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LỜI NÓI ĐẦU

Trong những năm qua tình hình kinh tế, xã hội tỉnh Hà Giang không
ngừng phát triển và đạt được những thành tựu đáng kể, cơ bản hoàn thành Kế
hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm giai đoạn 2011 - 2015. Việc phát triển
kinh tế, xã hội, quá trình đô thị hoá đã có những ảnh hưởng nhất định đến môi
trường sống.

Báo cáo Hiện trạng môi trường tổng thể tỉnh Hà Giang giai đoạn 2011-
2015 nhằm tổng hợp một cách có hệ thống các thông tin, số liệu về hiện trạng và
diễn biến môi trường đất, nước, không khí, các yếu tố tác động đến môi trường
nhằm cung cấp thông tin phục vụ đánh giá hiện trạng và xây dựng báo cáo hiện
trạng môi trường cấp quốc gia. Các số liệu trong báo cáo được sử dụng làm cơ
sở cho việc hoạch định các cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh - chính trị của tỉnh Hà Giang giai
đoạn 2016-2020 và là cơ sở để theo dõi, đánh giá chất lượng môi trường phục vụ
việc quản lý môi trường của cơ quan quản lý Nhà nước.

Báo cáo Hiện trạng môi trường tổng thể tỉnh Hà Giang giai đoạn 2011-
2015 được thực hiện nhằm cung cấp các thông tin về hiện trạng và diễn biến môi
trường của tỉnh giai đoạn từ 2011 đến 2015,  xác định những nguyên nhân gây ô
nhiễm, dự báo những biến đổi, các sự cố môi trường và những tác động của nó
tới sức khoẻ con người, tác động đến các hệ sinh thái từ đó đưa ra những giải
pháp nhằm giảm thiểu những nguy hại và quản lý có hiệu quả công tác bảo vệ
môi trường trên phạm vi toàn tỉnh cho giai đoạn 2016-2020 góp phần phát triển
kinh tế, xã hội bền vững.

Báo cáo được xây dựng trên cơ sở tổng hợp, phân tích các nguồn tài liệu
có tính pháp lý từ các ngành, các huyện, thành phố và cập nhật các thông tin về
kinh tế, xã hội của toàn tỉnh trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2014 và số
liệu quan trắc hiện trạng môi trường được thực hiện từ năm 2011 đến tháng 6
năm 2015 tại những khu vực trọng điểm (lưu vực sông chính, khu vực đô thị và
tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh) trên địa bàn toàn tỉnh với tần suất quan trắc
từ 1 đến 2 lần/năm. Báo cáo đánh giá tổng thể công tác bảo vệ môi trường của
các cấp, các ngành trên địa bàn toàn tỉnh.

Đây là một nguồn thông tin quan trọng làm cơ sở cho quá trình hoạch
định chính sách phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Hà Giang cũng như các ngành
trong những năm tới theo hướng phát triển bền vững, bảo vệ môi trường sinh
thái. Báo cáo là nguồn tư liệu về hiện trạng môi trường của tỉnh trong quá trình
xây dựng các đề tài, chương trình nghiên cứu, các dự án phát triển kinh tế, xã
hội và các dự án bảo vệ môi trường. Báo cáo Hiện trạng môi trường tổng thể
tỉnh Hà Giang là cơ sở cung cấp dữ liệu để xây dựng Báo cáo tổng thể môi
trường quốc gia năm 2015.
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Nội dung chính của báo cáo hiện trạng môi trường tổng thể tỉnh Hà Giang
giai đoạn 2011-2015 bao gồm 12 chương:

Chương I: Tổng quan về điều kiện tự nhiên của tỉnh Hà Giang

Chương II: Sức ép của phát triển kinh tế - xã hội đối với môi trường

Chương III: Thực trạng môi trường nước

Chương IV: Thực trạng môi trường không khí

Chương V: Thực trạng môi trường đất

Chương VI: Thực trạng đa dạng sinh học

Chương VII: Quản lý chất thải rắn

Chương VIII: Tai biến thiên nhiên và sự cố môi trường

Chương IX: Biến đổi khí hậu và các ảnh hưởng

Chương X: Tác động của ô nhiễm môi trường

Chương XI: Thực trạng công tác quản lý môi trường

Chương XII: Các chính sách và giải pháp bảo vệ môi trường
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Chương I
TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN TỈNH HÀ GIANG

1.1. Điều kiện địa lý tự nhiên

1.1.1. Vị trí địa lý

Hà Giang là tỉnh miền núi phía bắc, nằm ở địa đầu biên giới vùng cực bắc
của đất nước, nằm ở tọa độ 22010’ đến 230 30’ vĩ độ Bắc và 104020’ đến 105034’

kinh độ Đông, tiếp giáp với tỉnh Quảng Tây và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) có
đường biên giới dài 277,556 km. Toàn tỉnh có 01 thành phố và 10 huyện với 195
đơn vị cấp xã bao gồm 5 phường, 13 thị trấn và 177 xã. Tổng diện tích tự nhiên
là 791.488,92 ha.

Hà Giang giáp với các tỉnh đó là:
- Phía Đông giáp tỉnh Cao Bằng.

- Phía Tây giáp tỉnh Lào Cai và Yên Bái.

- Phía Nam giáp tỉnh  Tuyên Quang.

- Phía Bắc giáp Trung Quốc.

1.1.2. Địa hình, địa chất, thổ nhưỡng

Nằm trong khu vực địa bàn vùng núi cao phía Bắc lãnh thổ Việt Nam, Hà
Giang là một quần thể núi non hùng vĩ, địa hình hiểm trở, có độ cao trung bình
từ 800m đến 1.200m so với mực nước biển. Đây là vùng tập trung nhiều ngọn
núi cao. Theo thống kê mới đây, Hà Giang có tới 49 ngọn núi cao từ 500m –
2.500m (10 ngọn cao 500m – 1.000 m, 24 ngọn cao 1.000m – 1.500m, 10 ngọn
cao trên 1.500m – 2.000m và 5 ngọn cao từ 2.000m – 2.500m). Tuy vậy, địa
hình Hà Giang về cơ bản có thể phân thành 3 vùng sinh thái đó là:

Vùng I: Là vùng cao núi đá phía Bắc còn gọi là cao nguyên Đồng Văn
gồm 4 huyện (Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc). Với 90% diện tích
là núi đá vôi, đặc trưng cho địa hình karst. Ở đây có những dải núi đá tai mèo
sắc nhọn, những khe núi sâu và hẹp, nhiều vách núi dựng đứng. Ngày
03/10/2010 cao nguyên đá Đồng Văn đã gia nhập thành viên mạng lưới Công
viên địa chất  (CVĐC) toàn cầu với tên gọi CVĐC Cao nguyên đá Đồng Văn.

Vùng II: Là vùng cao núi đất phía Tây gồm các huyện Hoàng Su Phì, Xín
Mần, Quang Bình là một phần của cao nguyên Bắc Hà, thường được gọi là vòm
nâng sông Chảy, có độ cao từ 1.000m đến trên 2.000m. Địa hình ở đây đá mẹ
chủ yếu là đá Granít, lớp đất phủ là Feralit có màu vàng đỏ đến vàng nhạt, vàng
xám, và một phần đất mùn Alit trên núi. Vùng này chủ yếu là núi đất, sườn núi
dốc bị chia cắt mạnh bởi các khe suối. Ngoài các dãy núi cao còn có các thung
lũng nhỏ hẹp tạo thành những vùng ruộng bậc thang có diện tích từ 5 đến 10 ha.

Vùng III: Là vùng thấp núi đất bao gồm địa bàn các huyện còn lại, kéo
dài từ Bắc Mê qua thành phố Hà Giang, Vị Xuyên đến Bắc Quang. Ở đây đá mẹ
chủ yếu là Sa diệp thạch, lớp đất phủ là Feralit màu vàng đỏ đến vàng nâu, vàng
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xám. Độ dày tầng đất từ 0,8m đến hơn 2,0m. Địa hình chủ yếu là vùng thấp núi
đất dốc, thoai thoải, tạo thành những vùng canh tác nông nghiệp có diện tích từ
50 ha trở lên. Khu vực này có những dải rừng già xen kẽ những thung lũng
tương đối bằng phẳng nằm dọc theo sông, suối.

