6
1,7
2,3
Hà Giang
(0,1÷1,1) (1,1÷2,5) (1,5÷3,5)
0,6
1,7
2,3
Cao Bằng
(0,2÷1,1) (1,2÷2,6) (1,6÷3,4)
0,6
1,7
2,3
Bắc Kạn
(0,2÷1,1) (1,2÷2,6) (1,6÷3,5)
Tuyên
0,6
1,7
2,4
Quang
(0,1÷1,1) (1,2÷2,5) (1,7÷3,5)
0,7
1,7
2,3
Lào Cai
(0,3÷1,1) (1,2÷2,3) (1,5÷3,3)
0,6
1,7
2,3
Yên Bái
(0,2÷1,1) (1,2÷2,3) (1,6÷3,3)
Thái
0,6
1,7
2,4
Nguyên
(0,2÷1,1) (1,2÷2,6) (1,7÷3,4)
0,6
1,7
2,3
Lạng Sơn
(0,2÷1,0) (1,2÷2,6) (1,6÷3,3)
0,7
1,7
2,3
Bắc Giang
(0,3÷1,0) (1,2÷2,5) (1,6÷3,3)
0,7
1,8
2,4
Phú Thọ
(0,2÷1,1) (1,2÷2,5) (1,7÷3,5)
0,7
1,7
2,3
Điện Biên
(0,4÷1,1) (1,2÷2,3) (1,5÷3,3)
0,7
1,7
2,3
Lai Châu
(0,4÷1,1) (1,2÷2,3) (1,5÷3,3)
0,7
1,6
2,3
Sơn La
(0,3÷1,1) (1,2÷2,3) (1,6÷3,2)

Kịch bản RCP8.5
2016 2045 2080 2035
2065
2099
(0,5÷1,5) (1,4÷3,3) (2,8÷5,6)
0,9
2,0
3,6
(0,6÷1,4) (1,5÷3,0) (2,9÷4,8)
1,0
2,2
3,8
(0,6÷1,6) (1,4÷3,3) (2,9÷5,5)
0,9
2,0
3,5
(0,6÷1,4) (1,4÷2,8) (2,8÷4,6)
1,0
2,2
3,8
(0,6÷1,6) (1,4÷3,3) (2,9÷5,6)
1,0
2,1
3,7
(0,6÷1,5) (1,5÷3,2) (2,9÷5,2)
1,1
2,2
3,9
(0,6÷1,6) (1,4÷3,4) (2,9÷5,6)
0,9
2,0
3,6
(0,6÷1,4) (1,4÷3,0) (2,8÷4,9)
1,0
2,2
3,8
(0,6÷1,5) (1,4÷3,2) (2,9÷5,4)
1,1
(0,6÷1,6)
1,1
(0,6÷1,6)
1,1
(0,6÷1,6)
1,1
(0,5÷1,7)
1,1
(0,6÷1,6)
1,1
(0,6÷1,6)
1,1
(0,6÷1,7)
1,0
(0,5÷1,6)
1,0
(0,5÷1,6)
1,1
(0,6÷1,7)
1,1
(0,6÷1,7)
1,1
(0,6÷1,7)
1,1
(0,6÷1,6)

2,2
(1,5÷3,3)
2,2
(1,5÷3,5)
2,2
(1,5÷3,4)
2,3
(1,5÷3,4)
2,2
(1,5÷3,2)
2,2
(1,5÷3,2)
2,3
(1,5÷3,4)
2,2
(1,4÷3,4)
2,2
(1,4÷3,4)
2,3
(1,4÷3,4)
2,2
(1,4÷3,2)
2,2
(1,4÷3,1)
2,2
(1,5÷3,2)

3,9
(3,1÷5,8)
4,0
(3,1÷5,7)
4,0
(3,1÷5,7)
4,0
(3,0÷5,8)
3,9
(3,1÷5,6)
3,9
(3,1÷5,6)
4,0
(3,0÷5,7
4,0
(3,0÷5,6)
3,9
(3,0÷5,5)
4,0
(3,0÷5,8)
3,9
(3,0÷5,6)
3,9
(3,1÷5,5)
3,9
(3,0÷5,6)
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14
III
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
IV
1
2
3
4
5
V
1
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0,7
1,6
2,3
Hòa Bình
(0,3÷1,1) (1,2÷2,3) (1,6÷3,3)
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung
0,7
1,6
2,2
Thanh Hóa
(0,3÷1,1) (1,1÷2,3) (1,6÷3,2)
0,7
1,6
2,2
Nghệ An
(0,3÷1,1) (1,1÷2,2) (1,5÷3,1)
0,6
1,5
2,0
Hà Tĩnh
(0,3÷1,0) (1,0÷2,1) (1,4÷2,9)
0,6
1,5
2,0
Quảng Bình
(0,3÷1,1) (1,0÷2,1) (1,5÷2,8)
0,6
1,4
1,9
Quảng Trị
(0,4÷1,2) (1,0÷2,0) (1,3÷2,8)
Thừa Thiên
0,7
1,4
1,9
- Huế
(0,4÷1,1) (0,9÷2,0) (1,3÷2,7)
0,7
1,4
1,9
Đà Nẵng
(0,4÷1,2) (1,0÷2,1) (1,3÷2,7)
0,7
1,4
1,8
Quảng Nam
(0,4÷1,2) (0,9÷2,0) (1,3÷2,6)
0,7
1,4
1,9
Quảng Ngãi
(0,4÷1,2) (1,0÷2,1) (1,3÷2,7)
0,7
1,4
1,8
Bình Định
(0,4÷1,2) (0,9÷2,0) (1,3÷2,5)
0,7
1,3
1,8
Phú Yên
(0,4÷1,2) (0,9÷2,0) (1,3÷2,5)
0,7
1,4
1,8
Khánh Hòa
(0,4÷1,2) (0,9÷2,0) (1,2÷2,5)
0,7
1,4
1,8
Ninh Thuận
(0,4÷1,1) (1,0÷2,0) (1,3÷2,5)
0,7
1,3
1,7
Bình Thuận
(0,4÷1,2) (0,9÷2,0) (1,2÷2,4)
Tây Nguyên
0,8
1,5
1,9
Kon Tum
(0,4÷1,2) (1,1÷2,2) (1,4÷2,7)
0,7
1,4
1,8
Gia Lai
(0,4÷1,1) (0,9÷2,0) (1,3÷2,6)
0,7
1,4
1,8
Đắk Lắk
(0,4÷1,2) (0,9÷2,0) (1,2÷2,6)
0,7
1,4
1,9
Đắk Nông
(0,4÷1,2) (1,0÷2,1) (1,3÷2,6)
0,7
1,5
1,9
Lâm Đồng
(0,4÷1,2) (1,0÷2,1) (1,4÷2,7)
Đông Nam Bộ
Bình Phước
0,7
1,5
1,9
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1,0
2,2
3,8
(0,6÷1,5) (1,4÷3,3) (2,9÷5,5)
1,0
(0,6÷1,5)
1,0
(0,6÷1,5)
0,9
(0,6÷1,3)
0,9
(0,6÷1,2)
0,9
(0,6÷1,2)
0,8
(0,6÷1,2)
0,8
(0,6÷1,2)
0,8
(0,6÷1,2)
0,8
(0,6÷1,2)
0,8
(0,5÷1,2)
0,8
(0,6÷1,2)
0,8
(0,5÷1,2)
0,8
(0,5÷1,1)
0,8
(0,5÷1,2)

2,1
(1,4÷3,2)
2,0
(1,4÷3,1)
1,9
(1,3÷2,8)
1,9
(1,3÷2,8)
1,9
(1,3÷2,7)
1,9
(1,3÷2,6)
1,9
(1,3÷2,6)
1,9
(1,3÷2,6)
1,9
(1,3÷2,6)
1,8
(1,3÷2,5)
1,8
(1,3÷2,5)
1,8
(1,2÷2,5)
1,8
(1,3÷2,5)
1,8
(1,3÷2,5)

3,7
(2,9÷5,2)
3,7
(2,9÷5,2)
3,5
(2,8÷4,8)
3,3
(2,7÷4,7)
3,3
(2,6÷4,6)
3,3
(2,6÷4,5
3,2
(2,6÷4,3)
3,2
(2,5÷4,2)
3,2
(2,6÷4,3)
3,2
(2,5÷4,1)
3,1
(2,5÷4,1)
3,2
(2,5÷4,1)
3,3
(2,6÷4,2)
3,2
(2,6÷4,0)

0,9
(0,6÷1,3)
0,8
(0,6÷1,2)
0,9
(0,6÷1,2)
0,9
(0,6÷1,3)
0,9
(0,6÷1,3)

1,9
(1,5÷2,7)
1,8
(1,3÷2,6)
1,9
(1,3÷2,6)
1,9
(1,4÷2,7)
1,9
(1,4÷2,7)

3,5
(2,9÷4,6)
3,3
(2,7÷4,5)
3,3
(2,7÷4,4)
3,4
(2,8÷4,5)
3,5
(2,8÷4,5)

0,9

1,9

3,5
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(0,4÷1,2) (1,0÷2,1) (1,3÷2,7)
0,7
1,4
1,9
2 Tây Ninh
(0,4÷1,2) (0,9÷2,1) (1,3÷2,7)
0,7
1,5
1,9
3 Bình Dương
(0,4÷1,2) (0,9÷2,2) (1,2÷2,7)
0,7
1,5
1,9
4 Đồng Nai
(0,4÷1,2) (0,9÷2,1) (1,2÷2,7)
Bà Rịa 0,7
1,3
1,7
5
Vũng Tàu
(0,4÷1,2) (0,9÷2,0) (1,2÷2,3)
TP. Hồ Chí
0,7
1,5
1,9
6
Minh
(0,4÷1,2) (1,0÷2,1) (1,2÷2,7)
VI ĐB sông Cửu Long
0,7
1,4
1,9
1 Long An
(0,4÷1,2) (0,9÷2,0) (1,2÷2,7)
0,7
1,4
1,9
2 Tiền Giang
(0,4÷1,2) (1,0÷2,1) (1,3÷2,7)
0,7
1,4
1,8
3 Bến Tre
(0,4÷1,2) (0,9÷2,0) (1,2÷2,5)
0,7
1,4
1,8
4 Trà Vinh
(0,4÷1,2) (1,0÷2,0) (1,2÷2,6)
0,7
1,4
1,8
5 Vĩnh Long
(0,4÷1,1) (0,9÷2,1) (1,2÷2,6)
0,7
1,4
1,8
6 Đồng Tháp
(0,4÷1,2) (0,9÷2,0) (1,2÷2,6)
0,7
1,4
1,9
7 An Giang
(0,4÷1,2) (1,0÷2,0) (1,3÷2,7)
0,7
1,3
1,8
8 Kiên Giang
(0,4÷1,2) (0,9÷2,0) (1,2÷2,5)
0,7
1,4
1,8
9 Cần Thơ
(0,4÷1,2) (0,9÷2,0) (1,2÷2,6)
0,7
1,4
1,8
10 Hậu Giang
(0,4÷1,2) (0,9÷2,1) (1,2÷2,6)
0,7
1,4
1,8
11 Sóc Trăng
(0,4÷1,2) (1,0÷2,0) (1,2÷2,5)
0,7
1,4
1,8
12 Bạc Liêu
(0,4÷1,3) (1,0÷2,0) (1,2÷2,5)
0,7
1,4
1,8
13 Cà Mau
(0,4÷1,2) (1,0÷2,0) (1,2÷2,5)
(Giá trị trong ngoặc đơn là khoảng biến đổi quanh
10% và cận trên 90%)
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(0,6÷1,3) (1,4÷2,7) (2,8÷4,6)
0,8
1,9
3,5
(0,6÷1,2) (1,4÷2,7) (2,7÷4,7)
0,9
2,0
3,6
(0,5÷1,3) (1,4÷2,8) (2,7÷4,8)
0,9
2,0
3,5
(0,5÷1,3) (1,4÷2,8) (2,7÷4,7)
0,8
1,8
3,0
(0,5÷1,2) (1,3÷2,5) (2,5÷3,9)
0,9
2,0
3,5
(0,5÷1,3) (1,4÷2,8) (2,8÷4,7)
0,8
1,9
(0,5÷1,2) (1,4÷2,7)
0,9
1,9
(0,6÷1,3) (1,4÷2,7)
0,8
1,8
(0,5÷1,2) (1,4÷2,5)
0,8
1,9
(0,6÷1,2) (1,4÷2,6)
0,8
1,9
(0,5÷1,2) (1,4÷2,7)
0,9
1,8
(0,6÷1,2) (1,4÷2,6)
0,9
1,9
(0,6÷1,3) (1,3÷2,7)
0,8
1,8
(0,5÷1,2) (1,3÷2,5)
0,9
1,9
(0,6÷1,3) (1,4÷2,6)
0,8
1,9
(0,6÷1,2) (1,4÷2,7)
0,8
1,8
(0,6÷1,2) (1,4÷2,6)
0,8
1,8
(0,6÷1,2) (1,4÷2,5)
0,9
1,8
(0,6÷1,3) (1,3÷2,5)
giá trị trung bình với

3,4
(2,7÷4,6)
3,4
(2,7÷4,6)
3,3
(2,7÷4,2)
3,4
(2,7÷4,5)
3,5
(2,7÷4,6)
3,3
(2,7÷4,4)
3,5
(2,6÷4,6)
3,2
(2,6÷4,2)
3,4
(2,7÷4,5)
3,4
(2,6÷4,5)
3,3
(2,7÷4,3)
3,3
(2,7÷4,2)
3,3
(2,7÷4,3)
cận dưới

1). Nhiệt độ mùa đông (tháng 12 – 2):
Theo kịch bản RCP4.5, vào đầu thế kỷ, nhiệt độ trung bình mùa đông trên toàn quốc
có mức tăng phổ biến từ 0,6÷0,8oC. Vào giữa thế kỷ, mức tăng phổ biến từ 1,2÷1,6oC.
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Trong đó, Bắc Bộ có mức tăng cao nhất (1,5÷1,6oC), sau đó là Nam Bộ và Tây
Nguyên; mức tăng thấp nhất là Trung Bộ (1,2÷1,4oC). Đến cuối thế kỷ, mức tăng phổ
biến từ 1,5÷2,2oC, tăng cao nhất ở Bắc Bộ và thấp nhất ở Trung Bộ.
Theo kịch bản RCP8.5, vào đầu thế kỷ, nhiệt độ trung bình mùa đông trên toàn quốc
có mức tăng phổ biến từ 0,8÷1,2oC. Vào giữa thế kỷ, mức tăng phổ biến từ 1,8÷2,2oC;
Trung Bộ có mức tăng thấp nhất (1,6÷1,9oC). Đến cuối thế kỷ, mức tăng phổ biến từ
2,8÷3,8oC, tăng thấp nhất vẫn là khu vực Trung Bộ, từ 2,8÷3,2oC.
2). Nhiệt độ mùa xuân (tháng 3 – 5):
Theo kịch bản RCP4.5, vào đầu thế kỷ, nhiệt độ trung bình mùa xuân trên toàn quốc
có mức tăng phổ biến từ 0,6÷0,8oC. Vào giữa thế kỷ, mức tăng phổ biến từ 1,3÷1,6oC,
trong đó Bắc Bộ có mức tăng cao nhất, sau đó là Tây Nguyên và Nam Bộ; Trung Bộ
có mức tăng thấp nhất. Đến cuối thế kỷ, mức tăng từ 1,7÷2,3oC; trong đó Nam Trung
Bộ và Nam Bộ có mức tăng thấp nhất.
Theo kịch bản RCP8.5, vào đầu thế kỷ, nhiệt độ trung bình mùa xuân trên toàn quốc
có mức tăng phổ biến từ 0,8÷1,1oC. Vào giữa thế kỷ, mức tăng phổ biến từ 1,8÷2,2oC,
trong đó Tây Bắc và Đông Bắc có mức tăng cao nhất (2,0÷2,2oC); tiếp đến là Đồng
bằng Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ; thấp nhất là Trung Bộ có mức tăng từ
1,7÷1,9oC. Đến cuối thế kỷ, mức tăng phổ biến từ 3,0÷3,9oC, trong đó tăng cao nhất
vẫn là khu vực Tây Bắc và Đông Bắc.
3). Nhiệt độ mùa hè (tháng 6 – 8):
Theo kịch bản RCP4.5, vào đầu thế kỷ, nhiệt độ trung bình mùa hè trên toàn quốc có
mức tăng phổ biến từ 0,6÷0,8oC. Vào giữa thế kỷ, mức tăng phổ biến từ 1,6÷2,0oC ở
phía Bắc; từ 1,3÷1,7oC ở phía Nam. Đến cuối thế kỷ, mức tăng phổ biến trên toàn
quốc là từ 1,8÷2,8oC, trong đó phía Bắc vẫn có xu thế tăng cao hơn phía Nam.
Theo kịch bản RCP8.5, vào đầu thế kỷ, nhiệt độ trung bình mùa hè trên toàn quốc có
mức tăng phổ biến từ 0,8÷1,0oC. Vào giữa thế kỷ, mức tăng phổ biến từ 2,1÷2,5oC ở
các khu vực phía Bắc; từ 1,8÷2,1oC ở các khu vực phía Nam. Đến cuối thế kỷ, nhiệt độ
tăng phổ biến từ 3,7÷4,3oC ở phía Bắc và từ 3,2÷3,7oC ở phía Nam.
4). Nhiệt độ mùa thu (tháng 9 – 11):
Theo kịch bản RCP4.5, vào đầu thế kỷ, nhiệt độ trung bình mùa thu trên toàn quốc có
mức tăng phổ biến từ 0,6÷0,7oC. Vào giữa thế kỷ, mức tăng phổ biến từ 1,3÷1,9oC,
tăng cao nhất ở Bắc Bộ (1,6÷1,9oC); tiếp đến là Bắc Trung Bộ (1,3÷1,7oC); Tây
Nguyên, Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mức tăng thấp hơn, từ 1,3÷1,5oC. Đến cuối thế
kỷ, mức tăng phổ biến từ 1,7÷2,5oC, trong đó, ở phía Bắc (từ Nghệ An trở ra) có mức
tăng trên 2oC và ở phía Nam (từ Hà Tĩnh trở vào) có mức tăng dưới 2oC.
Theo kịch bản RCP8.5, vào đầu thế kỷ, nhiệt độ trung bình mùa thu trên toàn quốc có
mức tăng phổ biến từ 0,8÷1,2oC. Vào giữa thế kỷ, mức tăng phổ biến từ 2,0÷2,5oC ở
Bắc Bộ và Thanh Hóa - Nghệ An, trong đó Tây Bắc có mức tăng thấp hơn so với
Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ. Ở phía Nam (từ Hà Tĩnh trở vào) tăng chủ yếu từ
1,8÷2oC, trong đó Nam Bộ có mức tăng thấp hơn so với Tây Nguyên và Trung Bộ.
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Đến cuối thế kỷ, xu thế biến đổi nhiệt độ trung bình mùa thu tương tự như giữa thế kỷ
nhưng với mức tăng cao hơn, phổ biến từ 3,5÷4,3oC ở phía Bắc và 3,2÷3,5oC ở phía
Nam
(2). Sự thay đổi về lượng mưa
Theo kịch bản RCP4.5, vào đầu thế kỷ, lượng mưa năm có xu thế tăng ở hầu hết cả
nước, phổ biến từ 5÷10%. Vào giữa thế kỷ, mức tăng phổ biến từ 5÷15%. Một số tỉnh
ven biển Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ có thể tăng trên 20%.
Đến cuối thế kỷ, mức biến đổi lượng mưa năm có phân bố tương tự như giữa thế kỷ,
tuy nhiên vùng có mức tăng trên 20% mở rộng hơn.
Theo kịch bản RCP8.5, vào đầu thế kỷ, lượng mưa năm có xu thế tăng ở hầu hết cả
nước, phổ biến từ 3÷10%. Vào giữa thế kỷ, xu thế tăng tương tự như kịch bản RCP4.5.
Đáng chú ý là vào cuối thế kỷ mức tăng nhiều nhất có thể trên 20% ở hầu hết diện tích
Bắc Bộ, Trung Trung Bộ, một phần diện tích Nam Bộ và Tây Nguyên.