Núi đá vôi là nét đặc thù tạo nên địa hình của Hà Giang và phân bố gần
như song song với nhau kéo dài theo hướng Tây Bắc – Đông Nam, điển hình
nhất là Đồng Văn tới Vị Xuyên. Nhưng ở khu vòm nâng sông Chảy các núi đá
vôi phân bố nơi khác, theo hành lang Đông Bắc – Tây Nam và dường như theo
đường thẳng. Nét chung đáng chú ý trong quần thể núi non ở Hà Giang đều có
hướng Đông Bắc – Tây Nam, tạo ra đường phân thủy chính của toàn tỉnh Hà
Giang. Về hai phía Tây Bắc và Đông Nam của hành lang, các dãy núi giảm dần
độ cao. Một số sông suối lớn của tỉnh đều bắt nguồn từ đường phân thủy này rồi
chảy về hai phía Tây Bắc và Đông Nam.

Địa hình hùng vĩ, đa dạng và hiểm trở đã tạo cho Hà Giang nét độc đáo và
nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, có giá trị.

1.2. Đặc trưng khí hậu

Nằm trong vùng núi Việt Bắc - Hoàng Liên Sơn của Việt Nam, với cánh
cung Ngân Sơn nằm chắn ở phía Đông và dãy Hoàng Liên Sơn ở phía Tây, tỉnh
Hà Giang có địa hình chia cắt rất phức tạp với nhiều dãy núi cao trên 1.500m ở
phía Tây Bắc, trong đó núi Chiêu Lầu Thi cao tới 2.383m.

Tỉnh Hà Giang thường tiếp nhận không khí lạnh thổi quặt từ đồng bằng và
vùng núi Đông Bắc tới, đã bị biến tính thêm một phần, nên không đem lại những
nhiệt độ quá thấp như ở vùng núi Đông Bắc. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của độ
cao địa hình ở đây vẫn quan trắc được những giá trị rất thấp của nhiệt độ tới -
5,60C ở Phó Bảng trên độ cao 1.400m.

Do vị trí địa lý và điều kiện địa hình, cũng như toàn vùng núi Việt Bắc –
Hoàng Liên Sơn, ở tỉnh Hà Giang hầu như quanh năm duy trì một tình trạng ẩm
ướt cao, gần như mất hẳn thời kỳ khô hanh đầu mùa đông tiêu biểu của miền khí
hậu phía Bắc, độ ẩm trung bình thường xuyên ở mức 80-87%.

Lượng mưa năm dao động trong phạm vi rộng, từ 1.031mm ở xã Thượng
Phùng huyện Mèo Vạc đến 4.721mm ở Bắc Quang và 4.846mm ở Quảng Ngần
huyện Vị Xuyên, phụ thuộc vào sự phân bố của các hướng núi so với hướng gió
mùa hoạt động trong vùng. Ở Hà Giang đã hình thành tâm mưa lớn nhất toàn
quốc là Bắc Quang – Vị Xuyên đạt 4.700 - 4.800mm, do vào mùa hạ không khí
ẩm hướng Đông Nam dễ dàng tràn qua đồng bằng xâm nhập sâu vào các thung
lũng đem lại lượng mưa rất lớn trên sườn núi cao dãy Tây Côn Lĩnh. Tỉnh Hà
Giang ít chịu ảnh hưởng của bão, nhưng có khá nhiều dông; mưa đá và sương
muối hay gặp ở những vùng núi cao.

Khí hậu tỉnh Hà Giang phân hóa rất mạnh không những phụ thuộc vào độ
cao địa hình, mà còn vào hướng và dạng địa hình (trong báo cáo này đã sử dụng
số liệu khí hậu có độ dài chuỗi 35-50 năm và được cập nhật đến năm 2013 của 5
trạm khí tượng và 32 trạm đo mưa có trên lãnh thổ của tỉnh).
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1.2.1. Chế độ bức xạ, nắng, mây

Lượng bức xạ tổng cộng năm đạt khoảng 100-120kcal/cm2/năm. Vào thời
kỳ (5-10) lượng bức xạ đều lớn hơn 10kcal/cm2/tháng và đạt giá trị lớn nhất vào
tháng 6-7 (13-14,5kcal/cm2/tháng). Lượng bức xạ đạt trị số thấp nhất là 5,1-
5,6kcal/cm2/tháng vào hai tháng 1-2.

Số giờ nắng trung bình năm dao động trong khoảng 1.400-1.710 giờ nắng.
Nếu coi mùa nắng là thời kỳ có trên 100 giờ/tháng, thì ở Hà Giang mùa nắng
kéo dài 8-10 tháng (4-11 hoặc 3-12). Tháng 7-8 có nhiều nắng nhất, đạt 165-190
giờ/tháng; khu vực vùng núi cao tháng 4-5 có nhiều nắng nhất, đạt 150-155
giờ/tháng. Tháng 1 có ít nắng nhất, đạt khoảng 58-88 giờ/tháng.

Lượng mây tổng quan trung bình năm đạt 7,4-8,1/10BT. Ở những vùng
thấp phía Đông và Nam của tỉnh, thời kỳ đầu mùa đông (9-12) có tương đối ít
mây, dao động trong khoảng 6,9-7,7/10BT; còn thời kỳ (1-3) có nhiều mây nhất,
đạt 8,6-8,9/10BT. Ở vùng núi phía Tây Bắc, thời kỳ (6-8) có nhiều mây nhất đạt
8,1-8,9/10BT; còn thời kỳ (3-4) có ít mây nhất, chỉ đạt khoảng 7,0-7,4/10BT.

1.2.2. Chế độ gió

Chế độ gió tỉnh Hà Giang nhìn chung phụ thuộc vào đặc điểm địa hình địa
phương. Ở những vùng núi cao phía sườn đón gió, hướng gió thịnh hành trùng
với hướng hoàn lưu gió mùa trong khu vực; còn trong các thung lũng gió thổi
theo hướng thung lũng. Ví dụ, ở trạm Hà Giang nằm trong thung lũng sông Lô
có hướng Tây Bắc – Đông Nam, nên hướng gió thịnh hành quanh năm là Đông
Nam với tần suất đạt 13-36% và hướng Nam với tần suất dao động trong khoảng
9-18%; và phần trăm lặng gió đạt giá trị lớn, quanh năm dao động trong khoảng
36-59%.

Tốc độ gió trung bình năm nhìn chung không lớn, đạt trên dưới 1m/s
trong các thung lũng khuất kín; có thể lớn hơn ở vùng núi cao và phía sườn đón
gió. Tốc độ gió mạnh nhất của tất cả các tháng trong năm đều lớn hơn 12m/s,
giá trị lớn nhất có thể lớn hơn 30m/s, thậm chí đạt tới 40-45m/s vào các tháng 4-
6.

1.2.3. Chế độ nhiệt

Do độ cao địa hình dao động trong phạm vi lớn, từ khoảng vài chục mét
trong thung lũng sông Lô ở phía Đông Nam của tỉnh đến 2.383m ở đỉnh núi
Chiêu Lầu Thi cao nhất tỉnh Hà Giang, nên nhiệt độ trung bình năm đạt khoảng
22- 230C ở vùng thấp dưới 300m, giảm xuống dưới 150C ở vùng núi cao trên
1.550-1.600m.