Hình 3.15. Biến đổi của lượng mưa năm theo kịch bản PCR4.5
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Hình 3.16. Biến đổi của lượng mưa năm theo kịch bản PCR8.5
Bảng 3-51. Biến đổi của lượng mưa năm (%) so với thời kỳ cơ sở
St
t
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
II
1
2

Kịch bản RCP4.5
Kịch bản RCP8.5
Khu
vực
2016 - 2035 2045 - 2065 2080 - 2099 2016 - 2035 2045 - 2065 2080 - 2099
ĐB sông Hồng
12,6
17,0
24,0
9,9
17,8
29,8
Hà Nội
(3,1÷22,9) (10,8÷23,8) (14,3÷35,3) (2,7÷17,0)
(9,8÷25,9) (18,0÷40,9)
Vĩnh
14,8
18,2
22,4
10,7
22,2
30,8
Phúc
(5,4÷24,6) (10,6÷26,6) (12,5÷34,1) (4,7÷17,0) (12,4÷32,1) (18,5÷42,1)
Bắc
15,9
16,1
25,1 (15,9
7,6
18,3
29,7
Ninh
(5,5÷26,3)
(7,5÷25,2)
÷ 35,1)
(1,2÷14,1) (13,5÷23,8) (22,3÷37,0)
Quảng
20,4
19,1
29,8
14,8
24,0
36,8
Ninh
(6,5÷33,4) (11,7÷26,9) (19,8÷40,9) (6,4÷23,4) (14,7÷33,0) (25,9÷46,5
Hải
17,4
18,7
27,8
11,4
23,0
32,8
Dương
(4,9÷30,0)
(9,6÷28,4) (17,0÷39,6) (4,0÷19,0) (16,5÷30,2) (24,0÷42,2)
Hải
24,4
26,4
34,3
17,9
30,2
44,1
Phòng
(10,1÷38,2) (18,0÷35,5) (19,3÷50,3) (10,1÷26,0) (21,4÷39,0) (33,4÷54,5)
Hưng
13,8
16,3
25,3
8,2
17,1
28,5
Yên
(4,3÷23,7) (10,4÷22,9) (15,4÷36,2) (1,5÷15,3) (11,1÷23,3) (17,4÷39,8)
Thái
19,8
20,1
27,6
13,0
23,9
31,3
Bình
(6,5÷32,5) (14,2÷26,5) (17,0÷39,1) (4,9÷21,1) (15,0÷33,0) (19,4÷42,8)
Hà
14,0
17,6
24,7
10,5
19,0
30,1
Nam
(3,8÷24,8) (11,5÷24,4) (14,8÷36,1) (3,1÷17,9) (10,8÷27,3) (18,3÷41,3)
Nam
16,0
21,1
27,5
15,2
21,9
34,7
Định
(6,0÷26,0) (14,8÷27,8) (17,5÷38,1) (8,6÷22,0) (13,2÷30,5) (24,8÷44,6)
Ninh
11,2
16,5
22,0
9,6
17,7
25,3
Bình
(2,8÷19,5) (10,6÷22,5) (13,5÷30,7) (4,8÷14,8) (11,4÷24,2) (18,4÷32,0)
Trung du và miền núi phía Bắc
Hà
5,8
7,8
11,8
-3,3 (4,0 (12,7
Giang
(2,7÷8,9)
(3,1÷12,6)
(5,0÷19,0)
9,6÷3,3)
0,2÷8,1)
(6,6÷18,8)
Cao
14,2
16,0
22,1
3,8 (12,8
25,7

237

Kịch bản RCP4.5
Kịch bản RCP8.5
Khu
vực
2016 - 2035 2045 - 2065 2080 - 2099 2016 - 2035 2045 - 2065 2080 - 2099
Bằng
(8,2÷19,9)
(9,8÷21,8) (13,1÷31,4) 4,2÷11,8)
(9,4÷16,1) (17,0÷34,4)
Bắc
17,4
18,3
23,7
6,6
15,4
28,0
3
Kạn
(11,3÷23,1) (13,5÷22,7) (16,9÷30,8) (0,2÷13,1) (10,4÷20,3) (19,4÷36,1)
Tuyên
11,5
12,5
18,4
5,8 (16,7
27,4
4
Quang
(6,2÷16,4)
(7,5÷17,7) (10,2÷27,1) 0,1÷11,6)
(9,7÷23,5) (15,0÷38,7)
Lào
1,8 (8,2
9,3
-2,9 (5,9
12,6
5
Cai
4,0÷7,1)
(3,0÷13,8)
(2,2÷17,0)
8,0÷2,5)
(0,4÷10,9)
(5,2÷20,0)
Yên
7,5
14,8
19,4
5,9 (15,6
23,3
6
Bái
(0,2÷14,3)
(7,5÷23,0)
(7,8÷32,7)
0,7÷12,7)
(7,9÷23,3)
(9,4÷35,7)
Thái
15,9
17,8
22,5
9,9
22,0
31,1
7
Nguyên (8,2÷23,3) (11,1÷24,2) (14,9÷31,0) (4,9÷15,0) (13,8÷30,2) (21,8÷40,1)
Lạng
18,7
18,7
25,1
10,5
17,9
27,8
8
Sơn
(7,0÷29,8) (11,5÷25,5) (16,5÷34,2) (4,6÷17,0) (12,4÷23,3) (20,1÷35,1)
Bắc
17,7
18,8
25,7
10,9
21,1
32,7
9
Giang
(5,4÷29,3) (11,0÷26,9) (16,6÷35,6) (5,8÷16,7) (15,4÷27,2) (25,5÷39,5)
Phú
10,0
15,0
21,3
8,5
17,1
25,4
10
Thọ
(0,3÷19,7)
(8,2÷22,6) (10,7÷33,4) (1,6÷15,6)
(7,5÷26,1) (11,8÷37,4)
Điện
5,9 (16,5
15,1
2,7 (15,2
21,2
11
Biên
2,2÷13,2)
(8,9÷24,3)
(6,6÷24,4)
1,7÷7,3)
(8,0÷21,7) (14,8÷28,2)
Lai
3,3 (13,5
11,2
-1,0 (10,6
18,4
12
Châu
3,3÷9,7)
(9,4÷17,9)
(4,6÷18,3)
4,0÷2,1)
(4,4÷16,0) (12,0÷25,3)
7,0 (15,5
19,9
5,1 (15,3
22,3
13 Sơn La
0,5÷14,2)
(8,4÷23,4) (10,3÷30,4) 1,3÷11,2)
(9,3÷21,3) (15,7÷28,9)
Hòa
7,5
12,9
20,2
7,0
12,8
20,9
14
Bình
(0,0÷15,4)
(8,1÷18,1) (12,2÷29,1) (1,4÷12,9)
(7,4÷18,2) (12,4÷29,0)
III Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung
Thanh
10,1
17,6
21,3
13,8
18,6
25,5
1
Hóa
(3,7÷16,8) (11,5÷23,6) (14,2÷29,0) (8,5÷19,0) (13,0÷24,5) (19,9÷31,2)
Nghệ
10,2
16,8
18,1
16,6
21,6
26,4
2
An
(2,4÷17,7) (10,6÷23,1) (10,3÷26,3) (7,7÷24,5) (14,1÷28,5) (18,8÷33,6)
Hà
11,3
16,3
13,0
12,9
14,1
17,4
3
Tĩnh
(6,0÷16,6)
(8,5÷24,4)
(3,4÷22,6)
(6,8÷18,9)
(8,9÷19,0) (10,6÷24,4)
Quảng
10,1
12,6
10,9
10,8
14,1
12,1
4
Bình
(3,5÷16,5)
(3,8÷22,0)
(0,0÷21,4)
(4,0÷17,4)
(8,2÷19,6)
(5,5÷19,0)
Quảng
11,4
16,6
20,1
16,5
16,8
16,4
5
Trị
(2,9÷20,0)
(7,5÷26,2)
(9,8÷31,3)
(9,9÷22,8) (10,7÷22,6) (8,2÷24,2)
Thừa
17,0
22,5
26,2
16,5
18,6
21,2
6 Thiên (10,4÷23,6) (10,7÷34,3) (15,4÷38,1) (9,0÷23,3) (12,9÷23,9) (13,8÷28,2)
Huế
Đà
16,2
22,7
25,5
16,4
22,0
20,8
7
Nẵng
(11,7÷21,1) (10,0÷36,1) (14,4÷37,8) (11,3÷21,3) (15,9÷28,3) (15,0÷26,8)
Quảng
18,2
24,9
29,9
17,5
25,9
25,9
8
Nam
(13,0÷23,7) (14,3÷36,8) (17,5÷42,9) (12,2÷22,6) (18,6÷33,5) (13,0÷38,2)
Quảng
18,0
25,2
29,5
18,0
25,1
22,2
9
Ngãi
(12,9÷23,2) (14,0÷38,3) (15,3÷42,9) (12,2÷23,5) (17,0÷33,5) (7,2÷35,9)
Bình
14,9
20,4
23,0
17,0
19,0
16,5
10
Định
(8,8÷21,2) (10,9÷30,8) (11,2÷34,3) (10,1÷23,4) (11,9÷26,2) (5,8÷26,5)
Phú
10,0
13,4
14,4
12,4
10,4
10,1 (11
Yên
(3,2÷17,0)
(5,2÷22,8)
(0,9÷26,9)
(3,2÷21,9)
(2,7÷18,5)
1,0÷20,4)
St
t
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Kịch bản RCP4.5
Kịch bản RCP8.5
Khu
vực
2016 - 2035 2045 - 2065 2080 - 2099 2016 - 2035 2045 - 2065 2080 - 2099
Khánh
9,1 (14,4
11,0 (16,1
8,1 (5,4 (12
Hòa
1,3÷19,2)
(3,9÷25,5)
0,2÷21,1)
(4,9÷27,2)
1,5÷18,0)
6,1÷15,6)
Ninh
7,2
12,3
12,3 (16,7
10,3
6,1 (13
Thuận
(0,3÷14,8)
(2,8÷22,5)
1,3÷24,6)
(6,7÷26,1)
(1,6÷18,5)
3,8÷15,1)
Bình
14,1
13,6
17,7
12,5
15,0
14,9
14
Thuận
(5,9÷22,0)
(3,9÷24,2)
(9,4÷25,3)
(5,9÷19,8)
(7,8÷22,0)
(8,1÷21,6)
IV Tây Nguyên
Kon
7,2
12,0
14,1
8,1
12,5
16,2
1
Tum
(4,5÷9,9)
(2,4÷22,0)
(5,2÷23,3)
(5,0÷11,4)
(6,6÷18,4) (12,0÷20,6)
8,3
11,0
12,1
10,0
11,8
14,6
2 Gia Lai
(3,4÷12,5)
(3,2÷19,5)
(4,2÷19,9)
(5,2÷15,1)
(4,7÷19,1) (10,6÷18,5)
Đắk
6,5
7,6
10,1 (5,3 (8,7
11,4
3
Lắk
(2,2÷10,9)
(0,8÷15,7)
1,0÷20,3)
1,0÷11,6)
(1,8÷16,2)
(2,4÷19,5)
Đắk
6,5
11,3
11,5
5,0
17,2
18,6
4
Nông
(3,7÷9,3)
(3,3÷20,7)
(4,0÷19,4)
(1,4÷8,6)
(13,6÷21,1) (14,7÷22,7)
Lâm
3,9
6,5
7,8 (4,7
9,0
10,1
5
Đồng
(1,0÷6,8)
(0,3÷12,9)
0,6÷15,6)
(0,6÷8,9)
(4,8÷13,5)
(6,6÷13,6)
V Đông Nam Bộ
Bình
8,7
12,1
15,1
9,0
16,0
23,3
1
Phước
(5,3÷12,4)
(4,3÷21,2)
(5,3÷24,1)
(2,8÷15,4) (10,2÷21,6) (17,8÷28,6)
Tây
9,4
14,1
16,0
10,3
15,0
20,7
2
Ninh
(4,5÷14,3)
(5,2÷23,3)
(4,9÷26,1)
(4,2÷16,3)
(8,7÷21,9) (13,6÷28,2)
Bình
9,6 (4,5 ÷
14,1 (6,5
16,6
11,3
17,0
21,1
3
Dương
14,8)
÷22,7)
(5,9÷26,5)
(7,1÷15,2) (11,8÷22,8) (14,2÷28,7)
Đồng
14,4 (
16,1
18,9
13,1
18,6 (
21,4
4
Nai
9,1÷19,1)
(8,5÷24,8)
(5,8÷31,0)
(9,0÷17,0) 12,2÷25,1) (12,6÷30,4)
Bà Rịa
17,5
14,5
17,5
13,5
16,4
15,6
5 - Vũng
(9,6÷25,0)
(4,6÷25,2)
(8,1÷27,0)
(7,3÷20,0)
(9,4÷23,6)
(7,7÷24,1)
Tàu
TP. Hồ
16,7 (
18,8
22,7
14,7
20,7
23,4
6 Chí
11,4÷21,3) (10,5÷28,6) (6,7÷37,5) (10,0÷19,3) (14,6÷27,0) (13,2÷33,9)
Minh
VI ĐB sông Cửu Long
Long
11,7
20,6
16,7
12,8
16,1
19,9
1
An
(4,0÷18,5)
(7,8÷33,8)
(2,9÷29,0)
(5,9÷19,1)
(9,2÷23,4) (11,6÷28,2)
Tiền
13,7
17,1
16,1
12,7
18,0
20,9
2
Giang
(8,6÷18,9)
(7,3÷28,3)
(2,7÷28,8)
(6,3÷18,9) (10,6÷25,8) (10,5÷32,3)
Bến
17,0
18,2
21,2
14,7
18,1
21,8
3
Tre
(10,1÷23,2) (7,6÷30,4)
(7,7÷33,6)
(9,7÷19,8) (11,3÷25,6) (11,3÷33,0)
Trà
10,9
15,7
17,7
11,4
14,6
18,2
4
Vinh
(4,9÷16,3)
(5,7÷26,8)
(4,1÷30,0)
(5,6÷17,5)
(8,4÷21,5)
(9,0÷28,2)
Vĩnh
8,5
14,1
16,0
10,7
16,7
20,4
5
Long
(5,2÷12,3)
(4,6÷24,7)
(3,2÷28,1)
(4,7÷17,5) (12,2÷21,4) (11,4÷30,4)
Đồng
10,0
17,9
17,2
11,0
16,2
23,7
6
Tháp
(4,8÷15,1)
(8,9÷28,0)
(5,3÷28,4)
(4,4÷17,4) (10,7÷22,2) (15,6÷32,0)
An
4,7 (13,1
14,1
8,2
11,1
14,7
7
Giang
0,3÷9,4)
(3,8÷23,3)
(0,5÷26,4)
(1,5÷15,1)
(5,4÷17,3)
(6,7÷23,4)
Kiên
4,9
9,2
17,0
6,5 (14,4
15,4
8
Giang
(0,0÷10,3)
(0,8÷18,4)
(2,3÷31,8)
1,2÷14,6)
(7,3÷21,9)
(4,4÷28,0)
St
t
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t
9
10
11
12
13

Khu
vực
Cần
Thơ
Hậu
Giang
Sóc
Trăng
Bạc
Liêu
Cà
Mau

Kịch bản RCP4.5
Kịch bản RCP8.5
2016 - 2035 2045 - 2065 2080 - 2099 2016 - 2035 2045 - 2065 2080 - 2099
10,5
13,7
15,1
10,7
18,3
21,2
(6,6÷14,4)
(4,5÷23,6)
(2,8÷26,6)
(4,0÷18,0) (13,5÷23,6) (12,3÷30,7)
10,1
8,8
10,5
7,7
15,0
16,0
(6,4÷13,7)
(0,8÷17,1)
(1,0÷20,2)
(3,3÷12,6) (11,7÷18,3) (7,3÷26,2)
11,1
10,6
14,0
10,6
15,4
18,4
(7,2÷15,0)
(2,2÷19,5)
(4,0÷23,7)
(5,1÷16,7) (10,4÷20,6) (9,8÷28,3)
9,6
11,0
13,6
11,8
16,5
18,0
(5,0÷13,9)
(2,3÷20,5)
(4,3÷22,8)
(6,4÷18,0) (10,1÷23,3) (8,5÷29,0)
8,4
5,8 (9,6 (6,7
10,8
12,6
(2,1÷14,0)
2,4÷14,7)
0,3÷19,5)
(2,2÷11,7)
(6,0÷16,2)
(3,7÷22,9)