Ở những vùng thấp dưới 300m, chế độ nhiệt phân hóa ra hai mùa nóng và
lạnh rõ rệt; mùa nóng dài 5 tháng (5-9), còn mùa lạnh dài 3-5 tháng (11-3) trong
đó có 3 tháng (12-2) có nhiệt độ trung bình <180C . Càng lên cao độ dài mùa
nóng càng giảm, đến độ cao trên 700m không còn mùa nóng nữa; còn độ dài
mùa lạnh càng tăng và kéo dài quanh năm ở vùng núi cao trên 1.600m.
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Biến trình năm của nhiệt độ trung bình có dạng 1 cực đại và 1 cực tiểu.
Cực đại quan trắc vào tháng 7 hoặc 6, với nhiệt độ trung bình đạt 27,60C ở Hà
Giang tại độ cao 118m và giảm xuống còn 20,90C ở Phó Bảng tại độ cao
1.400m. Cực tiểu quan trắc vào tháng 1, với nhiệt độ trung bình đạt 15,60C ở Hà
Giang (cao 118m) và giảm xuống còn 8,10C ở Phó Bảng (cao 1.400m).

Chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của gió mùa Đông Bắc, nên dao động của nhiệt
độ trong năm khá lớn với biên độ đạt 11,9-12,70C, thuộc loại lớn của Việt Nam,
chỉ thua vùng núi Đông Bắc.

Nằm trong vùng núi Việt Bắc – Hoàng Liên Sơn, biên độ nhiệt ngày đêm
trung bình năm dao động trong khoảng 6,8-8,80C và có xu thế giảm ở vùng núi
cao. Nhìn chung, không có xu thế biến đổi rõ rệt giữa các mùa trong năm.

Cũng như nhiệt độ trung bình năm, nhiệt độ tối cao và tối thấp trung bình
năm giảm theo độ cao địa hình. Ở vùng thấp dưới 300m, nhiệt độ tối cao trung
bình năm đạt khoảng 27-280C, còn tối thấp trung bình năm đạt khoảng 18,5-
200C.

Nhiệt độ tối cao tuyệt đối có thể đạt 38-400C ở những vùng thấp dưới
600m vào một trong ba tháng 4-6. Chịu ảnh hưởng khá mạnh mẽ của gió mùa
Đông Bắc, nên ở những vùng thấp dưới 300m nhiệt độ tối thấp tuyệt đối có thể
xuống dưới 200C, cá biệt có thể xuống dưới 00C vào tháng 7 ở Bắc Mê (-0,10C).

Nhiệt độ trung bình năm biến động rất ít từ năm này sang năm khác với
hệ số biến động Cv chỉ đạt khoảng 0,019–0,024. Như vậy, nhiệt độ trung bình
hàng năm dao động xung quanh trị số trung bình nhiều năm (TBNN) khoảng
1,9-2,4%. Tuy nhiên, nhiệt độ trung bình các tháng mùa đông (12-2) biến động
khá mạnh từ năm này sang năm khác với hệ số Cv đạt khoảng 0,076-0,233, tức
là dao động xung quanh TBNN khoảng 7,6-23,3%.

1.2.4. Chế độ mưa - ẩm

a. Lượng mưa
Tỉnh Hà Giang có chế độ mưa từ ít đến rất nhiều, với tổng lượng mưa

năm dao động trong khoảng 1.031-4.846mm. Trên hơn nửa lãnh thổ có chế độ
mưa nhiều đến rất nhiều, với lượng mưa đạt trên 2.000mm/năm. Do tác dụng
chắn gió của các dãy núi cao trên 1.500m đối với các luồng không khí Đông
Nam ẩm từ thung lũng sông Lô đưa lên, ở phía trước và trên sườn đón gió mùa
đã hình thành các vùng mưa rất nhiều với lượng mưa đạt trên 2.500mm/năm.
Tâm mưa lớn nhất toàn quốc đạt tới 4.700-4.800mm/năm nằm ở khu vực xã Tân
Quang, huyện Bắc Quang và xã Quảng Ngần huyện Vị Xuyên. Tâm mưa lớn thứ
hai đạt 2.573-2.594mm/năm ở xã Tùng Bá huyện Vị Xuyên. Trong các thung
lũng sông Nho Quế huyện Mèo Vạc; sông Gâm huyện Yên Minh và sông Chảy
huyện Xín Mần có lượng mưa năm <1.500mm/năm, thuộc chế độ mưa ít.

Mùa mưa chủ yếu kéo dài 6-7 tháng (4 - 10), với lượng mưa chiếm 83-
91% tổng lượng mưa năm. Ở những khu vực mưa rất nhiều, mùa mưa có thể kéo
dài tới 8 tháng (4-11) với lượng mưa đạt tới 93-94% tổng lượng mưa năm. Còn
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ở những khu vực mưa ít, mùa mưa chỉ kéo dài khoảng 5 tháng (5-9) với lượng
mưa chiếm khoảng 78-81% tổng lượng mưa năm. Ba tháng (6-8, có nơi 5-7) có
lượng mưa lớn nhất, chiếm 47-62% tổng lượng mưa năm. Tháng 7 hoặc 8 có
lượng mưa lớn nhất, đạt 200-340mm ở khu vực mưa ít; 300-600mm ở khu vực
mưa vừa đến rất nhiều; thậm chí đạt tới 800-970mm ở tâm mưa lớn nhất toàn
quốc Bắc Quang - Vị Xuyên.

Ở vùng mưa ít mùa khô (lượng mưa <50mm/tháng) dài 5 tháng vào thời
kỳ (11-3), trong đó có 3 tháng hạn (lượng mưa <25mm/tháng) vào thời kỳ (7-2)
nhưng không có tháng kiệt (lượng mưa ≤5mm/tháng). Ở vùng mưa vừa và
nhiều, mùa khô dài 2-4 tháng, trong đó có 0-3 tháng hạn. Còn ở khu vực mưa rất
nhiều mùa khô rất ngắn, thường chỉ kéo dài 0-2 tháng, và hầu như không có
tháng hạn. Tháng 12 hoặc tháng 1 có lượng mưa thấp nhất, thường đạt dưới
25mm; cá biệt ở những tâm mưa rất lớn như Bắc Quang có thể đạt tới 50-70mm.

Lượng mưa ngày lớn nhất thường lớn hơn 100mm vào thời kỳ (5-9) ở
những vùng mưa ít và vừa, gần như quanh năm (3-12) ở những vùng mưa nhiều
và rất nhiều. Lượng mưa ngày lớn nhất có thể đạt tới 427mm/ngày vào tháng 6 ở
Bắc Quang; đạt 687,8mm/ngày vào tháng 6 ở Hà Giang.

Lượng mưa năm biến động không nhiều với hệ số biến động Cv dao động
trong khoảng 0,124-0,335. Tính trung bình lượng mưa hàng năm dao động xung
quanh trị số trung bình nhiều năm khoảng 12-34%. Lượng mưa tháng biến động
mạnh hơn lượng mưa năm nhiều. Vào thời kỳ giữa mùa mưa (6-8) hệ số biến
động Cv của lượng mưa thường dao động trong khoảng 0,291-0,556, trong khi
vào mùa khô hệ số Cv thường đạt trên dưới 1,0 thậm chí có thể đạt tới 1,435 vào
tháng 12 ở Đồng Văn.

b. Số ngày mưa
Trên đại bộ phận lãnh thổ, số ngày mưa năm dao động trong khoảng 140–

180 ngày. Trong mùa mưa thường có trên 10 ngày/tháng. Ba tháng mưa lớn nhất
(6-8) có nhiều ngày mưa nhất, tới 19-26 ngày/tháng. Tháng 12 hoặc I có ít ngày
mưa nhất, chỉ có khoảng 4-8 ngày/tháng. Ở tâm mưa lớn nhất toàn quốc Bắc
Quang số ngày mưa năm có thể đạt tới 210 ngày và quanh năm có từ 12 ngày
mưa/tháng trở lên; ba tháng mưa nhiều nhất (6-8) có khoảng 21-26 ngày
mưa/tháng.

c. Độ ẩm tương đối

Độ ẩm tương đối trung bình năm khá cao, đạt 84-86% trên phần lớn lãnh
thổ của tỉnh; chỉ đạt 80% ở trong các thung lũng khuất kín sau những dãy núi
cao. Nhìn chung, độ ẩm tương đối trung bình ít thay đổi trong năm, tuy nhiên
đạt giá trị lớn nhất vào tháng 8 (84-87%) và thấp nhất vào tháng 5 hoặc 4 (76-
84%).

Độ ẩm tương đối tối thấp trung bình năm dao động trong khoảng 58-66%.
Các giá trị độ ẩm tương đối tối thấp tuyệt đối hầu như quanh năm đều ≤40%.
Giá trị độ ẩm thấp nhất tuyệt đối đã từng quan trắc trên lãnh thổ của tỉnh đều
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≤11%; đạt giá trị thấp nhất là 5% vào tháng 3 ở Hoàng Su Phì và tháng 1 ở Phó
Bảng.

d. Lượng bốc thoát hơi tiềm năng PET
Lượng bốc hơi PET hàng năm ở khu vực nghiên cứu khá thấp, dao động

trong khoảng 920-995mm/năm. Vào mùa hè (5-8) lượng bốc hơi PET lớn hơn
100mm/tháng, đạt giá trị lớn nhất vào tháng 5 là 113-119mm/tháng. Hai tháng
giữa mùa đông (12-1) có lượng bốc hơi PET thấp nhất, chỉ đạt 37-45mm/tháng.

e. Chỉ số khô hạn

Để đánh giá đầy đủ hơn mức độ khô hạn của lãnh thổ về mặt định lượng
chúng tôi đã tính chỉ số khô hạn. Đây là tỷ số giữa lượng bốc hơi PET và lượng
mưa.

Chỉ số khô hạn trung bình năm ở tỉnh Hà Giang nhìn chung khá thấp, dao
dộng trong khoảng 0,2 - 0,6. Như vậy, xét chỉ số khô hạn trung bình năm thì tỉnh
Hà Giang khá ẩm. Lượng mưa thu được cả năm thường lớn hơn lượng nước cần
phải chi thông qua bốc thoát hơi nhiều lần.

Xét chỉ số khô hạn các tháng trong năm thấy có sự phân hóa rõ rệt theo
mùa. Thời kỳ đủ ẩm cho cây trồng (chỉ số khô hạn <1,00) kéo dài 6 tháng vào
thời kỳ (5-10) ở những vùng mưa ít và vừa; kéo dài gần như quanh năm tới 11-
12 tháng ở những vùng mưa nhiều và rất nhiều. Vào giữa mùa mưa (6-8) chỉ số
khô hạn thường đạt giá trị thấp nhất, chỉ đạt khoảng 0,10-0,42 lúc này lượng
nước mưa thu được không những thừa đối với thảm thực vật mà có thể gây úng
lụt, nếu địa hình thoát nước kém. Thời kỳ thiếu nước đối với thảm thực vật (chỉ
số khô hạn lớn hơn 1,00) ở những vùng mưa ít và vừa dài 6 tháng vào thời kỳ
(11-4), chỉ trong các thung lũng khuất kín vào tháng 1-2 có chỉ số khô hạn
>2,00; và chỉ có khoảng 1 tháng ở những vùng mưa nhiều và rất nhiều.

1.2.5. Các hiện tượng thời tiết đặc biệt

Nằm trong vùng núi Việt Bắc - Hoàng Liên Sơn, tỉnh Hà Giang chịu
nhiều dông và sương muối ở vùng núi cao. Ngoài ra còn xuất hiện các hiện
tượng thời tiết đặc biệt như: Mưa đá, sương mù, mưa phùn và khô nóng ở những
vùng thấp.

a. Dông, lốc và mưa đá
Tỉnh Hà Giang có khá nhiều dông. Dông xuất hiện rất nhiều ở những khu

vực mưa nhiều và rất nhiều, trung bình mỗi năm có tới 90-100 ngày dông. Trong
khi ở những khu vực mưa vừa và ít, dông xuất hiện ít hơn, trung bình có khoảng
60-65 ngày/năm. Dông thường xuất hiện nhiều vào mùa mưa, nhiều nhất vào
các tháng 6-8 với khoảng 17-20 ngày/tháng ở những vùng mưa nhiều và rất
nhiều; có khoảng 12-14 ngày/tháng ở những khu vực mưa vừa và ít.

Cùng với dông ở đây còn xuất hiện lốc. Dông đôi khi còn xuất hiện kèm
theo mưa đá tuy nhiên với tần suất thấp. Trên phần lớn lãnh thổ trung bình mỗi
năm có thể quan trắc được 0,2-0,3 ngày mưa đá, chủ yếu vào thời kỳ (2-5), có
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nơi xuất hiện cả vào các tháng 6, 11, 12, 1. Ở vùng núi trung bình và cao mưa đá
xuất hiện nhiều hơn, tới 1-2 ngày/năm, vào các tháng 3-5, 8, 11.

b. Sương muối

Sương muối xuất hiện trên hầu khắp lãnh thổ của tỉnh. Trung bình mỗi
năm có dưới 1 ngày sương muối, vào các tháng 7, 1 và 3 ở vùng thấp dưới
600m. Ở những vùng núi cao có rất nhiều sương muối, ở Phó Bảng (1.400m)
trung bình mỗi năm có tới 6,6 ngày; vào thời kỳ (11-3).

c. Sương mù
Sương mù xuất hiện không nhiều ở Hà Giang, trung bình có khoảng 20-50

ngày/năm. Sương mù xuất hiện rải rác trong năm, nhiều nhất vào thời kỳ thu-
đông (9-1) với khoảng 2-9 ngày/tháng tùy nơi.

d. Mưa phùn
Mưa phùn ở Hà Giang không nhiều, trung bình mỗi năm quan trắc được

3-20 ngày ở những vùng thấp dưới 600m, ở những vùng núi cao như Phó Bảng
xuất hiện nhiều hơn, khoảng 40-50 ngày/năm. Mưa phùn xuất hiện nhiều nhất
vào thời kỳ (12-4), với khoảng 1-10 ngày/tháng tùy nơi.

e. Số ngày khô nóng

Trung bình mỗi năm có khoảng 10-30 ngày khô nóng ở vùng thấp dưới
300m. Khô nóng xuất hiện nhiều vào mùa hè (5-8), với khoảng 2-7 ngày/tháng.

f. Bão

Nằm khá sâu và khuất ở trong đất liền nên tỉnh Hà Giang chỉ chịu ảnh
hưởng gián tiếp của bão như gây mưa lớn, lũ lụt, lũ quét… Trung bình mỗi năm
ở khu vực phía Đông Bắc Bộ có 1 - 2 cơn bão ảnh hưởng đến đời sống và sản
xuất của người dân trong vùng. Bão thường xuất hiện vào thời kỳ từ tháng 6 đến
tháng 9, với khoảng 0,4-0,6 cơn/năm.

1.3. Hiện trạng sử dụng đất

Theo số liệu thống kê đến ngày 01/01/2014, tỉnh Hà Giang có diện tích tự
nhiên là 791.488,92 ha, diện tích các loại đất trên địa bàn tỉnh được thống kê tại
Bảng 1.1.

Bảng 1.1. Tổng hợp diện tích các loại đất trên địa bàn tỉnh

Thứ tự Mục đích sử dụng đất Mã

Tổng diện
tích các loại
đất trong địa

giới hành
chính

Cơ cấu diện
tích loại đất so
với tổng diện
tích tự nhiên

(%)
Tổng diện tích tự nhiên 791.488,92 100.00

1 Đất nông nghiệp NNP 718.827,09 90,82
1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 155.561,78 19,65
1.1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN 126.907,24 16,03
1.1.1.1 Đất trồng lúa LUA 32.826,87 4,15
1.1.1.2 Đất cỏ dùng vào chăn nuôi COC 9.780,15 1,24
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1.1.1.3 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 84.300,22 10,65
1.1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 28.654,53 3,62
1.2 Đất lâm nghiệp LNP 561.765,93 70.98
1.2.1 Đất rừng sản xuất RSX 256.037,94 32,35
1.2.2 Đất rừng phòng hộ RPH 254.709,19 32,18
1.2.3 Đất rừng đặc dụng RDD 51.018,80 6,45
1.3 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 1.369,60 0,17
1.4 Đất làm muối LMU
1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 129,78 0,02
2 Đất phi nông nghiệp PNN 28.431,63 3,59
2.1 Đất ở OTC 6.925,64 0,88
2.1.1 Đất ở tại nông thôn ONT 6.042,81 0,76
2.1.2 Đất ở tại đô thị ODT 882,83 0,11
2.2 Đất chuyên dùng CDG 13.889,76 1,75
2.2.1 Đất trụ sở cơ quan, công trình sự

nghiệp CTS 193,75 0,02

2.2.2 Đất quốc phòng CQP 713,08 0,09
2.2.3 Đất an ninh CAN 50,06 0,01
2.2.4 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông

nghiệp CSK 2.500,23 0,32

2.2.5 Đất có mục đích công cộng CCC 10.432,65 1,32
2.3 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TTN 3,89 0,00
2.4 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 357,32 0,05
2.5 Đất sông suối và mặt nước chuyên

dùng
SMN 7.252,51 0,92

2.6 Đất phi nông nghiệp khác PNK 2,50 0,00
3 Đất chưa sử dụng CSD 44.230,20 5,59
3.1 Đất bằng chưa sử dụng BCS 567,92 0,07
3.2 Đất đồi núi chưa sử dụng DCS 31.393,67 3,97
3.3 Núi đá không có rừng cây NCS 12.268,62 1,55

Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường

Theo số liệu thống kê tính đến ngày 01 tháng 01 năm 2014, tổng diện tích
tự nhiên toàn tỉnh là 791.488,92 ha, trong đó chia ra các mục đích sử dụng gồm:

Đất nông nghiệp : 718.827,09 ha, chiếm 90,82%;

Đất phi nông nghiệp : 28.431,63 ha, chiếm 3,59%;

Đất chưa sử dụng : 44.230,20 ha, chiếm 5,59%;

Như vậy diện tích đất đang sử dụng vào các mục đích là 747.258,72ha,
chiếm 94,41% tổng diện tích tự nhiên, đất chưa sử dụng còn 44.230,20ha, chiếm
5,59%, trong đó gần như toàn bộ là đất đồi núi chưa sử dụng.

1.3.1. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp

Trên địa bàn tỉnh Hà Giang đất nông nghiệp là chủ yếu chiếm 90,82%.
Trong đó diện tích các loại đất sử dụng vào mục đích:

1.3.1.1. Đất sản xuất nông nghiệp
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Diện tích các loại đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp là
155.561,78 ha chiếm 19,65%, Đất sản xuất nông nghiệp được chia ra các loại
sau:

- Đất trồng cây hàng năm: Diện tích đất trồng cây hàng năm hiện tại là
126.907,24 ha chiếm 16,03%.

- Đất trồng lúa: Diện tích đất trồng là 32.826,87 ha chiếm 4,15%.

- Đất cỏ dùng vào chăn nuôi: Diện tích đất trồng cỏ dùng vào chăn nuôi
là: 9.780,15 ha, chiếm 1,24 %.

- Đất trồng cây hàng năm khác: Diện tích đất trồng cây hàng năm khác là
84.300,22 ha, chiếm 10,65%.

- Đất trồng cây lâu năm: Hiện có 28.654,53 ha chiếm 3,62%. Các cây
trồng chính là: Chè, cam, quýt, xoài... Đây là các cây trồng truyền thống mang
lại thu nhập chủ yếu cho các hộ nông dân. Những cây trồng này phù hợp với
điều kiện sinh thái, tập quán canh tác và còn có khả năng mở rộng diện tích
trong tương lai.

1.3.1.2. Hiện trạng sử dụng đất lâm nghiệp

Diện tích các loại đất sử dụng vào mục đích lâm nghiệp là 561.765,93 ha
chiếm 70,98%. Trong đó đất lâm nghiệp được chia ra các loại sau:

+ Đất rừng sản xuất: 256.037,94 ha, chiếm 32,35%.

+ Đất rừng phòng hộ: 254.709,19 ha, chiếm 32,18%.

+ Đất rừng đặc dụng: 51.018,80 ha, chiếm 6,45%.

1.3.1.3. Hiện trạng sử dụng đất nuôi trồng thủy sản

Diện tích các loại đất sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản là
1.369,60ha chiếm 0,11%.

1.3.1.4. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp khác

Diện tích các loại đất sử dụng vào mục đích đất nông nghiệp khác là
129,78 ha chiếm 0,02%.

1.3.2. Đất phi nông nghiệp:

Diện tích các loại đất sử dụng vào mục đích đất phi nông nghiệp là
28.431,63 ha, chiếm 3,59%. Trong đó đất phi nông nghiệp được chia ra các loại
sau:

- Đất ở có diện tích là 6.925,64 ha, chiếm 0,88%. Trong đó:
+ Đất ở tại nông thôn là 6.042,81 ha, chiếm 0,76%.

+ Đất ở tại đô thị là 882,83 ha, chiếm 0,11%.

- Đất chuyên dùng có diện tích: 13.889,76 ha, chiếm 1,75%.

- Đất tôn giáo, tín ngưỡng có diện tích: 3,89 ha.

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa có diện tích: 357.32 ha.
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- Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng có diện tích: 7.252,51 ha.

- Đất phi nông nghiệp khác có diện tích: 2.5 ha.

1.3.3. Đất chưa sử dụng:

Diện tích các loại đất chưa sử dụng là 44.230,20 ha, chiếm 5,59%. Trong
đó đất chưa sử dụng được chia ra các loại sau:

- Đất bằng chưa sử dụng có diện tích: 567,92 ha, chiếm 0,07%.

- Đất đồi núi chưa sử dụng có diện tích: 31.393,67 ha, chiếm 3,97%.

- Núi đá không có rừng cây có diện tích: 12.268,62 ha, chiếm 1,55%.
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Chương II
SỨC ÉP CỦA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG

2.1. Tăng trưởng kinh tế
2.1.1. Khái quát tình hình phát triển, cơ cấu phân bổ các ngành, lĩnh vực

Nền kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân, cơ cấu
kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản năm 2014 chiếm
5,86% (tăng 0,47% so với năm 2011); dịch vụ năm 2014 chiếm 6,62% (giảm
14,45% so với năm 2011); công nghiệp - xây dựng năm 2014 chiếm 6,48%
(giảm 4,59% so với năm 2011). Cơ cấu từng ngành kinh tế đổi mới tích cực theo
hướng tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả. Tổng sản phẩm bình quân đầu
người tăng, năm 2011 thu nhập bình quân đầu người đạt 11.140 nghìn đồng  đến
năm 2014 đã tăng lên 15.843 nghìn đồng.

Bảng 2.1. Cơ cấu thu nhập Quốc dân theo lĩnh vực trên địa bàn tỉnh

Stt Chỉ số Đơn vị
tính

Năm
2011

Năm
2012

Năm
2013

Năm
2014

1 Nông lâm nghiệp và thủy sản % 5,39 4,12 6,3 5,86

2 Công nghiệp - xây dựng % 11,07 23,59 12,80 6,48

3 Dịch vụ % 21,07 9,47 7,9 6,62

4
Tổng sản phẩm bình quân đầu
người Nghìn 11.140 12.995 14.817 15.843

Nguồn: Cục thống kê tỉnh

- Sản xuất nông nghiệp

Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa, chuyển dần từ
chiều rộng sang chiều sâu trên cơ sở đẩy mạnh thâm canh, ứng dụng tiến bộ
khoa học công nghệ, hình thành vùng sản xuất tập trung và liên kết trong sản
xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

Bảng 2.2. Giá trị sản xuất nông nghiệp theo ngành trên địa bàn tỉnh

TT Chỉ số Đơn vị
tính Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014

1 Trồng trọt Triệu
đồng 3.200.434 3.924.353 3.562.457 3.706.700

2 Chăn nuôi Triệu
đồng 926.258 1.012.227 1.061.633 1.149.505

3
Dịch vụ và các hoạt
động khác

Triệu
đồng 980 1.075 1.405 1.557

Nguồn: Niên giám thống kê năm 2014
Công tác quy hoạch sản xuất nông lâm nghiệp đã chú trọng xác định thế

mạnh từng loại cây trồng có giá trị, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng
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của địa phương. Các cây trồng có thế mạnh, cây đặc sản tiếp tục được khẳng
định về chất lượng, sản lượng và thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm. Chương
trình trọng tâm về sản xuất lúa, ngô hàng hoá được triển khai tích cực, góp phần
nâng cao giá trị sản xuất lên 39,7 triệu đồng/ha đất canh tác. Đã quy hoạch vùng
lúa hàng hóa tại các huyện Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên, Bắc Mê với diện
tích gieo trồng hàng năm trên 7.000 ha, sản lượng lúa hàng hóa bình quân gần
1.140 tấn/năm; vùng sản xuất ngô hàng hóa tại các huyện Bắc Quang, Quang
Bình, Vị Xuyên, Xín Mần với diện tích gieo trồng hàng năm trên 8.000 ha, sản
lượng bình quân trên 23 ngàn tấn/năm.