1). Lượng mưa mùa đông:
Theo kịch bản RCP4.5, vào đầu thế kỷ, lượng mưa mùa đông có xu thế tăng ở hầu hết
cả nước, phổ biến từ 5÷12%. Vào giữa thế kỷ, xu thế giảm ở Tây Bắc, phần lớn Việt
Bắc, mức giảm nhiều nhất là 10%. Các khu vực khác tăng phổ biến từ 5÷20%, nhiều
nhất là Nam Bộ, nam Tây Nguyên, phía tây Trung Bộ. Đến cuối thế kỷ, xu thế giảm ở
phần lớn Đông Bắc, một phần Đồng bằng Bắc Bộ và một phần sát biên giới phía bắc
thuộc Tây Bắc và Đông Bắc với mức giảm nhiều nhất đến 15%. Hầu hết các tỉnh từ
Quảng Bình trở vào có mức tăng phổ biến từ 20÷25%.
Theo kịch bản RCP8.5, vào đầu thế kỷ, lượng mưa mùa đông có xu thế giảm nhẹ ở
phía Bắc, Tây Nguyên, xu thế tăng ở khu vực phía Nam. Vào giữa thế kỷ, xu thế giảm
ở phần lớn Đông Bắc và tây Bắc Bộ, nhiều nhất đến 10%. Các khu vực còn lại có xu
thế tăng, nhiều nhất đến 20%. Đến cuối thế kỷ, xu thế giảm ở phần lớn Đông Bắc, Tây
Bắc, nam Tây Nguyên và cực nam Trung Bộ. Mức giảm phổ biến từ 5÷15%, giảm
nhiều nhất ở cực nam Trung Bộ. Những nơi khác có xu thế tăng, mức tăng phổ biến từ
10÷40%, riêng phần lớn Nam Bộ có mức tăng từ 50÷80%, cao nhất cả nước.
2). Lượng mưa mùa xuân:
Theo kịch bản RCP4.5, vào đầu thế kỷ, lượng mưa mùa xuân có xu thế giảm nhẹ ở
phía Bắc, tăng từ 5÷10% ở phía Nam. Vào giữa thế kỷ, xu thế tăng ở các tỉnh phía Bắc
(từ Quảng Trị trở ra) và giảm ở nhiều tỉnh phía Nam (từ Thừa Thiên - Huế trở vào).
Mức tăng phổ biến từ 5÷10%. Một phần Tây Bắc và một phần Đông Bắc có mức tăng
nhiều nhất, trên 15%. Lượng mưa có xu thế giảm ở hầu hết các tỉnh ven biển Nam
Trung Bộ và Nam Bộ (từ Thừa Thiên - Huế đến Cà Mau) với mức giảm dưới 10%.
Đến cuối thế kỷ, lượng mưa có xu thế tăng từ 3÷10% trên cả nước, một số nơi thuộc
Đông Bắc, Việt Bắc tăng nhiều hơn.
Theo kịch bản RCP8.5, vào đầu thế kỷ, lượng mưa mùa xuân có xu thế giảm ở hầu hết
cả nước, phổ biến dưới 8%. Vào giữa thế kỷ, xu thế biến đổi gần tương tự như kịch
bản RCP4.5, với khác biệt đáng kể nhất là xu thế giảm mạnh hơn ở khu vực Nam
Trung Bộ. Đến cuối thế kỷ, lượng mưa mùa xuân có xu thế tăng từ 3÷15% trên phần
lớn cả nước, trừ một phần nhỏ ở Bắc Đông Bắc, Nam Tây Bắc, cực nam Trung Bộ và
cực nam Nam Bộ có xu thế giảm.
3). Lượng mưa mùa hè:
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Theo kịch bản RCP4.5, vào đầu thế kỷ, lượng mưa mùa hè có xu thế tăng ở hầu hết cả
nước, phổ biến từ 3÷12%. Vào giữa thế kỷ, xu thế tăng phổ biến từ 5÷15% trên phần
lớn lãnh thổ, trừ Nam Trung Bộ, đông Tây Nguyên và một phần phía tây Nam Bộ có
xu thế giảm từ 3÷15%. Tăng nhiều nhất ở Đông Bắc và Tây Bắc; ít nhất ở Bắc Trung
Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Đến cuối thế kỷ, sự biến đổi có xu thế tương tự như giữa
thế kỷ, tuy nhiên khu vực lượng mưa giảm mở rộng hơn về phía Bắc. Mức tăng ở
Đông Bắc, Tây Bắc nhiều nhất cả nước, phổ biến từ 15÷25%. Tây Nguyên và phía tây
Nam Bộ có mức tăng ít nhất cả nước, dưới 5%.
Theo kịch bản RCP8.5 sự biến đổi của lượng mưa mùa hè có xu thế tương tự kịch bản
RCP4.5. Vào đầu thế kỷ, xu thế tăng phổ biến từ 5÷15%. Vào giữa thế kỷ, xu thế tăng
trên phần lớn cả nước, chỉ giảm ở một phần nhỏ Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (dưới
5%). Tăng nhiều nhất ở Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc Trung Bộ, nam Tây Nguyên và phía
đông Nam Bộ, phổ biến từ 15÷25%, tăng ít nhất ở Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và
phía tây Nam Bộ, dưới 5%. Đến cuối thế kỷ, mức giảm của lượng mưa mùa hè có thể
đến 15%.
4). Lượng mưa mùa thu:
Theo kịch bản RCP4.5, vào đầu thế kỷ, lượng mưa mùa thu có xu thế tăng, phổ biến từ
10÷25%. Vào giữa thế kỷ, xu thế tăng ở hầu hết các vùng với mức phổ biến từ
15÷35%. Phần lớn Đông Bắc, từ Thanh Hóa đến Nghệ An và từ Thừa Thiên - Huế đến
Bình Định tăng nhiều nhất (30% đến trên 40%). Đến cuối thế kỷ, biến đổi lượng mưa
mùa thu có xu thế tương tự như giữa thế kỷ nhưng mức độ nhiều hơn: tăng nhiều nhất
ở Đồng bằng Bắc Bộ và Đông Bắc (30÷50%), tăng ít nhất ở nam Tây Nguyên và phía
bắc Tây Bắc (dưới 10%).
Theo kịch bản RCP8.5, vào đầu thế kỷ, lượng mưa mùa thu có xu thế tăng ở hầu hết
cả nước, phổ biến từ 10÷20%. Vào giữa thế kỷ, xu thế tăng ở hầu hết các vùng, phổ
biến từ 15÷30%, trong đó nhiều nhất ở Đông Bắc, ven biển Đồng bằng Bắc Bộ, phần
lớn miền Trung. Lượng mưa giảm ở một phần nhỏ thuộc nam Tây Nguyên, cực nam
Trung Bộ và một số tỉnh thuộc Tây Bắc và Đông Bắc. Đến cuối thế kỷ, xu thế tăng
trên toàn lãnh thổ (20÷70%), các tỉnh miền Bắc và miền Trung (30÷70%), Nam Bộ
(10÷30%), ít nhất là ở một phần cực nam Trung Bộ và nam Tây Nguyên (dưới 10%).
(3). Hiện tượng khí hậu cực đoan
1). Bão và áp thấp nhiệt đới
Theo kịch bản RCP8.5, vào cuối thế kỷ bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động và ảnh
hưởng đến Việt Nam có khả năng giảm về tần suất. Với kịch bản RCP4.5, mô hình
PRECIS cho kết quả dự tính số lượng bão và áp thấp nhiệt đới có xu thế ít biến đổi.
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Hình 3.17. Biến đổi của bão và áp thấp
nhiệt đới vào cuối thế kỷ so với thời kỳ cơ
sở (theo kịch bản RCP8.5 của mô hình
MRI)

Hình 3.18. Biến đổi của bão và áp thấp
nhiệt đới vào cuối thế kỷ so với thời kỳ cơ
sở (theo kịch bản RCP8.5 của mô hình
CCAM)

Hình 3.19. Biến đổi của bão và áp thấp nhiệt đới vào cuối thế kỷ so với thời kỳ cơ sở
(theo kịch bản RCP4.5 và RCP8.5 của mô hinhg PRECIS)
Kết quả tính toán từ PRECIS cho thấy số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động
trên Biển Đông có xu thế giảm trong các tháng đầu mùa bão (tháng 6, 7, 8) ở cả 2 kịch
bản RCP4.5 và RCP8.5, nhưng lại có xu thế tăng ở cuối mùa bão, đặc biệt là ở kịch
bản RCP8.5. Như vậy, hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới có xu thế dịch chuyển
về cuối mùa bão, thời kỳ mà bão hoạt động chủ yếu ở phía Nam.
2). Nắng nóng, hạn hán
Nắng nóng: Theo kịch bản RCP4.5, vào giữa thế kỷ số ngày nắng nóng (số ngày nhiệt
độ cao nhất Tx ≥ 35oC) có xu thế tăng trên phần lớn cả nước, phổ biến 25÷35 ngày so
với thời kỳ cơ sở, tăng nhiều nhất (đến 40 ngày) ở Nam Trung Bộ, ít nhất (dưới 20
ngày) ở Tây Nguyên và Nam Bộ. Đến cuối thế kỷ, số ngày nắng nóng tăng nhiều nhất
(trên 50 ngày) ở Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, tăng ít nhất ở phần lớn Tây Nguyên và
Nam Bộ.
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Hình 3.20. Biến đổi của số ngày nắng nóng (ngày/năm) vào giữa và cuối thế kỷ so với
thời kỳ cơ sở, theo kịch bản RCP4.5 từ tổ hợp mô hình
Theo kịch bản RCP8.5, vào giữa thế kỷ, số ngày nắng nóng tăng trên phạm vi cả nước
với mức tăng 35÷45 ngày so với thời kỳ cơ sở, tăng nhiều nhất ở Nam Trung Bộ, tiếp
đến là Bắc Trung Bộ, Đông Bắc, tăng ít nhất ở Tây Nguyên và Nam Bộ. Đến cuối thế
kỷ, số ngày nắng nóng tăng nhiều hơn so với giữa thế kỷ trên phạm vi cả nước, tăng
nhiều nhất (trên 100 ngày) so với thời kỳ cơ sở ở Đông Bắc, Nam Trung Bộ và Nam
Bộ.

Hình 3.21. Biến đổi của số ngày nắng nóng (ngày/năm) vào giữa (2046-2065) và cuối
(2080-2099) thế kỷ so với thời kỳ cơ sở, theo kịch bản RCP8.5 từ tổ hợp mô hình
Hạn hán: hạn hán ở một số vùng có thể khắc nghiệt hơn do xu thế giảm lượng mưa
trong mùa khô (ví dụ: Nam Trung Bộ trong mùa xuân và mùa hè, Nam Bộ trong mùa
xuân và Bắc Bộ trong mùa đông).
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(4). Nước biển dâng
Kịch bản nước biển dâng chỉ xét đến sự thay đổi mực nước biển trung bình do BĐKH ,
mà không xét đến ảnh hưởng của các yếu tố khác gây nên sự dâng cao của mực nước
biển như: nước dâng do bão, nước dâng do gió mùa, thủy triều, quá trình nâng/hạ địa
chất và các quá trình khác.
Kịch bản nước biển dâng được xây dựng cho 7 khu vực ven biển Việt Nam như sau:
Bảng 3-52. Mực nước biển dâng theo kịch bản RCP2.6
Đơn vị: cm
Khu
vực
Móng
Cái
–
Hòn Dáu
Hòn Dáu
–
Đèo
Ngang
Đèo
Ngang –
Đèo Hải
Vân
Đèo Hải
Vân
–
Mũi Đại
Lãnh
Mũi Đại
Lãnh –
Mũi Kê
Gà
Mũi Kê
Gà
–
Mũi Cà
Mau
Mũi Cà
Mau –
Kiên
Giang

Các mốc thời gian của thế kỷ 21
2050
2060
2070
2080

2030

2040

2090

2100

13
(8 ÷ 19)

17
(10÷ 25)

21
(13÷ 31)

25
(16÷ 38)

30
(18÷ 44)

34
(21÷ 51)

39
(24÷ 58)

44
(27÷ 65)

13
(8 ÷ 19)

17
(10÷ 25)

21
(13÷ 31)

25
(16÷ 38)

30
(18÷ 44)

34
(21÷ 51)

39
(24÷ 58)

44
(27÷ 65)

13
(8 ÷ 19)

17
(11÷ 25)

21
(13÷ 31)

26
(16÷ 38)

30
(19÷ 44)

35
(22÷ 51)

40
(25÷ 58)

44
(28÷ 65)

13
(8 ÷ 19)

17
(10÷ 25)

22
(13÷ 32)

26
(15÷ 39)

31
(18÷ 45)

35
(21÷ 52)

40
(24÷ 59)

45
(26÷ 66)

13
(7 ÷ 19)

17
(10÷ 26)

22
(13÷ 32)

26
(16÷ 39)

31
(18÷ 46)

35
(21÷ 53)

40
(24÷ 60)

45
(27÷ 67)

12
(7 ÷ 19)

17
(10÷ 25)

21
(12÷ 32)

26
(15÷ 39)

30
(18÷ 46)

35
(20÷ 52)

39
(23÷ 59)

44
(26÷ 66)

13
(8 ÷ 19)

17
(10÷ 26)

22
(13÷ 33)

27
(16÷ 40)

31
(19÷ 47)

36
(22÷ 54)

41
(25÷ 61)

45
(27÷ 68)

Theo kịch bản RCP2.6: Vào cuối thế kỷ 21, mực nước biển dâng cao nhất ở khu vực
Mũi Cà Mau – Kiên Giang với giá trị tương ứng là 45 cm (27 cm ÷ 68 cm); khu vực
Móng Cái - Hòn Dáu và Hòn Dáu - Đèo Ngang có mực nước biển dâng thấp nhất là 44
cm (27 cm ÷ 65 cm).
Bảng 3-53. Mực nước biển dâng theo kịch bản RCP4.5
Đơn vị: cm
Khu
vực
Móng
Cái
–
Hòn Dáu

2030

2040

13
(8 ÷ 18)

17
(10÷ 24)

Các mốc thời gian của thế kỷ 21
2050
2060
2070
2080
22
(13÷ 31)

27
(17÷ 39)

33
(20÷ 47)

39
(24÷ 56)

2090

2100

46
(28÷ 65)

53
(32÷ 75)
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Khu
vực
Hòn Dáu
–
Đèo
Ngang
Đèo
Ngang –
Đèo Hải
Vân
Đèo Hải
Vân
–
Mũi Đại
Lãnh
Mũi Đại
Lãnh –
Mũi Kê
Gà
Mũi Kê
Gà
–
Mũi Cà
Mau
Mũi Cà
Mau –
Kiên
Giang

Các mốc thời gian của thế kỷ 21
2050
2060
2070
2080

2030

2040

2090

2100

13
(8 ÷ 18)

17
(10÷ 24)

22
(13÷ 31)

27
(16÷ 39)

33
(20÷ 47)

39
(24÷ 56)

46
(28÷ 65)

53
(32÷ 75)

13
(8 ÷ 18)

17
(11÷ 24)

22
(14÷ 32)

28
(17÷ 39)

34
(20÷ 47)

40
(24÷ 56)

46
(28÷ 65)

53
(32÷ 75)

13
(8 ÷ 18)

17
(11÷ 25)

23
(14÷ 32)

28
(17÷ 40)

34
(21÷ 48)

40
(25÷ 57)

47
(29÷ 66)

54
(33÷ 76)

12
(8 ÷ 18)

17
(11÷ 25)

23
(14÷ 33)

28
(17÷ 41)

34
(21÷ 50)

40
(24÷ 59)

47
(28÷ 68)

54
(33÷ 78)

12
(7 ÷ 18)

17
(10÷ 25)

22
(13÷ 32)

28
(17÷ 40)

33
(20÷ 49)

40
(24÷ 58)

46
(28÷ 67)

53
(32÷ 77)

12
(7 ÷ 18)

17
(10÷ 25)

23
(14÷ 32)

28
(17÷ 40)

34
(21÷ 49)

41
(25÷ 58)

48
(29÷ 68)

55
(33÷ 78)

Theo kịch bản RCP4.5: Vào cuối thế kỷ 21, mực nước biển dâng cao nhất ở khu vực
Mũi Cà Mau – Kiên Giang với giá trị tương ứng là 55 cm (33 cm ÷ 78 cm); khu vực
Móng Cái - Hòn Dáu, Hòn Dáu - Đèo Ngang và Đèo Ngang – Đèo Hải Vân có mực
nước biển dâng thấp nhất là 53 cm (32 cm ÷ 75 cm).
Bảng 3-54. Mực nước biển dâng theo kịch bản RCP6.0
Đơn vị: cm
Khu
vực
Móng
Cái
–
Hòn Dáu
Hòn Dáu
–
Đèo
Ngang
Đèo
Ngang –
Đèo Hải
Vân
Đèo Hải
Vân
–
Mũi Đại
Lãnh
Mũi Đại
Lãnh –
Mũi Kê
Gà
Mũi Kê

Các mốc thời gian của thế kỷ 21
2050
2060
2070
2080

2030

2040

2090

2100

12
(8 ÷ 17)

16
(11÷ 24)

21
(14÷ 31)

27
(17÷ 39)

33
(21÷ 48)

40
(26÷ 57)

47
(30÷ 68)

54
(35÷ 79)

12
(8 ÷ 17)

16
(11÷ 24)

21
(14÷ 31)

27
(17÷ 39)

33
(21÷ 48)

39
(25÷ 57)

46
(30÷ 67)

54
(35÷ 78)

12
(8 ÷ 17)

17
(11÷ 24)

22
(14÷ 31)

27
(18÷ 39)

34
(22÷ 48)

40
(27÷ 58)

47
(31÷ 68)

55
(37÷ 80)

12
(8 ÷ 17)

17
(11÷ 24)

22
(15÷ 31)

28
(19÷ 40)

34
(23÷ 49)

41
(28÷ 59)

49
(33÷ 70)

57
(38÷ 82)

11
(8 ÷ 16)

16
(11÷ 23)

22
(14÷ 31)

28
(18÷ 40)

34
(23÷ 49)

41
(28÷ 59)

49
(33÷ 70)

57
(38÷ 82)

11

16

21

27

34

41

48

56
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Khu
vực
Gà
–
Mũi Cà
Mau
Mũi Cà
Mau –
Kiên
Giang

Các mốc thời gian của thế kỷ 21
2050
2060
2070
2080

2030

2040

2090

2100

(7 ÷ 16)

(10÷ 23)

(14÷ 31)

(18÷ 39)

(22÷ 48)

(27÷ 58)

(32÷ 69)

(37÷ 81)

11
(8 ÷ 16)

16
(11÷ 23)

22
(15÷ 31)

28
(19÷ 40)

35
(23÷ 49)

42
(28÷ 59)

50
(33÷ 70)

58
(39÷ 82)

Theo kịch bản RCP6.0: Vào cuối thế kỷ 21, mực nước biển dâng cao nhất ở khu vực
Mũi Cà Mau – Kiên Giang với giá trị tương ứng là 58 cm (39 cm ÷ 85 cm); khu vực
Móng Cái - Hòn Dáu và Hòn Dáu - Đèo Ngang có mực nước biển dâng thấp nhất là 54
cm (35 cm ÷ 79 cm) và 54 cm (35 cm ÷ 78 cm).
Bảng 3-55. Mực nước biển dâng theo kịch bản RCP8.5
Đơn vị: cm
Khu
vực
Móng
Cái
–
Hòn Dáu
Hòn Dáu
–
Đèo
Ngang
Đèo
Ngang –
Đèo Hải
Vân
Đèo Hải
Vân
–
Mũi Đại
Lãnh
Mũi Đại
Lãnh –
Mũi Kê
Gà
Mũi Kê
Gà
–
Mũi Cà
Mau
Mũi Cà
Mau –
Kiên
Giang

Các mốc thời gian của thế kỷ 21
2050
2060
2070
2080

2030

2040

2090

2100

13
(9 ÷ 18)

18
(13÷ 26)

25
(17÷ 35)

32
(22÷ 45)

41
(28÷ 57)

50
(34÷ 70)

60
(41÷ 85)

72
(49÷101)

13
(9 ÷ 18)

18
(12÷ 26)

25
(17÷ 35)

32
(22÷ 45)

40
(28÷ 57)

50
(34÷ 71)

60
(41÷ 85)

72
(49÷101)

13
(9 ÷ 18)

19
(13÷ 26)

25
(17÷ 35)

33
(22÷ 46)

41
(28÷ 58)

50
(34÷ 71)

61
(42÷ 86)

72
(49÷102)

13
(9 ÷ 18)

18
(13÷ 26)

25
(17÷ 35)

33
(22÷ 46)

41
(28÷ 58)

51
(35÷ 71)

62
(42÷ 86)

73
(50÷103)

12
(8 ÷ 18)

18
(12÷ 26)

25
(16÷ 35)

33
(21÷ 46)

41
(27÷ 59)

51
(34÷ 73)

62
(41÷ 89)

74
(49÷105)

12
(8 ÷ 17)

18
(12÷ 26)

25
(16÷ 35)

32
(21÷ 46)

41
(27÷ 59)

51
(33÷ 73)

61
(41÷ 88)

73
(48÷105)

12
(9 ÷ 17)

18
(13÷ 26)

25
(17÷ 35)

33
(23÷ 47)

42
(29÷ 59)

52
(36÷ 73)

63
(44÷ 89)

75
(52÷106)

Theo kịch bản RCP8.5: Vào cuối thế kỷ 21, mực nước biển dâng cao nhất ở khu vực
Mũi Cà Mau – Kiên Giang với giá trị tương ứng là 75 cm (52 cm ÷ 106 cm); các khu
vực Móng Cái - Hòn Dáu, Hòn Dáu - Đèo Ngang có mực nước biển dâng thấp nhất là
72 cm (49 cm ÷ 101 cm).
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Hình 3.22. Kịch bản nước biển dâng khu vực ven biển Việt Nam
Chú thích: Mực nước thực đo tại các trạm (hình thoi), theo số liệu từ vệ tinh (hình
tròn); Mực nước tính từ mô hình cho thời kỳ cơ sở 1986 -2005 (đường màu đen). Kịch
bản nước biển dâng so với thời kỳ cơ sở theo kịch bản RCP2.6 (màu xanh dương),
RCP4.5 (màu cam), RCP6.0 (màu xanh lục) và RCP8.5 (màu đỏ), khoảng tin cậy 5% 95% (khoảng mờ) của 2 kịch bản RCP2.6 và RCP8.5. Cột giá trị bên phải biểu thị
khoảng tin cậy 5% - 95% vào năm 2100.
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(5). Tác động của biến đổi khí hậu đến Quy hoạch
Các lưu vực sông ở Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề của các hiện tượng thời tiết, khí
hậu cực đoan, trong đó bão, lũ lụt và hạn hán là thường xuyên và nguy hiểm. Các hiện
tượng thời tiết, khí hậu cực đoan gia tăng không những gây ảnh hưởng và thiệt hại
nhiều tới tài nguyên, kinh tế, phát triển xã hội mà còn ảnh hưởng đến các mục tiêu
phát triển bền vững của đất nước.
BĐKH đang ngày một làm gia tăng thêm sự xung đột giữa Việt Nam và các nước có
chung nguồn tài nguyên nước. Mặc dù, các hiệp ước và các bản cam kết xuyên biên
giới đã giúp làm giảm thiểu các mối đe dọa này nhưng với những gì đã đạt được vẫn
không đủ để đối phó với những ảnh hưởng mà BĐKH gây ra. BĐKH mang lại những
ảnh hưởng lớn đến tài nguyên nước (cả về số lượng và chất lượng nguồn nước).
Những tranh chấp nổ ra ngày càng nhiều và trở nên rất phổ biến. Trong khi đó, nội
dung của những bản cam kết đang tồn tại hay những nguyên tắc quốc tế sẵn có về vấn
đề chia sẻ nguồn nước lại chưa đủ để giải quyết được những căng thẳng nguồn nước
chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai mà nguyên nhân chính là sự biến đổi khí hậu.
Nguồn nước sạch hiện đang bị phân bố không đều, một số nơi thì đang thiếu nước
trầm trọng. Trong khi đó, các tranh chấp về nguồn nước thường được giải quyết bằng
con đường ngoại giao song song với các cuộc thương lượng và hợp tác để quyết định
những vấn đề về chia sẻ nguồn nước. Hiện đang có gần 300 bản cam kết đang được
thực hiện giữa các quốc gia, nhưng con số này không đáng là bao so một lịch sử dài
những vi phạm đối với vấn đề nguồn nước xuyên biên giới, điều đó cho thấy công tác
quản lý nguồn nước xuyên biên giới ngày càng thêm khó khăn, căng thẳng. Biến đổi
khí hậu đang sẽ làm thay đổi cấu trúc, mức độ, cũng như thời gian của dòng chảy,
lượng mưa…và điều này sẽ dẫn tới thực trạng là những nội dung, điều kiện được đưa
ra trong các bản cam kết trước đây sẽ không còn phù hợp với thực tế sẽ xảy ra trong
tương lai, do vậy, cần phải tiến tới rà soát, bổ sung và sửa đổi lại các bản cam kết này.
1). Tác động của sự gia tăng nhiệt độ và lượng mưa
Nhiệt độ tăng làm suy giảm tài nguyên nước, nhiều vùng sẽ không có nước và không
thể tiếp tục canh tác. Nhiệt độ tăng còn ảnh hưởng đến khả năng phát sinh, phát triển
của cây trồng, vật nuôi làm cho thay đổi về năng suất và sản lượng. Các hiện tượng
thời tiết cực đoan, không theo quy luật như hạn kéo dài, mưa không đúng mùa sẽ gây
khó khăn cho bố trí cơ cấu mùa vụ và gây thiệt hại cho mùa màng.
Việc đảm bảo nước tưới theo nhu cầu đã được quy hoạch có thể kéo theo sự suy giảm
lưu lượng nước trên các tiểu lưu vực và trữ lượng nước ngầm. Khai thác nước ngầm
quá mức cho nhu cầu tưới ở những nơi có điều kiện bổ sung nước ngầm tự nhiên thấp
(mật độ sông suối thấp, không có điều kiện để khai thác sử dụng nguồn nước mặt, ...)
gây nguy cơ tụt giảm nguồn nước ngầm cao, dẫn đến các hiện tượng sụt lún và các tai
biến địa chất khác.
Sự thay đổi nhiệt độ và lượng mưa có thể dẫn tới khan hiếm nguồn nước mặt vào mùa
khô tại các khu vực. Do thiếu nguồn nước bổ sung nên nước ngầm sẽ bị suy giảm cả
về lượng và chất. Ngược lại, sự dư thừa nguồn nước mặt vào mùa mưa sẽ gây ra lũ lụt,
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xói mòn bề mặt và ảnh hưởng xấu đến chất lượng nước mặt và nước ngầm. Có thể cho
rằng, Biến đổi khí hậu là nguyên nhân gây nên mất cân bằng nước giữa các lưu vực
sông trên lãnh thổ Việt Nam. Ngoài ra, biến đổi khí hậu còn làm tăng sự phân bố mưa
không đều trong không gian và lượng mưa biến đổi mạnh theo thời gian.
Dưới tác động của BĐKH, nắng nóng sẽ xảy ra với tần suất và cường độ ngày càng
gay gắt hơn. Hạn hán và xâm nhập mặn sẽ trở nên khắc nghiệt hơn. Nhiều giá trị kỷ
lục mới về nhiệt độ đã được thiết lập. Những năm gần đây, hiện tượng ENSO ngày
càng có tác động nghiêm trọng đến nước ta, các đợt El Nino đã gây ra hạn hán trên
phạm vi rộng, tình trạng cạn kiệt nguồn nước tại các dòng sông trên cả nước ngày càng
phổ biến, trong đó đặc biệt nghiêm trọng là đợt hạn hán và xâm nhập mặn xảy ra trong
năm 2015/2016 và 2019/2020 tại các tỉnh thuộc Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và đồng
bằng sông Cửu Long. Theo dự báo, xâm nhập mặn có nguy cơ tăng cao trong tương
lai, đặc biệt là ở vùng ĐBSCL. Vào cuối thế kỷ 21, chiều sâu xâm nhập ứng với độ
mặn 1 ‰ có thể tăng lên trên 20 km trên các sông sông Đồng Nai, sông Tiền, sông
Hậu, xấp xỉ 10 km trên sông Hồng - Thái Bình.
2). Tác động của các hiện tượng thời tiết cực đoan và thiên tai
Hiện tượng mưa lớn xảy ra bất thường về thời gian, địa điểm, tần suất và cường độ
thường xuyên xảy ra trên diện rộng và cục bộ đã gây lũ lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất
nghiêm trọng tại nhiều khu vực trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt là các khu vực có các
LVS có địa hình thấp hoặc cục bộ tại khu vực thung lũng. Lũ lụt diễn biến phức tạp,
tăng lên cả về tần suất và cường độ, đồng thời xảy ra vào cả đầu hoặc cuối mùa lũ dẫn
đến hư hại nghiêm trọng đối với hệ thống đê điều và ngập lụt hạ du trên các lưu vực
sông cả nước, gây ra nhiều thiệt hại cho các khu vực canh tác nông nghiệp, đặc biệt là
việc phân bổ nước được xác định trong quy hoạch cho các hoạt động nông nghiệp,
công nghiệp, các khu dân cư xa nguồn nước.
Lũ quét, sạt lở đất: Đây là loại hình thiên tai xảy ra thường xuyên tại các tỉnh miền
núi, với đặc tính xảy ra nhanh và nguy hiểm gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài
sản. Trong những năm qua, lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc có xu
thế tăng rõ rệt, với tổng số trận lũ quét tăng lên, sạt lở đất có quy mô và phạm vi ngày
càng lớn, gây thiệt hại nặng nề về tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân , đặc
biệt đối với các tỉnh miền núi trên các lưu vực sông lớn. Ví dụ năm 2017 và giữa năm
2018 lũ quét, sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng trên diện rộng tại các tỉnh miền núi: tại
huyện Mường La (tỉnh Sơn La), Mù Căng Chải (tỉnh Yên Bái) vào đầu tháng 8/2017;
tại các huyện Tân Lạc, Đà Bắc, TP Hoà Bình (tỉnh Hòa Bình) giữa tháng 10/2017; tại
các tỉnh Lai Châu, Hà Giang vào cuối tháng 6/2018; tại Quan Sơn (Thanh Hóa) vào
tháng 8/2019.
Hạn hán và xâm nhập mặn: dưới tác động của BĐKH khi nền nhiệt độ tăng làm gia
tăng bốc và thoát hơi nước, giảm lượng mưa trong mùa khô gây suy giảm nguồn nước
trong sông mùa kiệt, dẫn đến tình trạng thiếu nước trong mùa kiệt, ảnh hưởng đến kế
hoạch phân bổ nước cho các khu vực khi thực hiện quy hoạch. Hạn hán xảy ra khắp
diện rộng do tác động của giảm lượng mưa các tháng cuối lũ ảnh hưởng đến khả năng
tích trữ của các hồ chứa và gia tăng khả năng xâm nhập mặn vùng hạ du, gây khó khăn
trong việc cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt trong kỳ quy hoạch.
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3). Tác động của nước biển dâng
Nước biển dâng do BĐKH có nguy cơ gây ngập tại 1 số khu vực. Với nước biển dâng
100cm nguy cơ ngập úng ở các vùng như: khoảng 16,8% diện tích đồng bằng sông
Hồng bị ngập; 1,47% diện tích đất các tỉnh ven biển miền Trung từ Thanh Hóa đến
Bình Thuận có nguy cơ ngập; 17,8 % diện tích TP. Hồ Chí Minh và 4,79 % diện tích
Bà Rịa – Vũng Tàu có nguy cơ bị ngập; ĐB sông Cửu Long là khu vực có nguy cơ
ngập cao (38,9% diện tích). Điều này ảnh hưởng đến các công trình thủy lợi bảo vệ tài
nguyên nước, hồ chứa nước phục vụ nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt, sản xuất
nông nghiệp, công nghiệp.
Nước biển dâng cũng làm cho lưỡi mặn ăn sâu vào đất liền, tác động trực tiếp đến hệ
thống sông ngòi và nước ngầm của khu vực, nguy cơ thiếu nước ngọt sẽ rất trầm trọng,
ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân.
3.6.2.2. Dự báo tác động của quy hoạch đối với xu hướng biến đổi khí hậu
(1). Dự báo tác động của hoạt động phân bổ nước cho các lĩnh vực
1). Tác động trong lĩnh vực nông nghiệp
Theo thông báo của Bộ Tài nguyên và Môi trường (VSNC, 2010), hoạt động sản xuất
nông nghiệp là nguồn gây phát thải lượng khí nhà kính lớn nhất và được dự báo tiếp
tục tăng trong những năm tiếp theo. Hoạt động phân bổ nước trong lĩnh vực nông
nghiệp để đảm bảo nông nghiệp phát triển ổn định trong thời gian quy hoạch, kéo theo
đó làm tăng phát thải khí nhà kính, ảnh hưởng BĐKH. Các hoạt động sản xuất của
ngành, phát thải canh tác lúa ngập nước gây phát thải trên 57% lượng KNK của cả
ngành do phát thải lớn khí CH4 và N2O, tiếp theo là các hoạt động chăn nuôi do cơ cấu
chăn nuôi ngày càng tăng mạnh.
Dự báo phát thải CH4 do hoạt động trồng trọt: Hệ số phát thải CH4: 1,51 (kg CH4 ha-1
day-1), thời gian 1 vụ lúa khoảng 110 ngày. Theo quy hoạch đến năm 2030, quỹ đất
cho trồng lúa ổn định là 3,812 triệu ha. Như vậy tổng lượng phát thải CH4 là 633.173,2
tấn CH4/vụ, tương ứng với lượng CO2 phát thải tương đương 15.829.330 tấn CO2/vụ.
Dự báo phát thải CH4 do hoạt động chăn nuôi: Tính đến năm năm 2030, tầm nhìn đến
năm 2050 tổng đàn trâu là 3 triệu con, đàn bò là 12 triệu con; đàn lợn 34 triệu con; gia
cầm 358 triệu con. Lượng CO2 phát thải do hoạt động chăn nuôi được tính như sau:
Bảng 3-56. Kết quả tính toán phát thải CO2 từ quá trình lên men đường ruột
Loại vật
nuôi

Hệ số phát thải (kg
CH4/con/năm)

Trâu
Bò
Lợn

55
47
1
Tổng

Tải lƣợng phát thải
CH4 (tấn) từ quá trình
lên men đƣờng ruột
165.000
564.000
34.000
763.000

Lƣợng CO2 phát
thải tƣơng đƣơng
(tấn/năm)
4.125.000
14.100.000
850.000
19.075.000
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Bảng 3-57. Kết quả tính toán phát thải CO2 trong quản lý phân thải
Loại vật
nuôi

Hệ số phát thải
(kg CH4.con-1.năm-1)

Trâu
Bò
Lợn
Gia cầm

2
1
7
0,02
Tổng

Tải lƣợng phát thải
CH4 (tấn) từ quá trình
lên men đƣờng ruột
6.000
12.000
238.000
7.160
263.160