Bảng 2.3. Giá trị sản lượng lúa, ngô trên địa bàn tỉnh

Stt Chỉ số Đơn
vị Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014

1 Sản lượng lúa Tấn 201.852,3 202.887,3 206.932,7 207.967,9

2 Sản lượng ngô Tấn 156.459,4 168.706,0 176.864,3 178.427,8

3 Sản lượng khoai lang Tấn 7.735,4 7.678,0 6.863,5 7.852,0

Nguồn: Niên giám thống kê năm 2014
Công tác thú y được triển khai thực hiện hiệu quả từ cơ sở đã hạn chế sự

lây lan dịch bệnh; số gia súc vật nuôi chết do bệnh giảm so với năm 2012, không
có gia súc bị chết rét đã góp phần quan trọng vào tốc độ tăng trưởng chung của
tổng đàn.

Bảng 2.4. Tổng đàn gia súc, gia cầm qua các năm 2011-2014

Đơn vị tính: Con

Loại gia súc Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Đàn trâu 156.311 158.717 158.336 158.889

Đàn bò 102.960 103.757 106.091 100.101

Đàn lợn 461.018 479.524 505.431 547.544

Đàn dê 4.750 4.543 3.770 3.123

Gia cầm 3.272,0 3.508,9 3.643,2 3.969,4
Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Hà Giang năm 2014

Tổng đàn gia súc trâu, bò, lợn, dê tăng bình quân hàng năm. Năm 2011 tổng
đàn trâu là 156.311 con đến năm 2014 tăng lên 158.889 con; tổng đàn bò là
102.960 con đến năm 2014 giảm còn 100.101 con; tổng đàn lợn 461.018 con
đến năm 2014 tăng lên 547.544 con; tổng đàn dê là 145.411 đến năm 2014 giảm
còn 141.816; tổng đàn gia cầm là 3.272.000 đến năm 2014 tăng lên 3.969,4 con.
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Bảng 2.5. Sản lượng gia súc, gia cầm qua các năm 2011-2014

Đơn vị tính: Tấn

Loại gia súc Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Đàn trâu 1.546,6 1.755,8 1.979,7 2.123,4

Đàn bò 2.080,3 2.404,2 2.093 2.490,3

Đàn lợn 16.923,2 18.610,3 19.715,7 21.616,9

Gia cầm 4.761,9 4.887,5 5.225,2 5.478,4

Tổng 25.312,00 27.657,80 29.013,6 31.709,0
Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Hà Giang năm 2014

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng năm 2014 đối với các loại vật nuôi chính
đều tăng so với năm 2011 cụ thể tăng như sau: Thịt trâu hơi xuất chuồng 2.123,4
tấn, thịt bò hơi 2.490,3 tấn; thịt lợn hơi 21.616,9 tấn; gia cầm 5.478,4 tấn; ngành
chăn nuôi đã có đóng góp ngày càng quan trọng trong việc nâng cao đời sống và
thu nhập của hộ.

- Ngành Lâm nghiệp

Chương trình trồng rừng kinh tế, rừng cảnh quan, bảo vệ và phát triển
rừng đầu nguồn, xây dựng hồ treo chứa nước sinh hoạt ở các huyện vùng cao đạt
được những kết quả đáng khích lệ, góp phần phát huy thế mạnh về rừng, đảm
bảo môi trường sinh thái và phát triển du lịch, từng bước hình thành vùng
nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. Đã xây dựng xong Đề án Vườn quốc gia
Du Già, Khu bảo tồn thiên nhiên Chí Sán.

Nuôi trồng thủy sản phát triển, từng bước khai thác hiệu quả diện tích mặt
nước các hồ thủy điện; nhiều loài thủy sản đặc sản (cá tầm, cá hồi, cá bỗng...)
được nuôi trồng, bảo tồn và chuyển giao sản xuất giống cho hộ gia đình.

- Sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp

Sản xuất công nghiệp có bước đột phá khá rõ nét, đóng góp đáng kể vào
thu ngân sách trên địa bàn tỉnh.

Công nghiệp khai khoáng đã từng bước chuyển từ khai thác, bán nguyên
liệu thô sang chế biến sâu. Xây dựng mới được 10 nhà máy chế biến khoáng sản
vừa và nhỏ, trong đó có một số nhà máy đã đi vào hoạt động; Khu công nghiệp
Bình Vàng giai đoạn I cơ bản được lấp đầy. Trong đó cơ cấu các ngành như sau:
Ngành công nghiệp khai thác mỏ 969,6 tỷ đồng, chiếm 30,62%; ngành công
nghiệp chế biến 946,6 tỷ đồng, chiếm  29,89%; ngành công nghiệp sản xuất và
phân phối điện, khí đốt và nước  1.192,7 tỷ đồng, chiếm 37,66%; ngành quản lý
và xử lý rác thải không độc hại  57,5 tỷ đồng, chiếm 1,81% . Công tác cấp phép,
thăm dò và khai thác khoáng sản được quản lý chặt chẽ, đã đưa vào quy hoạch
215 điểm mỏ; không đưa vào quy hoạch đối với 175 điểm mỏ phân tán nhỏ lẻ,
thu hồi 5 giấy phép hoạt động khoáng sản. Hiện toàn tỉnh có 59 dự án được cấp
giấy phép khai thác khoáng sản, 7 dự án đang tiến hành thăm dò.
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Trong những năm qua, đã đưa các nhà máy khai thác chế biến quặng sắt
Sàng Thần công suất khai thác 740.680 tấn/năm, tuyển 500.000 tấn/năm; nhà
máy luyện FeroMangan công suất 10.000 tấn/năm và nhà máy tinh quặng sắt vê
viên 300.000 tấn/năm, nhà máy chế biến gỗ thanh MDF tại Khu công nghiệp
Bình Vàng vào hoạt động. Đang tiếp tục đầu tư xây dựng nhà máy luyện
FeroMangan và siliconmangan công suất 40.000 tấn/năm; nhà máy luyện chì
kim loại 10.000 tấn/năm; nhà máy sản xuất viên gỗ nén 20.000 tấn/năm tại cụm
công nghiệp Nam Quang;

Công nghiệp thuỷ điện tiếp tục được đầu tư đạt hiệu quả, toàn tỉnh hiện có
46 dự án thủy điện trong quy hoạch với tổng công suất lắp máy 772,8 MW.
Trong 5 năm đã hoàn thành đưa vào vận hành khai thác 14 nhà máy, với tổng
công suất lắp máy 333,1MW, nâng tổng số nhà máy hoạt động trên địa bàn lên
22 nhà máy với công suất 353,3MW; sản lượng điện phát ra đạt 1.479 triệu
KWh, doanh thu đạt gần 1.500 tỷ đồng. Các dự án đã và đang triển khai xây
dựng gồm 10 dự án; các dự án đã cấp giấy chứng nhận đầu tư đang hoàn thiện
để tổ chức khởi công gồm 2 dự án; Các dự án có chủ trương đầu tư giao cho các
doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư gồm 12 dự án. Hệ thống điện nông thôn tiếp tục
được đầu tư, tỷ lệ hộ được sử dụng điện toàn tỉnh đạt sấp xỉ 83,113%.