Lƣợng CO2 phát
thải tƣơng đƣơng
(tấn/năm)
150.000
300.000
5.950.000
179.000
6.579.000

Như vậy, tổng lượng CO2 phát thải do hoạt động chăn nuôi khoảng 25.654.000
tấn/năm.
2). Tác động trong lĩnh vực du lịch – dịch vụ
Hoạt động phân bổ nước cho lĩnh vực du lịch – dịch vụ giúp cho ngành này phát triển,
điều này cũng làm gia tăng tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên, nguồn năng lượng và làm
gia tăng rác thải, nước thải, gia tăng phát thải khí nhà kính... góp phần gây ra BĐKH.
Vì vậy, ngành du lịch cần được định hướng sử dụng năng lượng tái tạo như năng
lượng gió, năng lượng mặt trời, đồng thời tăng cường xử lý lượng rác thải, nước thải
triệt để, bảo vệ môi trường, giảm thiểu BĐKH.
Khi nhu cầu làm mát khu dân cư, dịch vụ và lĩnh vực công nghiệp tăng. Kết quả sẽ làm
tăng nhu cầu về điện năng, đòi hỏi tăng công suất sản xuất điện và nguồn nhiên liệu
than sử dụng để vận hành nhà máy nhiệt điện sẽ tăng, dẫn đến làm tăng mức phát thải
CO2.
(2). Bảo vệ và phát triển rừng
Mục tiêu của Quy hoạch là nâng tỷ lệ che phủ diện tích rừng đầu nguồn, phát triển
diện tích rừng phòng hộ ven biển, khôi phục diện tích rừng đầu nguồn đã bị suy thoái.
Theo thống kê, tổng diện tích rừng trên lãnh thổ Việt Nam từ năm 2016 – 2020 là 14,4
– 14,6 triệu ha, tăng 0,2 triệu ha; trong đó diện tích rừng trồng mới của rừng phòng hộ
giảm 14,8 nghìn ha, rừng sản xuất tăng 11 nghìn ha , rừng đặc dụng giảm 0,4 nghìn ha.
Việc bảo vệ, phát triển rừng nhằm mục tiêu phát triển, bảo tồn hệ sinh thái rừng, duy
trì nơi lưu trữ nguồn nước, hỗ trợ phục hồi hệ sinh thái.
Các hệ sinh thái trên cạn có vai trò rất lớn trong vai trò carbon của sinh quyển, lượng
cacbon trao đổi giữa các hệ sinh thái này với khí quyển ước tính khoảng 60 tỷ tấn/năm.
Các hoạt động lâm nghiệp và sự thay đổi phương thức sử dụng đất, đặc biệt là suy
thoái rừng nhiệt đới là một nguyên nhân quan trọng làm tăng CO2 trong khí quyển. Do
đó rừng nhiệt đới và sự biến động của nó có ý nghĩa to lớn trong việc hạn chế BĐKH
toàn cầu (Lasco, 2002).
Quá trình sinh trưởng của cây cũng đồng thời là quá trình tích lũy carbon. Khả năng
tích lũy carbon ở rừng thứ sinh, các hệ thống nông lâm và thâm canh cây lâu năm
251

trung bình 2,5 tấn/ha/năm và có sự biến động rất lớn trong các điều kiện khác nhay từ
0,5-12,5 tấn/ha/năm.
(3). Bảo vệ các hồ, đầm, vùng đất ngập nước
Các hồ, đầm, vùng ngập nước như hồ chứa thuỷ lợi, thuỷ điện, các hồ tự nhiên, vùng
đất ngập nước, bán ngập nước,…ngoài mang lại giá trị cao về các hoạt động phát triển
kinh tế - xã hội, về đa dạng sinh học, bảo tồn văn hoá, những khu vực này còn có chức
năng vô cùng quan trọng về môi trường sinh thái, giúp giảm nhẹ các thiệt hại do thiên
tai như bão, lũ, hạn hán, sạt lở đất ven biển; giúp duy trì chất lượng nước ở các sông
hồ; lưu giữ nước; nạp nước dưới đất; lưu trữ carbon; điều hòa khí hậu và kiểm soát
dịch hại.
Tuy nhiên, việc tạo ra hồ nước nhân tạo để phát điện, dự trữ nước cho nông nghiệp
hoặc kiểm soát lũ lụt, đập cũng tạo điều kiện hoàn hảo cho vi sinh vật phát triển, phát
thải khí gây hiệu ứng nhà kính như methane (CH4) và carbon dioxide. Những khí này
sủi bọt trên bề mặt hồ chứa, sau đó xâm nhập vào bầu khí quyển.
3.7. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY VÀ CÁC VẤN ĐỀ
CÕN CHƢA CHẮC CHẮN CỦA CÁC DỰ BÁO
3.7.1. Về mức độ chi tiết và độ tin cậy của các dự báo
Mức độ tin cậy của các phương pháp sử dụng trong quá trình ĐMC có thể được đánh
giá theo thang mức định tính như trình bày trong bảng dưới đây.
Các phương pháp sử dụng để dự báo các tác động môi trường khi thực hiện Quy hoạch
đều có mức độ tin cậy từ mức chấp nhận được đến mức độ cao. Nhóm ĐMC đã cố
gắng sử dụng tối đa các phương pháp ĐMC hiện đang được áp dụng phổ biến trong
nước và trên thế giới, với mục tiêu nhằm đạt được kết quả dự báo tối ưu nhất trong
mọi trường hợp, như: Phương pháp phân tích xu hướng/ ngoại suy; Phương pháp ma
trận; Phương pháp chuyên gia; Phương pháp GIS,...
Bảng 3-58. Đánh giá mức độ tin cậy của các phương pháp sử dụng trong quá trình
ĐMC
Stt
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Phƣơng pháp sử dụng
Phương pháp thống kê ma trận
Phương pháp phân tích trọng số điểm tác động
Phương pháp phân tích xu hướng và ngoại suy
Phương pháp chuyên gia
Phương pháp kế thừa
Phương pháp đánh giá định tính
Phương pháp danh mục, liệt kê
Phương pháp điều tra khảo sát
Phương pháp GIS

Thang mức định tính
**
**
***
***
***
**
***
***
***
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Ghi chú:
(*): Mức độ tin cậy thấp (độ chính xác hạn chế.)
(**): Mức độ tin cậy trung bình (độ chính xác có thể chấp nhận).
(***): Mức độ tin cậy cao (độ chính xác cao).
Báo cáo đã sử dụng tối đa các phương pháp ĐMC và phương pháp khác hiện đang
được áp dụng phổ biến nhằm nhận diện những vấn đề môi trường chính và đánh giá dự
báo xu hướng của các vấn đề chính trong trường hợp không thực hiện Quy hoạch và
trường hợp thực hiện Quy hoạch. Về mức độ tin cậy của các số liệu sử dụng cho dự
báo: Các kết quả dự báo các tác động của Quy hoạch và xu thế các thành phần môi
trường đã được thực hiện dựa trên các số liệu lấy từ các nguồn đáng tin cậy. Như vậy,
có thể thấy rằng, các dự báo, nhận định, đánh giá trong ĐMC được dựa trên các kết
quả tính toán trên cơ sở số liệu đầu vào đáng tin cậy.
3.7.2. Một số vấn đề còn chƣa chắc chắn trong tính toán, dự báo
Các đánh giá về tác động là khá chi tiết, việc đánh giá khá chi tiết nên báo cáo đã đề ra
được các giải pháp giảm thiểu các tác động xấu, phòng ngừa sự cố môi trường một
cách khả thi. Tuy nhiên do đây là một báo cáo đánh giá môi trường chiến lược nên chỉ
có thể nhận dạng được các tác động chủ yếu và định lượng chúng một cách tương đối.
Trong các giai đoạn quy hoạch, thiết kế và thi công các công trình thì bắt buộc phải
thực hiện lập báo cáo ĐTM.
Các hệ số phát thải của các loại hình chất thải chưa đạt độ chính xác cao. Các hệ số
này chủ yếu lấy từ các hệ số của WHO thực hiện từ năm 1993 do đó đã cũ, trong khi
dó các hệ số phát thải cho Việt Nam thì chưa được xây dựng và áp dụng một cách
chính thức. Vì vậy, kết quả dự báo lượng chất thải phát sinh cũng chỉ là các ước tính,
khó có thể chính xác một cách tuyệt đối được.
Một số các số liệu được nêu trong quy hoạch có độ tin cậy thấp, gây khó khăn cho
công tác đánh giá dự báo tác động như:
 Tính toán phát thải từ dân sinh dựa trên dự báo dân số Việt Nam giai đoạn 2019 –
2069 theo tổng dân số phân theo các vùng và định mức tiêu chuẩn, chưa tính toán
được theo thành thị và nông thôn tại các vùng.
 Tính toán, dự báo phát thải từ hoạt động công nghiệp trên cơ sở tỷ lệ lấp đầy khu
công nghiệp, mà chưa có số liệu khảo sát phân tích cụ thể trong KCN của từng vùng.
 Tính toán phát thải từ hoạt động chăn nuôi dựa trên số liệu quy hoạch dự kiến của
các vật nuôi trên toàn lãnh thổ, không có số liệu dự báo gia tăng của từng vùng.
 Các dự báo về tác động của BĐKH đối với, tác động của phát triển thủy điện, do
phương pháp thực hiện còn bất cập và chưa rõ, nhìn chung, còn mang tính chất định
tính. Vì vậy các dự báo, ĐMC đối với các lĩnh vực này mới chỉ có thể triển khai ở mức
độ tổng thể, toàn cục.
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CHƢƠNG 4.
GIẢI PHÁP DUY TRÌ XU HƢỚNG TÍCH CỰC, HẠN CHẾ, GIẢM
THIỂU XU HƢỚNG TIÊU CỰC CỦA CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƢỜNG
CHÍNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH
4.1. CÁC NỘI DUNG CỦA QUY HOẠCH ĐÃ ĐƢỢC ĐIỀU CHỈNH TRÊN CƠ
SỞ KẾT QUẢ CỦA ĐÁNH GIÁ MÔI TRƢỜNG CHIẾN LƢỢC
4.1.1. Các đề xuất, kiến nghị từ kết quả của đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc
 Xem xét và đánh giá chi tiết, cụ thể của các công nghệ và mô hình về xử lý nước
thải;
 Tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý rừng tự nhiên, đồng thời không chuyển đổi
rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang rừng sản xuất để phòng trành các tác động gây mất
rừng, mất đa dạng sinh học và suy thái tài nguyên nước. Đồng thời cần xem xét, điều
tra việc dự báo diện tích rừng trên cả nước theo các lưu vực sông.
 Cần lưu ý việc phân bố các KCN, CCN xa các nguồn nước và các điểm có tính dễ
bị tổn thương cao do BĐKH; cần nhấn mạnh, đề cập rõ ràng, cụ thể hơn các yêu cầu,
các biện pháp bảo vệ môi trường trong phát triển công nghiệp chế biến trong quy
hoạch.
 Cần nhấn mạnh việc loại bỏ những dự án thủy điện vừa và nhỏ không hiệu quả, gây
tác động lớn đến môi trường, đồng thời đề cập rõ ràng, cụ thể hơn các yêu cầu, các
biện pháp bảo vệ môi trường về phát triển thủy điện trong Quy hoạch.
 Cần cân nhắc, xem xét, bổ sung các biện pháp về bảo vệ môi trường trong sử dụng
nước phục vụ phát triển chăn nuôi trên lưu vực sông.
 Về các giải pháp thực hiện quy hoạch, cần nhấn mạnh việc huy động các nguồn lực
từ Quỹ khí hậu xanh GCF, các chương trình, dự án quốc tế về biến đổi khí hậu để hỗ
trợ thực hiện quy hoạch.
 Cần bổ sung nêu rõ quy mô, thông số các công trình dự kiến quy hoạch trong kỳ
quy hoạch và phương án điều tiết nước hợp lý.
4.1.2. Các nội dung của quy hoạch đã đƣợc điều chỉnh
Trong quá trình thực hiện đánh giá môi trường chiến lược cho quy hoạch tài nguyên
nước quốc gia, tổ chuyên gia ĐMC luôn chủ động phối hợp với chủ dự án để thống
nhất những nội dung cần tập trung đánh giá, các phương pháp áp dụng trong quá trình
ĐMC và trình tự lập báo cáo ĐMC sao cho phù hợp với dự án quy hoạch.
Từ khi triển khai lập ĐMC cho dự án, đơn vị tư vấn đã nhận được 03 bản thảo quy
hoạch với thời gian cụ thể như sau:
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 Bản thảo “Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050”
lần 1 ngày 09/08/2021 với 398 trang báo cáo;
 Bản thảo “Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050”
lần 2 ngày 25/08/2021 với 383 trang báo cáo;
 Bản thảo “Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm
2050” lần 3 ngày 25/09/2021 với 182 trang báo cáo.
Sau khi nhận được bản thảo quy hoạch, đơn vị tư vấn đã thực hiện đánh giá kịp thời và
bổ sung những đề xuất, kiến nghị cho chủ dự án về nội dung quy hoạch. Chủ dự án
cũng đã có những điều chỉnh cụ thể theo các đề xuất, kiến nghị từ ĐMC. Thông tin đề
xuất kiến nghị theo từng bản thảo cụ thể tại bảng 4-1:
Bảng 4-1. Điều chỉnh của đơn vị lập quy hoạch

Stt

Bản thảo
quy hoạch

Đề xuất kiến nghị của đơn vị
lập ĐMC

Điều chỉnh của đơn vị lập quy
hoạch

Bổ sung đầy đủ thông tin tại Tại bản thảo lần 2, đơn vị lập
các mục để phục vụ lập ĐMC quy hoạch đã có những điều
gồm:
chỉnh, bổ sung nội dung đầy đủ
theo góp ý, bao gồm:
 Mục 1.1.1.2. Đặc điểm địa
hình, thổ nhưỡng.
 Đặc điểm địa hình, thổ
nhưỡng;
 Mục 1.1.1.3. Đặc điểm thảm
thực vật và hiện trạng sử dụng  Đặc điểm thảm thực vật và
đất.
hiện trạng sử dụng đất;
 Mục 1.1.1.5. Tài nguyên  Hiện trạng tài nguyên khoáng
khoáng sản
sản;

1

 Mục 1.2.4. Đặc điểm tài  Kiểm kê tài nguyên nước;
nguyên nước mặt: tổng lượng
 Đánh giá tổng quan tác động
Bản thảo lần dòng chảy
của việc khai thác sử dụng tài
1 ngày
09/8/2021  Mục 1.6.6. Kiểm kê tài nguyên nước đến kinh tế xã hội
nguyên nước.
– môi trường;
 Chương II Đánh giá tổng
quan tác động của việc khai
thác sử dụng tài nguyên nước
đến kinh tế xã hội – môi
trường.

 Dự báo xu thế, định hướng
phát triển các ngành kinh tế xã
hội liên quan đến khai thác sử
dụng tài nguyên nước.

Tuy nhiên bản dự thảo quy
 Mục 3.1. Dự báo xu thế, định hoạch này vẫn còn thiếu các nội
hướng phát triển các ngành dung sau:
kinh tế xã hội liên quan đến  Bổ sung bảng tổng hợp hiện
khai thác sử dụng tài nguyên trạng khai thác sử dụng nước
nước.
của các lưu vực sông;
 Bổ sung các biện pháp, chính
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Stt

2

3

Bản thảo
quy hoạch

Đề xuất kiến nghị của đơn vị
lập ĐMC

Điều chỉnh của đơn vị lập quy
hoạch
sách bảo vệ tài nguyên nước về
Tăng cường công tác điều tra cơ
bản; Kiểm kê tài nguyên nước.

Bổ sung thông tin để phục vụ Tại bản thảo lần 3 đơn vị tư vấn
lập ĐMC gồm:
ĐMC nhận được, đơn vị lập quy
hoạch đã có những điều chỉnh,
 Bảng tổng hợp hiện trạng
bổ sung nội dung đầy đủ theo
khai thác sử dụng nước của các
Bản thảo lần
góp ý. Tuy nhiên chưa nêu rõ
lưu vực sông;
2 ngày
quy mô các công trình dự kiến
25/8/2021  Bổ sung các biện pháp, chính quy hoạch trong tương lai.
sách bảo vệ tài nguyên nước về
Tăng cường công tác điều tra
cơ bản; Kiểm kê tài nguyên
nước;
Báo cáo chưa làm rõ được quy
mô các công trình dự kiến quy
Bản thảo lần
hoạch trong tương lai; Các
3 ngày
phương án điều tiết nước phù
25/9/2021
hợp với từng LVS

Đơn vị lập Quy hoạch cần làm
rõ nội dung về quy mô các công
trình dự kiến quy hoạch trong
tương lai; Các phương án điều
tiết nước phù hợp với từng LVS
(nếu có).

4.2. CÁC GIẢI PHÁP DUY TRÌ XU HƢỚNG TÍCH CỰC, HẠN CHẾ, GIẢM
THIỂU XU HƢỚNG TIÊU CỰC TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN QUY
HOẠCH
4.2.1. Các giải pháp về tổ chức, quản lý
4.2.1.1. Giảm thiểu tác động đến môi trường đất, nước
Rà soát lại quy trình vận hành theo thiết kế các bậc thủy điện vừa và nhỏ trên cả nước,
nhằm đảm bảo điều tiết dòng chảy hạ lưu hợp lý nhất là trong mùa lũ.
4.2.1.2. Giảm thiểu tác động môi trường sinh thái, đa dạng sinh học
Cần hạn chế tối đa xây dựng các công trình ở gần các khu bảo tổn thiên nhiên và các
khu rừng đặc dụng.
Đối với việc xây dựng các công trình hồ, đập xây mới nằm trong ranh giới khu bảo tồn
thiên nhiên Quốc gia cần có báo cáo đánh giá tác động môi trường trong đó thành phần
hội đồng thẩm định ĐTM bắt buộc phải có đại diện ban quản lý khu bảo tồn.
4.2.1.3. Giảm thiểu tác động kinh tế - xã hội
Để hạn chế ảnh hưởng của việc chiếm dụng đất xây dựng các công trình, đặc biệt là
các công trình có quy mô lớn với những người bị ảnh hưởng, chủ đầu tư phải thực hiện
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tốt công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo các chế độ, chính sách nhà nước đã
ban hành về công tác tái định cư.
4.2.1.4. Phòng chống tai biến thiên nhiên và giảm thiểu tác động rủi ro, sự cố công
trình
 Tổ chức thực hiện tốt Luật phòng chống thiên tai và Chiến lược quốc gia về phòng
chống thiên tai trên cả nước;
 Nghiên cứu, đánh giá, dự báo các tác động của thiên tai và BĐKH, xây dựng các
bản đồ ngập lụt hạ du, lũ quét, sụt lún, sạt lở đất, hạn hán, xói mòn,… đến cấp xã cho
các địa phương, làm cơ sở để rà soát, điều chỉnh bổ sung các phương án ứng phó với
các loại hình tai biến thiên nhiên;
 Xây dựng mạng lưới quan trắc thủy văn, đánh giá, kiểm tra chất lượng hệ thống
cống, trạm bơm nhằm kịp thời cảnh bảo khi có sự cố xảy ra.
4.2.2. Các giải pháp về công nghệ, kỹ thuật
4.2.2.1. Giải pháp giảm thiểu suy giảm rừng, đa dạng sinh học (MT01)
 Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đặc biệt chú trọng nghiên
cứu chọn tạo giống cây trồng rừng mới.
 Thực hiện trồng rừng, đặc biệt các khu vực đất dốc, dễ bị xói mòn, sạt lở đất. Củng
cố hệ thống khuyến lâm ở cơ sở, đặc biệt những xã có nhiều rừng và đất rừng, các địa
bàn vùng sâu, vùng xa.
 Khoanh nuôi, bảo vệ rừng tự nhiên, đặc biệt là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng
đầu nguồn kết hợp với thực hiện các biện pháp ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai
thác rừng trái phép.
 Thực hiện hoàn thổ phục hồi môi trường theo hình thức cuốn chiếu sau khi khai thác
khoáng sản: Khi dự án đi vào hoạt động thì khả năng phục nguyên sinh thái khu vực sau
khai thác là không thể thực hiện được hoặc nếu có thì cũng mất một thời gian rất dài.
Biện pháp tốt nhất có thể áp dụng là trồng lại những loài cây phổ biến kết hợp với công
tác hoàn thổ, phục hồi môi trường ngay sau khi khai thác xong một khu vực.
 Đối với các dự án xây dựng hạ tầng giao thông, thực hiện các biện pháp kỹ thuật để
hạn chế tối đa các tác động đến đa dạng sinh học và tài nguyên rừng; tái sử dụng các
loại chất thải từ hoạt động xây dựng.
 Thực hiện các quy trình, quy phạm kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy rừng; đẩy
mạnh các hoạt động phòng ngừa cháy rừng, nâng cao năng lực ứng phó với cháy rừng.
 Kiểm soát ô nhiễm và phát quang rừng trước khi tháo nước vào hồ chứa sẽ giúp hạn
chế sự phát triển của các loài cỏ thủy sinh trong hồ. Việc vớt hoặc kiểm soát cỏ thủy
sinh ở tầng nổi là biện pháp hiệu quả nhưng chi phí rất tốn kém nếu áp dụng với các hồ
rộng. Trong khả năng cân đối với các mục đích khác (phát điện, nuôi cá v.v…) việc hạ
thấp mực nước định kỳ có thể giúp tiêu diệt bớt cỏ thủy sinh. Sử dụng chất hóa học
diệt cỏ và các loại côn trùng gây hại khác cần phải hạn chế tối đa hoặc nghiêm cấm do
các tác động môi trường.
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4.2.2.2. Giải pháp giảm thiểu suy giảm, cạn kiệt nguồn nước (nước mặt, nước
ngầm) (MT02)
 Triển khai xây dựng các hồ chứa nước, đập dâng; cải tạo, nâng cấp các hồ chứa
thủy lợi hiện có, đầu tư xây dựng mới các công trình thuỷ lợi có tính đến yếu tố biến
đổi khí hậu nhằm tăng cường khả năng tích nước tự nhiên, giữ nước cho mùa khô
trong toàn vùng, đặc biệt đối với với lưu vực sông Hồng – Thái Bình. Nghiên cứu, quy
hoạch xây dựng các vùng chứa nước để tăng khả năng cung cấp nước cho sản xuất,
sinh hoạt vào mùa khô.
 Nghiên cứu điều chỉnh các trạm bơm lấy nước trong điều kiện mực nước sông hạ
thấp tại các sông chính như hệ thống các trạm bơm lấy nước trên dòng chính sông
Hồng, Cả, Vu Gia – Thu Bồn.
 Thực hiện việc duy trì dòng chảy môi trường đối với các dự án thủy điện trên các
LVS Bằng Giang – Kỳ Cùng, LVS Hồng – Thái Bình, LVS Đồng Nai, LVS Cửu
Long, Sông Ba, Sê San....
4.2.2.3. Giải pháp giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước (MT03)
 Yêu cầu tất cả các KCN, CCN và các cơ sở sản xuất công nghiệp nằm ngoài các
KCN, CCN tập trung trên lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng phải xây dựng và đưa
vào vận hành các hệ thống xử lý nước thải.
 Xây dựng các bãi chứa bùn cát nạo vét theo đúng tiêu chuẩn để tránh gây ô nhiễm
nguồn nước ngầm và đất vùng xung quanh.
 Rác thải sinh hoạt và phế liệu xây dựng được tập trung riêng biệt tạo các khu vực
quy định trên công trường, cách xa các nguồn nước đang sử dụng.
 Triển khai khắc phục ô nhiễm LVS Hồng – Thái Bình, đặc biệt sông Cầu, sông
Nhuệ - Đáy (kiểm soát các cơ sở xả thải lớn, thu gom XLNT sinh hoạt và làng nghề).
 Xây dựng và triển khai mạng lưới thu gom nước thải tách riêng với nước mưa để
thu gom nước thải đưa về các trạm XLNT tập trung tại đô thị, khu dân cư trên lưu vực
sông đảm bảo đạt tỷ lệ thu gom và xử lý đặt ra theo từng giai đoạn phát triển KT-XH.
 Rà soát các cơ sở, khu kinh tế, khu công nghệ cao, KCN, CCN đang hoạt động và
xả nước thải trực tiếp ra các nhánh sông Mê Công và sông Mê Công, phân loại và
kiểm soát các nguồn thải với lưu lượng 100 m3/ngày.đêm trở lên để yêu cầu các đối
tượng nêu trên thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về xử lý chất thải, BVMT.
4.2.2.4. Giải pháp giảm thiểu thay đổi chế độ thủy văn, dòng chảy (MT04)
Việc vận hành các hồ chứa, hệ thống thủy điện ảnh hưởng đến chế độ thủy văn, dòng
chảy, các hồ chứa khác phải vận hành bảo đảm dòng chảy tối thiểu phía hạ du. Bảo
đảm hạn chế tối đa việc tạo ra những đoạn sông khô cạn (hàng nghìn km).
4.2.3. Định hƣớng về đánh giá tác động môi trƣờng
Trong giai đoạn triển từng dự án trong hợp phần Quy hoạch phải thực hiện ĐTM theo
quy định của luật BVMT, những vấn đề cần tập trung phân tích, đánh giá được tóm tắt
trong bảng 4-2:
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Bảng 4-2. Những vấn đề cần tập trung phân tích, đánh giá cho một số hợp phần Quy
hoạch
Thành
phần quy
hoạch

Công
nghiệp

Nguồn gây
tác động

Những vấn đề cần tập trung phân tích đánh giá trong
quá trình lập ĐTM cho các Dự án thành phần

Nguồn gây
 Nước thải công nghiệp (nhiệt độ, pH, độ màu, BOD5,
tác động có
COD, các kim loại nặng độc hại (Cu, Pb, Ni, Cr, Cd, Zn,
liên quan tới
As), dầu mỡ khoáng.
chất thải
 Nước thải sinh hoạt từ KCN (pH, TSS, NH4+-N; NO3-N,
PO43-, Tổng dầu mỡ thực vật, Chất hoạt tính bề mặt, Tổng
Coliform).
 Khí thải độc hại (Bụi, CO, NOx, SO2, hơi acid, dung
môi) phát sinh trong giai đoạn xây dựng và vận hành sản
xuất;
 CTR công nghiệp, CTR sinh hoạt từ các nhà máy, xí
nghiệp, KCN, CCN.
 Chất thải nguy hại (bùn xử lý nước thải công nghiệp,
CTNH có nguồn gốc từ công nghệ sản xuất);
 BĐKH do gia tăng tiêu thụ điện năng, tiêu thụ nhiên liệu
hóa thạch gia tăng phát thải khí CO2;
 Sự cố môi trường (tràn dầu, tràn hoá chất, cháy, nổ);
Nguồn tác
 Thu hồi đất chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông
động không
nghiệp sang xây dựng các KCN, CCN làm phát sinh các
liên quan tới
vấn đề xã hội (việc làm, thu nhập, áp lực lên hạ tầng cơ
chất thải
sở…);
 Hệ sinh thái tự nhiên (suy thoái đất đai; a xít hoá);
 Nước thải từ đồng ruộng, từ trang trại chăn nuôi và nuôi
thủy sản;

Nông
nghiệp

Nguồn gây
tác động có  Thuốc BVTV đặc biệt là thuốc trừ sâu, phân bón, sử
liên quan tới dụng thuốc kháng sinh trong chăn nuôi, nuôi thủy sản;
chất thải
 Chất thải nguy hại (bao bì thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ và
thuốc trừ sâu quá hạn)
 Chất thải rắn (rơm, rạ, cành & lá cây) từ trồng trọt, phân
và chất độn, thức ăn dư thừa từ chăn nuôi; Bùn thải từ các
ao, hồ nuôi thủy sản.
 Phát thải CH4 từ canh tác lúa nước và xử lý nước thải
chăn nuôi;
Nguồn gây
 Áp lực lớn lên Tài nguyên nước do gia tăng khai thác
tác
động
nước tưới;
không liên
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Thành
phần quy
hoạch

Nguồn gây
tác động

Những vấn đề cần tập trung phân tích đánh giá trong
quá trình lập ĐTM cho các Dự án thành phần

quan
tới
 Suy thoái đất đai
chất thải
 Gia tăng xói mòn đất do mưa ở vùng trồng cây ăn quả
(Vải, nhãn, cam, na);
 BĐKH do gia tăng phát thải khí nhà kính (CH4, CO2)
Nguồn tác
 Bụi, khí thải CO, NOx, SO2 và Hydrocarbon (Benzen,
động có liên
Toluen);
quan
chất
 Tiếng ồn từ các phương tiện giao thông;
thải
Giao thông

 Nước mưa chảy tràn từ mặt đường giao thông chứa hạt
vi nhựa (nhựa đường, cao su từ mài mòn lốp xe và dầu mỡ);
 CTR đường phố (cỏ, cành cây và lá cây…).
Nguồn tác
 Phát sinh các vấn đề xã hội do chuyển đổi mực đích sử
động không
dụng đất sản xuất, đất ở sang đất giao thông (lao động, việc
liên
quan
làm, thu nhập);
chất thải
 Tai nạn giao thông;
 Trở ngại về giao lưu và quan hệ xã hội giữa các làng, xã
truyền thống do xây dựng đường cao tốc.

 Nước thải sinh hoạt từ khách sạn, nhà hàng, trung tâm
Nguồn tác
thương mại.
động có liên
quan
chất  CTR sinh hoạt từ khách sạn, nhà hàng, cơ sở tâm linh
(đền, chùa, miếu), khu vui chơi giải trí, Trung tâm thương
Du lịch và thải
mại, chợ truyền thống.
dịch vụ
 Sử dụng phân bón hóa học, thuốc BVTV đặc biệt là
thuốc trừ sâu chăm sóc, bảo trì sân golf.
 Sử dụng nước mặt để chăm sóc sân Golf.
 Nước chảy tràn bề mặt từ các sân golf chứa chất ô nhiễm
(phân hoá học và dư lượng thuốc BVTV).
Nguồn tác
 Chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông, lâm nghiệp sang
động không
phục vụ vui chơi giải trí (nảy sinh các vấn đề xã hội: việc
liên quan tới
làm, thu nhập và trật tự trị an);
chất thải
 Các tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm…);
 Nước thải sinh hoạt từ thành phố, thị xã, thị trấn ((pH,
Nguồn tác
TSS, NH4+-N; NO3-N, PO43-, Tổng dầu mỡ thực vật, Chất
động có liên
hoạt tính bề mặt, Tổng Coliform).
quan
chất
 Rác thải sinh hoạt và rác thải đường phố;
thải
Đô thị hóa

 Chất thải nguy hại có nguồn gốc sinh hoạt (pin, ắc quy,
hộp sơn, mực in.…);
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Thành
phần quy
hoạch

Nguồn gây
tác động

Những vấn đề cần tập trung phân tích đánh giá trong
quá trình lập ĐTM cho các Dự án thành phần
 Khí thải từ phương tiện cơ giới cá nhân (xe máy, ô tô);
 Tiếng ồn từ các phương tiện giao thông.

Nguồn tác
 Chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp
động không
sang đất đô thị (lao động, việc làm, thu nhập);
liên quan tới
 Các tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm);
chất thải
 Tai nạn giao thông
 Nước rác rò rì từ bãi chôn lấp (BCL);
Nguồn gây
tác
động  Khí phát tán từ BCL (H2S, Mercaptan, CH4, CO2);
liên quan tới  Khí thải từ lò đốt chất thải (Nhiệt độ, Bụi, CO, NOx,
Xử lý Chất chất thải
SO2, Hơi axit);
thải rắn
 Tro xỉ từ lò đốt;
 Ô nhiễm sinh học (Ruồi, muỗi, chuột).
 Rủi ro môi trường từ công trình xử lý nước rác rò rỉ và
bộ phận xử lý khí thải lò đốt.
Nguồn
tác
không
quan
thải

gây
 Thu hồi đất xây dựng bãi chôn lấp, cơ sở xử lý chất thải
động
rắn;
liên
chất  Tập trung những người kiếm sống bằng nghề nhặt rác.

4.3. CÁC GIẢI PHÁP GIẢM NHẸ, THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
4.3.1. Các giải pháp giảm nhẹ
Gia tăng phát thải khí nhà kính (CH4, CO2) từ các hoạt động KT-XH là nguyên nhân
gây ra tình trạng biến đổi khí hậu ở quy mô toàn cầu. Bởi vậy, giảm lượng phát thải
khí nhà kính đóng vai trò quyết định trong ngăn ngừa, hạn chế xu thế biến đổi khí hậu.
Ở nước ta, phát thải khí nhà kính từ hoạt động canh tác lúa nước chiếm tỷ lệ cao cả về
quy mô diện tích cũng như mức độ phát thải. Canh tác lúa trong điều kiện ngập nước
lâu ngày làm phát thải khí CH4 do quá trình phân huỷ các chất hữu cơ trong điều kiện
yếm khí và đốt rơm rạ sau thu hoạch thải ra một lượng lớn khí CO2. Xử lý chất thải
chăn nuôi gia súc và gia cầm, đốt các chất thải hữu cơ và xử lý CTR sinh hoạt, công
nghiệp cũng thải ra môi trường một lượng đáng kể lượng khí thải nhà kính. Bởi vậy,
để giảm phát thải KNK ra môi trường trong quá trình triển khai quy hoạch tài nguyên
nước giai đoạn 2021-2030 cần thực hiện những biện pháp sau:
 Trong hoạt động trồng trọt: Chủ động công tác tưới tiêu trong canh tác lúa nước để
giảm lượng khí CH4 phát tán ra không khí, áp dụng biện pháp bón phân đúng kỹ thuật,
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đúng thời điểm để giảm phát thải khí N2O, tận dụng các sản phẩm phụ (rơm, rạ) chế
biến thức ăn chăn nuôi trâu, bò hoặc trồng nấm và giảm dần việc đốt rơm rạ và các
chất hữu cơ phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch;
 Trong chăn nuôi: Chăn nuôi đặc biệt là nuôi lợn tập trung có lượng phân thải rất lớn
nên bắt buộc các trang trại triển khai hầm Biogas để xử lý phân thải kết hợp thu hồi
khí CH4 làm chất đốt hoặc phát điện. Khuyến khích sử dụng phân lợn, phân gia cầm
trong canh tác nông nghiệp hữu cơ (canh tác lúa, rau, củ, quả hữu cơ);
 Xử lý CTR thải sinh hoạt đô thị: Áp dụng biện pháp phân loại CTR tại nguồn, sử
dụng các chất hữu cơ để sản xuất phân vi sinh, thu hồi tái chế các vật liệu có giá trị
như giấy, kim loại, nylon, nhựa các loại. Từng bước giảm khối lượng rác chôn lấp, đến
năm 2025 không còn chôn lấp và sử dụng công nghệ tiên tiến để xử lý CTR sinh hoạt
(đốt rác thu hồi năng lượng để phát điện). Đối với các đô thị lớn như Tp. Bắc Giang và
các huyện cần phải bổ sung QH quỹ đất để xây dựng các trạm trung chuyển chất thải
sinh hoạt, các điểm tiếp nhận CTR cồng kềnh (bàn ghế, giường tủ…) có xu thế gia
tăng nhanh trong thực tế;
 Đối với công nghiệp: Các KCN/CCN ưu tiên tiếp nhận đầu tư những ngành sản xuất
công nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi trường, công nghệ tiết kiệm điện.
Khuyến khích doanh nghiệp khai thác và sử dụng năng lượng sạch (năng lượng gió,
năng lượng mặt trời bằng việc xây dựng hệ thống pin mặt trời áp mái) và hạn chế sử
dụng nhiên liệu hoá thạch đặc biệt là than, dầu FO làm chất đốt. 100% KCN/CCN phải
có nhà máy xử lý nước thải tập trung, nước thải sau xử lýcó giá trị của các thông số
được nêu trong QCVN đạt giá trị quy định cột A khi thải ra sông, suối (xả thải vào
nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt); CTR công nghiệp và chất
thải nguy hại phải được thu gom xử lý triệt để, an toàn.
 Đối với giao thông: Phát triển hệ thống giao thông công cộng (xe bus điện, xe bus
sử dụng khí hoá lỏng) để giảm phương tiện cá nhân, giảm phát thải khí nhà kính.
Trong quy hoạch giao thông đô thị giành diện tích phù hợp phát triển dải cây xanh bên
hành lang các tuyến đường.;
 Đối với đô thị: Tăng mật độ cây xanh đô thị để giảm tình trạng gia tăng nhiệt độ
trong mùa hè. Triển khai trồng rừng, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc bảo đảm khai
thác hiệu quả đất lâm nghiệp, duy trì và nâng cao khả năng phòng chống lũ lụt, sa mạc
hóa, xâm thực, suy thoái đất. Giành quỹ đất đủ lớn để xây dựng hồ, ao để điều tiết
nước hạn chế ngập úng đối với các hiện tượng mưa lớn cực đoan.
4.3.2. Các giải pháp thích ứng
Việt Nam chịu sự đe doạ của biến đổi khí hậu, đặc biệt là lũ lụt, hạn hán, xâm nhập
mặn. Quy hoạch tài nguyên nước giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2050 đã chú ý tới
giải pháp thích ứng với BĐKH. Các giải pháp được đề xuất theo hai hướng tiếp cận
thích nghi và giảm thiểu. Thích nghi bao gồm các biện pháp bảo vệ con người và
không gian bằng cách giảm thiểu mức độ nhạy cảm với BĐKH, quản lý rủi ro, điều
chỉnh các hoạt động kinh tế để giảm nhẹ ảnh hưởng và cải thiện khả năng sản xuất
kinh doanh. Các giải pháp thích ứng như:
 Nâng suất đảm bảo an toàn phòng lũ đối với tuyến đê để ứng phó với tình hình lũ
lụt bất thường do mưa lớn cực đoan; Nâng code cao độ mặt những tuyến đường QH ở
262