Công nghiệp chế biến có bước phát triển, một số cơ sở chế biến nông lâm
sản, thực phẩm đã đầu tư dây chuyền, thiết bị, công nghệ tiên tiến, sản xuất có
hiệu quả, sản phẩm đạt chất lượng được thị trường chấp nhận.

Công tác khuyến công, dạy nghề, cấy nghề được quan tâm; các ngành
nghề như: Bảo quản và chế biến nông lâm sản, mây tre đan, dệt may, cơ khí nhỏ,
sản xuất nhạc cụ truyền thống được đầu tư khôi phục, phát triển gắn với hình
thành các làng nghề, hợp tác xã thủ công nghiệp đã mang lại hiệu quả kinh tế -
xã hội thiết thực... Tính đến hết năm 2014, toàn tỉnh có 28 làng nghề được công
nhận.

- Thương mại, dịch vụ, du lịch

Thương mại, dịch vụ phát triển mạnh, tổng mức hàng hoá bán lẻ và doanh
thu tăng. Kết cấu hạ tầng thương mại, dịch vụ được quan tâm đầu tư xây dựng;
hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu các sản phẩm hàng hoá
được đẩy mạnh, thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng
hàng Việt Nam” gắn với tổ chức các hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn. Đã
tổ chức được 50 phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, biên giới; số
cửa hàng, đại lý xăng dầu là 46/11 huyện, thành phố; toàn tỉnh quy hoạch 3 chợ
đầu mối, 11 chợ trung tâm huyện lỵ, 1 chợ biên cửa khẩu, 31 chợ biên giới, 161
chợ nông thôn.

Du lịch phát triển cả về quy mô, chất lượng, đạt kết quả mang tính đột
phá, tạo tiền đề để xây dựng Hà Giang từng bước trở thành một trong những
trung tâm du lịch quốc gia. Các hoạt động xúc tiến du lịch, quảng bá hình ảnh,
văn hoá, con người Hà Giang trong và ngoài nước được đẩy mạnh. Cao nguyên
đá Đồng Văn được tái công nhận là thành viên mạng lưới Công viên địa chất
toàn cầu. Đã hoàn thành và được phê duyệt một số dự án theo Quy hoạch tổng
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thể phát triển du lịch tỉnh Hà Giang đến năm 2020, định hướng đến 2030. Tập
trung đẩy nhanh tiến độ các quy hoạch chi tiết trong Công viên địa chất toàn cầu
Cao nguyên đá Đồng Văn; triển khai lập quy hoạch, dự án khu dịch vụ du lịch
giải trí cao cấp tại thành phố Hà Giang.

Cửa khẩu quốc gia Thanh Thuỷ được nâng cấp lên cửa khẩu quốc tế; công
tác quy hoạch các cửa khẩu được thực hiện theo đúng lộ trình. Hiện nay trên địa
bàn tỉnh có 462 cơ sở chế biến chè, 156 cơ sở chế biến gỗ và các sản phẩm từ
gỗ, thu hút khoảng 10.000 lao động, doanh thu hàng năm khoảng 400 tỷ đồng;
kết cấu hạ tầng các cửa khẩu được ưu tiên đầu tư, lồng ghép nhiều nguồn vốn để
tổ chức thực hiện; các lối mở trên tuyến biên giới được quan tâm xây dựng.

2.1.2. Tỷ lệ đóng góp và tăng trưởng GDP của tỉnh trên các lĩnh vực

- Trong những năm qua kinh tế Hà Giang không ngừng phát triển, tổng
giá trị GDP hàng năm đều tăng, thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh, năm
2011 thu nhập bình quân là 11.140.000 đồng đến năm 2014 đạt 15.843.000
đồng.

Bảng 2.6. Giá trị GDP hàng năm của tỉnh

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Chỉ số Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014

1
Tổng GDP theo giá so
sánh 2010 (Triệu đồng) 7.285.822 8.060.167 8.750.373 9.303.090

2
Tổng GDP theo giá hiện
hành (Triệu đồng) 8.354.134 9.921.819 11.541.500 12.554.953

3
GDP bình quân đầu người
(Nghìn đồng) 11.140 12.995 14.817 15.843

Nguồn: Cục thống kê tỉnh

- Cùng với các chương trình phát triển kinh tế, giảm nghèo đời sống của
nhân dân không ngừng được nâng lên. Công tác giảm nghèo được triển khai
đồng bộ; nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước hỗ trợ vùng đặc biệt khó khăn,
vùng đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện có hiệu quả; cùng với sự tham
gia tích cực, trách nhiệm của nhiều tổ chức, cá nhân, địa phương, doanh nghiệp
06 huyện nghèo 30a của tỉnh đã được các tổng công ty, tập đoàn và các doanh
nghiệp, đơn vị ngoài tỉnh nhận giúp đỡ và hỗ trợ với tổng kinh phí cam kết
469,8 tỷ đồng, đã giải ngân 374,8 tỷ đồng, sự nỗ lực vươn lên thoát nghèo của
nhân dân trong tỉnh, do vậy tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh từ 41,8% năm 2010
xuống còn dưới 19% năm 2015.

Các chương trình đào tạo nghề và giải quyết việc làm tiếp tục được quan
tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả, tổ chức dạy nghề cho 83.333 người, tăng 11,1%
so với mục tiêu Nghị quyết; tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 30% năm 2010
lên 45% năm 2015, trong đó qua đào tạo nghề đạt 36%.  Hỗ trợ cho vay vốn
“Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm” trên 5.000 dự án, với doanh số cho vay trên
114 tỷ đồng; thực hiện giải quyết việc làm cho 78.462 lao động. Duy trì tốt hoạt
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động của các trung tâm dạy nghề, hoàn thành nâng cấp Trường Trung cấp nghề
Hà Giang lên Cao đẳng, Trung tâm dạy nghề huyện Bắc Quang lên Trung cấp
nghề; xây dựng và thực hiện Đề án học văn hóa gắn với học nghề tại các trung
tâm giáo dục thường xuyên.

Việc phân công, phân nhiệm rõ ràng và cụ thể trên từng lĩnh vực, gắn
trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị với cơ quan phụ trách, đỡ đầu từng cơ sở xã,
thị trấn, gắn vai trò trách nhiệm của từng cán bộ đảng viên với thôn bản, hộ
nghèo. Công tác giảm nghèo thực sự trở thành nhiệm vụ trọng tâm và thường
xuyên của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành và của nhân dân.

Bảng 2.7. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh qua các năm

STT Chỉ số Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014

1 Tỷ lệ hộ nghèo (%) 35,38 30,13 26,95 23,21

Nguồn: Niên giám thống kê 2014

Năm 2011 tỷ lệ hộ nghèo của toàn tỉnh là 35,38%, đến năm 2014 tỷ lệ hộ
nghèo của toàn tỉnh là 23,21%. Qua 4 năm giai đoạn từ năm 2011 đến năm
2014, tỷ lệ hộ nghèo của toàn tỉnh giảm được 12,17%

2.1.3. Vai trò và tác động của tăng trưởng kinh tế đến đời sống xã hội
và môi trường

Trong những năm qua kinh tế phát triển đã cải thiện đời sống của nhân
dân, tỷ lệ các hộ nghèo trong toàn tỉnh không ngừng giảm tuy nhiên so với trung
bình cả nước thì Hà Giang vẫn là một tỉnh nghèo (có 06 huyện thuộc diện được
hưởng các chính sách theo Chương trình 30a của Chính phủ). Nền kinh tế phát
triển theo hướng tăng tỷ trọng sản xuất công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng sản
xuất nông, lâm nghiệp trong cơ cấu kinh tế của toàn tỉnh. Với thế mạnh của tỉnh
là công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản, công nghiệp chế biến nông lâm
sản và thủy điện. Trong những năm qua, các ngành công nghiệp của tỉnh đã
đóng góp đáng kể vào cơ cấu kinh tế tuy nhiên các cơ sở sản xuất công nghiệp
đã thải ra môi trường một lượng chất thải đáng kể, những cơ sở sản xuất không
tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường, chất thải không xử lý đạt tiêu chuẩn
thải thẳng ra môi trường đã làm ô nhiễm cục bộ tại một số khu vực ảnh hưởng
đến đời sống và sản xuất của nhân dân.