vùng trũng. Rà soát, sửa chữa, cải tạo công trình giao thông hiện có gây cản trở thoát
lũ để đối phó với tình trạng mưa lớn cực đoan.
 Hoàn thiện hệ thống kênh tiêu và nâng công suất các trạm bơm tiêu úng ở các
huyện vùng trũng để đảm bảo tiêu nước kịp thời khi có mưa lớn cực đoan;
 Quy hoạch tổng thể nguồn nước, xây dựng bổ sung các công trình hồ đập trữ nước
để điều tiết nguồn nước đáp ứng nhu cầu dùng nước trong mùa khô;
 Trong quy hoạch phát triển các đô thị phải dành quỹ đất tương xứng để xây dựng
ao, hồ, công trình thoát nước (kênh, mương) phục vụ điều tiết nước mưa giảm tình
trạng úng ngập trong đô thị khi có mưa lớn;
 Thường xuyên nạo vét hệ thống thoát nước đô thị, bảo trì, bảo dưỡng các trạm
bơm tiêu để sẵn sàng ứng phó với những tình huống mưa lớn đột xuất;
 Chọn lựa giống cây trồng phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu như nhiệt độ,
lượng mưa tăng,
 Tăng chất lượng diện tích rừng phòng hộ, giảm thiểu thiểu các tai biến như lũ
quét, sạt lở đất, chống sạt lở bờ sông.
 Nâng cao nhận thức và vai trò làm chủ của mỗi công dân vào việc xây dựng và
thực hiện quy hoạch sử dụng nước tiết kiệm, ngăn ngừa suy thoái môi trường nước.
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CHƢƠNG 5.
KẾ HOẠCH QUẢN LÝ, GIÁM SÁT MÔI TRƢỜNG
5.1. QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG
Để quản lý và kiểm soát có hiệu quả các mục tiêu về bảo vệ môi trường trong quá trình
thực hiện Quy hoạch thì cần phải xây dựng cơ chế phối hợp giữa các Bộ ngành và địa
phương có liên quan để thực hiện các giải pháp giảm thiểu tác động đến môi trường đã
được đề xuất trong quá trình triển khai thực hiện Quy hoạch và các dự án thành phần.
Cụ thể như sau:
 Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các tỉnh/thành
phố thuộc các LVS xây dựng cơ chế, chính sách quản lý, điều hành, hướng dẫn tổ
chức thực hiện Quy hoạch tổng hợp nội dung phân bổ nguồn nước các LVS.
 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo, quản lý, cấp phép các hoạt động
sản xuất, kinh doanh khai thác tài nguyên nguồn nước cần bảo tồn theo thẩm quyền;
phối hợp với các địa phương lập kế hoạch đầu tư xây dựng công trình phòng chống sạt
lở bờ sông; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương rà soát, đánh giá phân loại
sạt lở bờ sông và ứng dụng các giải pháp kỹ thuật xử lý sạt lở bờ sông.
 Bộ Giao thông vận tải: Quản lý chặt chẽ việc nạo vét luồng, lạch phục vụ giao
thông thuỷ đảm bảo không gây sạt lở bờ sông, hạn chế sự suy giảm bùn cát, sử dụng
hiệu quả bùn cát nạo vét để san lấp, xây dựng cơ sở hạ tầng; hướng dẫn, kiểm tra các
hoạt động giao thông thuỷ hạn chế tác động gây sạt lở bờ sông.
 Bộ Xây dựng: Hướng dẫn việc xây dựng các khu dân cư phục vụ di dời dân ra khỏi
những khu vực sạt lở, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở bờ sông.
 Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Bố trí vốn đầu tư cho các nhiệm vụ, dự án được sử dụng
vốn đầu tư công để quản lý, phát triển các vùng đất ngập nước quan trọng theo đúng
quy định của pháp luật hiện hành; xây dựng các chính sách huy động nguồn vốn xã hội
hóa, khuyến khích khối tư nhân đầu tư xây dựng công trình phòng chống sạt lở bờ
sông.
 Bộ Tài chính: Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập dự toán chi đầu tư phát triển
và phương án phân bổ chi đầu tư xây dựng các dự án phòng chống sạt lở bờ sông, các
công trình xử lý sạt lở cấp bách bờ sông.
 UBND tỉnh các tỉnh thuộc các lưu vực sông:
 Chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý và bảo vệ nguồn nước cần bảo tồn; chủ
trì, phối hợp với bên quản lý nguồn nước cần bảo tồn và các cơ quan liên quan xây
dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng tài nguyên và môi trường trong hành lang bảo vệ
nguồn nước cần bảo tồn; tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, bảo
vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các nguồn nước cần bảo tồn trên địa
bàn địa phương.
 Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan chỉ đạo xử lý các hành vi vi
phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về tài nguyên và môi trường
theo quy định của pháp luật; tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ tài nguyên và
môi trường các nguồn nước cần bảo tồn.
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 Kiểm tra, thanh tra việc sử dụng, khai thác tài nguyên và môi trường theo quy
hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt.
 Thực hiện quản lý nhà nước về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập
nước trên địa bàn quản lý; tổ chức thực hiện các quy định có liên quan về bảo tồn và
sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước thuộc địa bàn.
 Tổ chức quản lý các vùng đất ngập nước quan trọng thuộc trách nhiệm quản lý của
địa phương; thực hiện các biện pháp phòng ngừa sự biến đổi đặc tính sinh thái vùng
đất ngập nước và phục hồi các hệ sinh thái đất ngập nước tự nhiên, các vùng đất ngập
nước quan trọng bị suy thoái.
 Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và bảo tồn đa
dạng sinh học cho cộng đồng sống trong, xung quanh vùng đất ngập nước và tổ chức,
cá nhân có các hoạt động liên quan đến vùng đất ngập nước quan trọng.
 Bố trí kinh phí thực hiện các hoạt động bảo tồn và sử dụng bền vững vùng đất
ngập nước trên địa bàn từ nguồn ngân sách địa phương theo quy định.
 Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ có liên quan hướng dẫn, kiểm
tra các hoạt động bảo tồn và sử dụng bền vững vùng đất ngập nước quan trọng; quản
lý các khu bảo tồn liên tỉnh có diện tích thuộc địa bàn và cung cấp các kết quả điều tra,
kiểm kê vùng đất ngập nước về Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và các tổ chức trong công
tác phòng chống sạt lở bờ sông.
 Quản lý chặt chẽ việc xây dựng, nâng cấp nhà ở, công trình ven sông; khai thác
cát, sỏi lòng sông; khai thác nước dưới đất.
 Sử dụng hợp lý bùn cát nạo vét để san lấp, xây dựng cơ sở hạ tầng hạn chế việc sử
dụng cát, sỏi lòng sông.
 Quản lý tổng hợp vùng ven sông theo hình thức xã hội hoá, gắn với sinh kế của
người dân.
 Kiểm tra, rà soát, phân loại sạt lở, cắm biển cảnh báo tại những khu vực sạt lở và
có nguy cơ cao xảy ra sạt lở; cập nhật, xây dựng cơ sở dữ liệu về phòng chống sạt lở
bờ sông.
 Rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên xây dựng công trình phòng chống sạt lở, tổ chức di
dời dân khỏi khu vực sạt lở, có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đảm bảo an toàn cho người
và tài sản.
 Phân công, phân cấp việc quản lý, duy tu bảo dưỡng công trình phòng chống sạt lở
bờ sông.
 Lồng ghép các nội dụng phòng chống sạt lở bờ sông vào quy hoạch, kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội của địa phương;
 Ưu tiên bố trí nguồn vốn của địa phương và huy động từ khối tư nhân di dời dân
cư khỏi khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ cao xảy ra sạt lở bờ sông; xây dựng công trình
và xử lý sạt lở cấp bách bờ sông gắn với việc xây dựng nông thôn mới.
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 Quản lý chặt chẽ việc xây dựng nhà ở, công trình ven sông để hạn chế chất tải lên
bờ sông, kênh rạch, cản trở dòng chảy; bố trí, sắp xếp từng bước di dời dân ra khỏi bờ
sông, lòng kênh, rạch, ưu tiên những nơi có nguy cơ cao về sụt lún.
 Quản lý các tổ chức, cá nhân hành nghề khoan nước dưới đất, khoan thăm dò địa
chất, thăm dò khoáng sản trên địa tỉnh thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an
toàn, phòng, chống sụt, lún đất; các biện pháp quy định trong giấy phép, tuân thủ tiêu
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn kỹ thuật bảo đảm không gây sụt, lún đất và các
biện pháp khắc phục khi xảy ra sụt, lún đất; các hoạt động khoan, đào khác thực hiện
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn, phòng, chống sụt, lún đất.
 Phê duyệt danh mục, dản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và
phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác trên địa bàn và chỉ đạo Sở Tài
nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức thực hiện sau khi
được phê duyệt.
 Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về việc hạn chế khai thác nước dưới
đất trên địa bàn;
 Bố trí kinh phí để thực hiện việc hạn chế khai thác trên địa bàn tỉnh trong dự toán
ngân sách địa phương hằng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách.
 Chủ hồ, Ban quản lý rừng quốc gia, Ban quản lý hệ sinh thái:
 Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện,
Ủy ban nhân dân cấp xã nơi phụ trách quản lý xây dựng phương án cắm mốc giới xác
định hành lang bảo vệ hồ chứa trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thuộc phạm vi quản
lý.
 Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi
thuộc phạm vi quản lý thực hiện việc cắm mốc giới trên thực địa sau khi phương án
cắm mốc giới xác định hành lang bảo vệ phạm vi quản lý được phê duyệt.
 Bàn giao mốc giới cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thuộc phạm vi quản lý để phục
vụ công tác quản lý, bảo vệ.
 Trường hợp hành lang bảo vệ bị lấn, bị chiếm, sử dụng trái phép thì phải kịp thời
báo cáo và phối hợp với chính quyền địa phương để xử lý theo quy định.
5.2. GIÁM SÁT MÔI TRƢỜNG
 Theo Quyết định số 90/2016/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ
về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia
giai đoạn 2016 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 thuộc phạm vi quản lý, tổ chức thực
hiện của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì trong phạm vi các LVS có các loại trạm
quan trắc liên quan đến nguồn nước như sau:
 Quan trắc tài nguyên nước mặt: có 56 trạm, cụ thể được trình bày tại bảng 5-1
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Bảng 5-1. Danh sách các trạm quan trắc tài nguyên nước mặt quốc gia
giai đoạn 2016 - 2025
Stt

Lƣu vực sông

Tên trạm

Tọa độ
X

Y

1.

Nậm Chim

291701

2396913

2.

Ma Ly Pho

311381

2500538

3.

Đồng Văn

539411

2577415

4.

Cô Ba

580002

2544400

5.

Pắc Ma

250212

2493305

Trịnh Tường

371371

2509883

7.

Tả Gia Khâu

422797

2513172

8.

Thanh Thủy

484742

2536296

9.

sông Miện

496369

2564808

10.

Nậm Mức

292333

2388822

11.

Nậm Rốm 2

281811

2357157

12.

Xuất Lễ

705326

2427225

13.

Cao Lâu

695609

2430882

14.

Bình Nghi

672540

2456768

15.

Lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Ngọc Côn
Cùng và phụ cận
Cách Linh

656190

2537639

663978

2499395

6.

16.

Lưu vực sông Hồng, Thái Bình

17.

Tà Lùng

661731

2486178

18.

Phục Hòa

601755

2537448

19.

Sông Dẻ Rào

592377

2536931

20.

Tam Chung

458256

2269590

21.

Sông Mã

299265

2323314

22.

Suối Xim

438041

2257175

Suối Khiết

471018

2256730

24.

Sông Luồng

460521

2244747

25.

Sông Lò

484733

2228321

26.

Sông Chu

484015

2202623

Tà Cạ

403038

2146878

Mỹ Lý

428570

2174370

A sáp

730963

1792311

Đăk Prinh

776917

1705524

Phú Ninh

875510

1705133

23.

27.
28.
29.
30.
31.

Lưu vực sông Mã và phụ cận

Lưu vực sông Cả
Lưu vực sông Hương và phụ cận
Lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn
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Stt

Lƣu vực sông

Tên trạm

Tọa độ
X

Y

An Thạnh

955573

1477340

33.

Đăk Huýt

716138

1336506

34.

Sài Gòn

658664

1288602

Tha La

644850

1291325

Rạch Nàng Dinh

594642

1248421

37.

Cát Tiên

759030

1276204

38.

Đại Ninh

859484

1290586

39.

Sê San 4A

765856

1541407

40.

Đăk Pam

782026

1694184

Nam Sa Thầy

763746

1550147

IaĐrăng

778425

1507891

43.

Iakrel

765898

1525821

44.

A yun Hạ

843372

1515759

45.

Hồ SrêPok 4A

772502

1439429

YaHleo

783546

1472478

47.

Đức Xuyên

818920

1367167

48.

Sông Tiền

520700

1205867

49.

Sở Thượng

537007

1200546

Châu Đốc

504220

1204038

Sông Hậu

510680

1208215

52.

Vàm Cỏ Đông

596968

1261950

53.

Kênh Sở Hạ

538655

1202231

54.

Ka Long

807142

2384205

Tiên Yên 1

756665

2390121

32.

35.
36.

41.
42.

46.

50.
51.

55.

Lưu vực sông Kôn và phụ cận

Lưu vực sông Đồng Nai

Lưu vực sông Sê San

Lưu vực sông SrêPok

Lưu vực sông Cửu Long

Độc lập ven biển

56.
Nha Phu
953832
1379977
Nguồn: Quyết định số 90/2016/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về
việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai
đoạn 2016 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030
 Quan trắc tài nguyên nước dưới đất: có 71 trạm, 778 điểm. Danh sách các trạm
quan trắc tài nguyên nước dưới đất quốc gia giai đoạn 2016 – 2025 được trình bày cụ
thể tại bảng 5-2.

268

Bảng 5-2. Danh sách các trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất quốc gia
giai đoạn 2016 – 2025
Stt

Vùng

Tên trạm

1.

Mường Thanh

2.

Sơn La

3.

Mộc Châu

4.

Tam Điệp-Bỉm Sơn

5.

Cam Đường

6.
7.

Trung du và miền núi phía Bắc

Quảng Ninh
Lạng Sơn

8.

Thái Nguyên

9.

Cao Bằng

10.

Hà Giang

11.

Tuyên Quang

12.

Việt Trì
Tổng

12

1.

Vĩnh Yên - Vĩnh Lạc

2.

Đan Phượng-Hoài Đức

3.

Hà Nội

4.

Hà Nội - Yên Phong

5.

Gia Lâm-Mỹ Văn

6.

Phủ Lý-Duy Tiên

7.

Đồng bằng sông Hồng

Hải Hậu-Nghĩa Hưng

8.

Hưng Yên-Ninh Thanh

9.

Quỳnh Phụ-Diêm Điền

10.

Tứ Lộc-Nam Thanh

11.

An Hải-Kiến An

12.

Mạo Khê-Kinh Môn

13.

Đảo - Quảng Ninh - Hải phòng
Tổng

13

1.

Thanh Hoá

2.

Nghệ An

3.

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung Hà Tĩnh

4.

Quảng Bình

5.

Quảng Trị
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Stt

Vùng

Tên trạm

6.

Thừa Thiên-Huế

7.

Hương Khê

8.

Hương Sơn

9.

Quỳ Hợp-Nghĩa Đàn

10.

Con Cuông

11.

Quảng Nam-Đà Nẵng

12.

Quảng Ngãi

13.

Bình Định

14.

Phú Yên

15.

Khánh Hoà

16.

Ninh Thuận

17.

Bình Thuận
Tổng

17

1.

Kon Tum

2.

Pleiku

3.

Đắc Đoa-An Khê

4.

Bản Đôn-EaHleo

5.
6.

AYunPa-Krông Pa

Tây Nguyên

Buôn Ma Thuột

7.

Cư jút-Đắk Min

8.

Gia Nghĩa - Quảng Sơn

9.

Bảo Lộc-Bảo Lâm

10.

Đức Trọng- Lâm Hà
Tổng

10

1.

Tây Ninh

2.

Bình Phước

3.
4.

Đông Nam Bộ

Bình Dương
Thành phố Hồ Chí Minh

5.

Đồng Nai

6.

Bà Rịa-Vũng Tàu
Tổng

1.
2.
3.

6
Long An

Đồng bằng sông Cửu Long

Đồng Tháp
Bến Tre
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Stt

Vùng

Tên trạm

4.

Vĩnh Long

5.

Trà Vinh

6.

TP. Cần Thơ

7.

Hậu Giang

8.

An Giang

9.

Kiên Giang

10.

Sóc Trăng

11.

Bạc Liêu

12.

Cà Mau

13.

Tiền Giang
Tổng

13

Tổng cộng
71
Nguồn: Quyết định số 90/2016/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về
việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai
đoạn 2016 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030
 Ngoài ra, trong trong phạm vi các LVS còn có mạng lưới các điểm quan trắc, giám
sát chất lượng, số lượng nước mặt/nước ngầm do địa phương quản lý và tổ chức thực
hiện từ nguồn ngân sách địa phương. Vì vậy, trong quá trình triển khai thực hiện Quy
hoạch này, ngoài việc tiếp tục duy trì việc tổ chức thực hiện quan trắc, giám sát chất
lượng, số lượng các nguồn nước tại các LVS tại các điểm nằm trong mạng lưới quan
trắc do Bộ Tài nguyên và Môi trường và địa phương quản lý, tổ chức thực hiện đảm
bảo tuân thủ về vị trí, tần suất, thông số giám sát,… theo các Văn bản đã được cấp có
thẩm quyền phê duyệt và quy định hiện hành về Quy định kỹ thuật quan trắc môi
trường thì cần phải giám sát chất lượng nguồn nước dự trữ để cung cấp cho các nhu
cầu phát triển của các địa phương, của vùng,…
 Các thông số, tần suất quan trắc: thực hiện theo các Quy chuẩn hiện hành tương ứng
(trong đó quan trắc cả về số lượng các nguồn nước).
 Ngoài ra, trong quá trình triển khai thực hiện Quy hoạch sẽ làm phát sinh những tác
động tiêu cực đến môi trường, do đó, để có những biện pháp quản lý, giảm thiểu các
tác động tiêu cực đến môi trường trong quá trình tổ chức thực hiện Quy hoạch, ngoài
việc tổ chức thực hiện chương trình quản lý, giám sát các nguồn nước theo nội dung
nêu trên thì các cơ quan có thẩm quyền sẽ yêu cầu các Chủ dự án thành phần có liên
quan đến việc thực hiện Quy hoạch phải thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ
môi trường, phải tự giám sát sự biến đổi của các thành phần môi trường khi triển khai
thực hiện các Dự án đầu tư đó để đánh giá tác động tiêu cực cục bộ đến môi trường và
đưa ra những khuyến cáo hoặc có biện pháp giảm thiểu tác động của Dự án đến môi
trường một cách phù hợp nhất. Cùng với đó, trong quá trình thực hiện Quy hoạch cũng
cần triển khai thực hiện một số nội dung giám sát sau đây:
 Giám sát ảnh hưởng đến hệ sinh thái, rừng quốc gia, khu bảo tồn sinh thái; nghiên
cứu thống kê và đánh giá mức độ ảnh hưởng đến đối tượng này và tìm hiểu rõ nguyên
nhân để có biện pháp xử lý và hành động kịp thời.
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 Giám sát đời sống dân cư tại các khu tái định cư: giám sát thu nhập và sinh kế,
nghề nghiệp việc làm, điều kiện sinh hoạt và ăn ở,...
 Giám sát các khu vực sụt, lún đất hoặc có nguy cơ sụt, lún đất và các đoạn sông bị
sạt, lở hoặc có nguy cơ bị sạt lở....

272

CHƢƠNG 6.
THAM VẤN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ MÔI
TRƢỜNG CHIẾN LƢỢC
6.1. THỰC HIỆN THAM VẤN
6.1.1. Mục tiêu của tham vấn
Mục tiêu của quá trình tham vấn trong quá trình lập báo cáo đánh giá môi trường chiến
lược (ĐMC) là xin ý kiến góp ý của các bên liên quan, các nhà khoa học,… cho nội
dung báo cáo ĐMC về tính đầy đủ, tính phù hợp, tính sát thực,… của các tác động đến
môi trường khi triển khai thực hiện Quy hoạch. Qua quá trình tham vấn, cơ quan được
giao nhiệm vụ lập Quy hoạch sẽ thu nhận được các góp ý để hoàn thiện nội dung của
báo cáo ĐMC, đồng thời có những điều chỉnh phù hợp đối với nội dung của Quy
hoạch để giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường khi triển khai thực hiện Quy
hoạch.
6.1.2. Nội dung tham vấn, các đối tƣợng đƣợc lựa chọn tham vấn
6.1.2.1. Đối tượng tham vấn
 Đối tượng 1: Các Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh.
 Đối tượng 2: Các chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan đến Quy hoạch tài nguyên
nước và cộng đồng địa phương.
6.1.2.2. Nội dung tham vấn
Các nội dung chính sau đây của báo cáo ĐMC thường được lồng ghép vào trong quá
trình lấy ý kiến bằng Văn bản hoặc tổ chức Hội thảo để xây dựng các nội dung của dự
thảo Quy hoạch:
 Các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, giải pháp về bảo vệ môi trường liên quan đến
Quy hoạch nêu trong báo cáo ĐMC.
 Các vấn đề môi trường chính đã được dự báo, nhận diện khi triển khai thực hiện Quy
hoạch.
 Các đánh giá, dự báo xu hướng tích cực và tiêu cực của các vấn đề môi trường
chính.
 Các đánh giá, dự báo xu hướng tác động của biến đổi khí hậu khi thực hiện Quy
hoạch.
 Các giải pháp được đề xuất để duy trì xu hướng tích cực, phòng ngừa, giảm thiểu xu
hướng tiêu cực của các vấn đề môi trường chính.
 Các vấn đề môi trường đã được nhận diện nhưng chưa được điều chỉnh trong dự
thảo Quy hoạch.
 Những vấn đề cần phải tiếp tục được nghiên cứu, phân tích trong quá trình thực hiện
Quy hoạch.
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6.1.3. Mô tả quá trình tham vấn, cách thức tham vấn trong quá trình thực hiện
đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc
Tổ chức lấy ý kiến góp ý của bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương ; các chuyên gia,
nhà khoa học và đơn vị có liên quan đến việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước; đơn
vị được giao nhiệm vụ lập Quy hoạch luôn luôn lồng ghép việc lấy ý kiến cho việc xây
dựng các nội dung của dự thảo Quy hoạch và xây dựng các nội dung của báo cáo
ĐMC.
Trên cơ sở lồng ghép việc lấy ý kiến nêu trên và việc trao đổi thường xuyên giữa nhóm
lập Quy hoạch và nhóm lập báo cáo ĐMC, đơn vị được giao nhiệm vụ lập Quy hoạch
đã hoàn thiện dự thảo báo cáo ĐMC của Quy hoạch và tổ chức các cuộc Hội thảo
riêng biệt để lấy ý kiến góp ý của các đơn vị có liên quan và các chuyên gia, các nhà
khoa học am hiểu về quy hoạch tài nguyên nước, am hiểu về đánh giá môi trường
chiến lược,… cho dự thảo báo cáo ĐMC. Sau khi báo cáo ĐMC được hoàn thiện theo
các góp ý thu nhận được trong các góp ý từ các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương ;
các chuyên gia, nhà khoa học và đơn vị liên quan thì nhóm lập báo cáo ĐMC tổng kết
những kiến nghị cần phải điều chỉnh trong dự thảo Quy hoạch để nhóm lập Quy hoạch
nghiên cứu, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Quy hoạch. Từ đó, báo cáo ĐMC được trình
cùng với dự thảo của Quy hoạch đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để được xem xét,
thẩm định theo quy định hiện hành về bảo vệ môi trường.
6.2. KẾT QUẢ THAM VẤN
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT
1. VỀ MỨC ĐỘ ẢNH HƢỞNG TIÊU CỰC LÊN MÔI TRƢỜNG CỦA QUY
HOẠCH
1.1. Kết luận chung về sự phù hợp/chƣa phù hợp hoặc mâu thuẫn của các mục
tiêu của quy hoạch với các mục tiêu về bảo vệ môi trƣờng.
Các mục tiêu về nội dung bảo vệ môi trường của QH tài nguyên nước nhìn chung phù
hợp với các mục tiêu về bảo vệ môi trường trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng,
trong bộ Luật của nhà nước, chiến lược BVMT, bảo tồn đa dạng sinh học, quy hoạch
khai thác và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên được nêu trong mục 3.2 của báo cáo ĐMC.
Bên cạnh đó, “Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm
2050” được xây dựng trong bối cảnh Quy hoạch quốc gia và Quy hoạch ngành quốc
gia chưa được phê duyệt, nên việc xem xét các giải pháp bảo vệ môi trường của QH có
phù hợp với QH quốc gia và QH ngành quốc gia chưa thực hiện được.
1.2. Mức độ tác động tiêu cực/tích cực của quy hoạch lên môi trƣờng và tác động
của biến đổi khí hậu.
Dựa trên những căn cứ về kết quả đánh giá tác động môi trường của “Quy hoạch Tài
nguyên nước thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050” có thể thấy rằng các mục
tiêu phát triển và các định hướng được đề xuất trong quy hoạch đáp ứng và đảm bảo
phù hợp với những yêu cầu của phát triển bền vững, bảo vệ môi trường.
Ngoài những tác động tích cực mà các dự án mang lại thì các tác động tiêu cực ngoài ý
muốn cũng nảy sinh ảnh hưởng xấu đối với môi trường như:
 Suy giảm rừng và đa dạng sinh học: do quy hoạch xây dựng các hồ chứa thủy lợi
làm ngập, làm thay đổi sinh thái khu vực và hạ lưu các sông, như triệt tiêu hệ sinh thái
trên cạn vùng hồ ngập nước, xói lở, thay đổi chế độ dòng chảy hạ lưu có thể làm ảnh
hưởng đến hệ sinh thái dưới nước và trên cạn.
 Việc xây dựng các hồ chứa vừa và nhỏ sẽ làm mất đất khu vực. Các giải pháp mở
rộng tăng hiệu quả sử dụng nước các công trình hiện có như hồ cũng có thể ảnh hưởng
đến hình thái lòng dẫn các sông ở hạ lưu. Tuy nhiên, mức độ tác động có thể nhỏ bởi
các công trình đã vận hành ổn định từ lâu và mức mở rộng không quá lớn. Việc hình
thành các đập dâng này cũng sẽ gây xói lở bờ sông.
 Suy giảm, cạn kiệt nguồn nước: do nhu cầu dùng nước từ các ngành, lĩnh vực kinh
tế gia tăng.
 Ô nhiễm môi trường nước: do gia tăng khối lượng nước thải sinh hoạt, công nghiệp,
du lịch – dịch vụ.
 Việc thi công các công trình như trạm bơm, cống, kênh sẽ làm xói mòn, bạc màu
đất và làm ô nhiễm chất lượng đất tại vị trí xây dựng do bóc bỏ lớp phủ các công trình
cũ, bùn cát nạo vét từ mở rộng các trục dẫn nước và tiêu nước. Tuy nhiên những tác
động này chỉ tác động trong quá trình xây dựng.
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1.3. Các tác động môi trƣờng tiêu cực không thể khắc phục và nguyên nhân.
Báo cáo ĐMC Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm
2050 đã đánh giá được mức độ các tác động chính trong định hướng quản lý, điều hòa,
phân phối, khai thác sử dụng tài nguyên nước trên các LVS, tuy nhiên một số tác động
tiêu cực của quy hoạch đến môi trường không thể khắc phục do một số nguyên nhân
sau:
 Về suy giảm trữ lượng nguồn nước: Tài nguyên nước ngày càng đóng vai trò quan
trọng trong phát triển KTXH. Trữ lượng và chất lượng nguồn nước tại các LVS chưa
biến đổi nhiều, nằm trong giới hạn cho phép của các mục đích sử dụng. Tuy nhiên, với
định hướng phát triển công nghiệp, du lịch trên cả nước sẽ làm gia tăng mức độ suy
giảm trữ lượng nước mặt và nước ngầm.
 Trong quy hoạch, các hoạt động có mức độ tác động xấu đối với môi trường được
đánh giá là ở nguy cơ cao, bao gồm: phân bổ nước cho các lĩnh vực công nghiệp, nông
nghiệp, thủy điện. Tuy nhiên, các nguy cơ tác động xấu này có thể kiểm soát chặt chẽ
và xử lý triệt để, bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững.
 Các tác động do biến đổi khí hậu: Nhiệt độ trung bình năm tăng kéo theo đó là tình
trạng hạn hán về mùa khô (tháng 12 đến tháng 4) ngày càng gay gắt, khí hậu nắng
nóng làm mở rộng vùng cát vàng khô hạn, gây khó khăn cho phát triển sản xuất; tình
trạng thiếu nước sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi; tình trạng xâm nhập
mặn và xâm thực biển tại các vùng cửa sông ven biển ngày càng tiến sau hơn về phía
thượng lưu; cùng với đó lũ lụt cục bộ, sạt lở đất ngày càng nặng nề và gây thiệt hại
nghiêm trọng.
Để khắc phục và giảm thiểu các tác động này, trong nội dung quy hoạch đã xác định
những giải pháp cần thiết phải thực hiện để khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm, đặc biệt là
các giải pháp liên quan đến quản lý và bảo vệ tài nguyên nước, xây dựng được các
chương quản lý, giám sát môi trường quốc gia.
2. VỀ HIỆU QUẢ CỦA ĐÁNH GIÁ MÔI TRƢỜNG CHIẾN LƢỢC
Quá trình ĐMC đã tập trung nghiên cứu tác động của “Quy hoạch Tài nguyên nước
thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050” đảm bảo giảm thiểu tối đa các tác động
lớn đến môi trường trong định hướng điều hòa, phân bổ nước cho các ngành, giảm
thiểu ô nhiễm trên các hệ thống LVS và dòng chảy môi trường đảm bảo bền vững hệ
sinh thái.
Trên cơ sở dự báo các tác động tiêu cực đối với các thành phần môi trường đề xuất các
biện pháp nhằm làm giảm nhẹ các tác động xấu của một số dạng công trình khai thác,
sử dụng nước, các công trình bảo vệ môi trường, đến sinh hoạt và ổn định môi trường
các khu dân cư, các khu công nghiệp gây ô nhiễm nhằm phát triển kinh tế và bảo vệ
môi trường một cách bền vững.
Trên cơ sở xác định các ảnh hưởng tới môi trường khi dự án được thực hiện, đề xuất
các biện pháp giảm thiểu các ảnh hưởng tiêu cực để đánh giá hiệu quả thực hiện của
dự án theo khía cạnh bảo vệ môi trường, làm cơ sở cho việc lựa chọn phương án phù
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hợp để phát triển tài nguyên nước một cách bền vững, cũng như kiến nghị các bước
nghiên cứu tiếp theo.
Trên cơ sở các số liệu, dữ liệu hiện có, phương pháp sử dụng để nhận diện, dự báo các
tác động đến môi trường khi triển khai thực hiện Quy hoạch cũng đã rút ra những kết
luận và đề xuất các giải pháp, định hướng phù hợp để khi triển khai Quy hoạch sẽ thúc
đẩy được phát triển KT-XH đi đôi với việc bảo vệ môi trường.
3. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU TRONG QUÁ TRÌNH
THỰC HIỆN QUY HOẠCH VÀ KIẾN NGHỊ HƢỚNG XỬ LÝ
Nghiên cứu ĐMC chỉ ra rằng, việc quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 – 2030,
tầm nhìn đến năm 2050 là cần thiết nhằm đáp ứng mục tiêu phân bổ nước hợp lý giữa
các đối tượng sử dụng nước, mặt khác bảo vệ tài nguyên nước và khắc phục hậu quả
do tác hại của nước gây ra. Triển khai thực hiện, Quy hoạch không thể tránh khỏi việc
tác động đến môi trường và những tác động xã hội.
Về khai thác và sử dụng nguồn nước mặt, kiến nghị quy định về việc phân vùng bảo
hộ vệ sinh nguồn nước sinh hoạt trên lưu vực sông liên tỉnh. Nếu không được phân
vùng bảo hộ thì trong thực tế sẽ xảy ra tranh chấp về mục đích sử dụng nguồn nước,
việc thu hút đầu tư giữa các tỉnh khác nhau.
Tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn do tác động của BĐKH cần được nghiên cứu tại
các địa phương ven biển. Tác động của BĐKH và nước biển dâng dẫn đến tình trạng
gia tăng nguy cơ xâm nhập mặn, khan hiếm nguồn nước và tác động đến hoạt động sản
xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản cần được nghiên cứu xây dựng bổ sung các
công trình chống mặn.
Bên cạnh đó, để việc quản lý tài nguyên nước trên các lưu vực sông đạt hiệu quả cần
phải thực hiện các Quy hoạch riêng của từng LVS thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn
2050.
Những vấn đề môi trường nảy sinh trong quá trình khai thác, phân bổ nước cho các
lĩnh vực là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, những vấn đề này có thể kiểm soát, giảm
thiểu đến mức chấp nhận được. Quy hoạch cũng đã đề xuất được những mục tiêu,
nhiệm vụ và giải pháp bảo vệ môi trường phù hợp nhằm hạn chế những tác động tiêu
cực đến môi trường. Vì vậy xem xét trên quan điểm bảo vệ môi trường quy hoạch này
có thể phê duyệt được.
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