Việc phát triển đô thị, nâng mức sống của nhân dân khu vực nông thôn đã
góp phần cải thiện môi trường trong cuộc sống hàng ngày của nhân dân, chất
thải trong chăn nuôi, chất thải sinh hoạt được quan tâm giải quyết tuy nhiên tại
khu vực đô thị do mức sống tăng và các điều kiện hạ tầng về bảo vệ môi trường
chưa đáp ứng kịp đang là một vấn đề cần được quan tâm giải quyết.

2.2. Sức ép dân số và vấn đề di cư
2.2.1. Sự phát triển dân số cơ học và biến động theo thời gian
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Trong những năm qua các chương trình dân số kế hoạch hoá gia đình của
tỉnh đã đạt được những thành tựu đáng kể. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở phạm vi
nhỏ giai đoạn từ năm 2011 - 2014 tăng 0,64%.

Bảng 2.8. Tổng dân số trong tỉnh qua các năm

Stt Chỉ số Năm
2011

Năm
2012

Năm
2013

Năm
2014

1 Tổng dân số (người) 749.537 763.503 778.958 792.472

2 Tỷ lệ nam giới (%) 49,95 50,01 50,15 50,18

3 Tỷ lệ nữ giới (%) 50,05 49,99 49,85 49,82

4 Tỷ lệ dân số khu vực thành thị (%) 15,03 15,05 15,00 14,99

5 Tỷ lệ dân số khu vực nông thôn (%) 84,97 84,95 85,00 85,01

6 Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ( ‰ ) 18,22 17,61 17,22 16,86

Nguồn: Cục thống kê tỉnh

2.2.2. Sự chuyển dịch thành phần dân cư các khu vực đô thị/nông thôn

Thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc di dân tự do, tổ chức thực hiện tốt các
chương trình di dân như: Chương trình hạ sơn; Chương trình bố trí dân cư các
vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai
đoạn 2013 -2015 và định hướng đến năm 2020 theo Quyết định số 1776/QĐ-
TTg, ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Các khu vực quy tụ dân cư
được quan tâm đầu tư các công trình hạ tầng, cung cấp nước sinh hoạt và vệ sinh
môi trường. Trên địa bàn tỉnh hiện nay sự chuyển dịch dân cư giữa khu vực
nông thôn và đô thị là không nhiều. Năm 2011 có 37 hộ, 976 khẩu chuyển từ
nông thôn ra thành thị, đến năm 2014 có 91 hộ, 1152 khẩu chuyển từ nông thôn
ra thành thị. Việc di dân tự do theo kế hoạch là không có nhưng di dân tự do vẫn
còn, năm 2011 di dân tự do là 114 hộ, 551 khẩu đến năm 2014 di dân tự do chỉ
có 15 hộ, 75 khẩu.

Bảng 2.9. Thống kê số di dân trên địa bàn tỉnh

STT Chỉ số
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Hộ Khẩu Hộ Khẩu Hộ Khẩu Hộ Khẩu

1
Từ nông thôn
ra thành thị 37 976 46 972 55 652 91 1152

2
Từ nông thôn -
nông thôn

73 1953 92 1943 109 1304 181 2304

3
Di dân theo
kế hoạch 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Di dân tự do 114 551 32 146 17 75 15 75

Nguồn: Công an tỉnh
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Đối với các dự án phát triển kinh tế cần giải phóng mặt bằng (xây dựng
khu công nghiệp, các nhà máy, khai thác mỏ, xây dựng thuỷ điện....) chủ yếu là
di dân nội xã do các dự án có diện tích chiếm đất không lớn.

2.2.3. Dự báo sự gia tăng dân cư, vấn đề di cư vào các vùng đô thị
Cùng với sự hình thành các đô thị trên địa bàn tỉnh thì dân số đô thị cũng

tăng lên, giảm xuống tuy nhiên trên địa bàn tỉnh Hà Giang là không nhiều. Từ
năm 2011 đến cuối năm 2014 dân số đô thị của Hà Giang giảm 0,04% (từ
15,03% năm 2011 xuống 14,99% năm 2014).

Bảng 2.10. Tổng hợp dân số khu vực đô thị - khu vực nông thôn

Stt Chỉ số Năm
2011

Năm
2012

Năm
2013

Năm
2014

1 Tỷ lệ dân số khu vực thành thị (%) 15,03 15,05 15,00 14,99

2 Tỷ lệ dân số khu vực nông thôn (%) 84,97 84,95 85,00 85,01

Nguồn: Cục thống kê tỉnh

2.2.4. Khái quát tác động của gia tăng dân số, di dân đối với môi trường

Do dân số đô thị của Hà Giang chiếm tỷ lệ không lớn và việc di dân từ
nông thôn ra đô thị là không nhiều nên những tác động của việc di dân đến vấn
đề môi trường tại các đô thị là không đáng kể tuy nhiên còn một lượng lao động
từ nông thôn và từ các tỉnh khác đến làm việc tại khu vực đô thị cũng gây sức ép
đáng kể đến môi trường.

2.3. Phát triển công nghiệp

2.3.1. Khái quát về diễn biến các hoạt động ngành

Hà Giang là một tỉnh miền núi phía bắc có lợi thế về tài nguyên khoáng
sản, nông lâm sản và thuỷ điện, điều kiện khí hậu thuận lợi để phát triển một nền
kinh tế đa dạng, cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp chế biến.
Trong những năm qua tỉnh đã nắm bắt kịp thời cơ hội, đề ra chủ trương, chính
sách phát triển kinh tế - xã hội, phát triển công nghiệp bước đầu đạt được một số
kết quả đáng kể. Giai đoạn 2011 - 2014 tỉnh Hà Giang xác định tiềm năng thế
mạnh Ngành công nghiệp bao gồm: Công nghiệp khai thác, chế biến khoáng
sản; công nghiệp thủy điện; công nghiệp chế biến nông lâm sản.

Một số lĩnh vực chính phát triển công nghiệp trong thời gian qua:

2.3.1.1. Phát triển các khu, cụm công nghiệp

Khu công nghiệp Bình Vàng với quy mô diện tích giai đoạn 1 là 142 ha
hiện đang triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng và đã có một số dự án đăng ký đầu
tư như các dự án chế biến khoáng sản, chế biến nông lâm sản.

Toàn tỉnh đã phê duyệt quy hoạch xây dựng 12 cụm công nghiệp. Hiện
cụm công nghiệp Nam Quang đã xây dựng và có một số nhà máy đã đi vào hoạt
động, các cụm công nghiệp còn lại đang hoàn tất các thủ tục để đầu tư xây dựng
cơ sở hạ tầng.
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Bảng 2.11. Tổng hợp các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

STT Tên cụm
công nghiệp Vị trí Diện tích

(ha)
Ngành sản xuất Tình

trạng

1
CCN Nam

Quang
Thị trấn Vĩnh Tuy,
huyện Bắc Quang

35
Chế biến bột giấy và
các sản phẩm về giấy,
chế biến lâm thuỷ sản.

Đã xây
dựng và

có 01 nhà
máy sản

xuất

2
CCN Minh

Sơn 2

Thôn Nà Sáng và thôn
Bình Ba, xã Minh Sơn,
huyện Bắc Mê.

60
Khai thác, chế biến

khoáng sản

Đã quy
hoạch và

đang
hoàn tất
các thủ
tục để
đầu tư

xây dựng

3
CCN Tùng

Bá – Vị
Xuyên

Thôn Nà Lòa, xã
Tùng Bá, huyện Vị
Xuyên

65

Khai thác, chế biến
khoáng sản, luyện kim,

cơ khí, chế tạo máy,
sản xuất VLXD

4
CCN Thuận

Hòa-Vị
Xuyên

Xã Thuận Hòa -
huyện Vị Xuyên

55 Chế biến khoáng sản

5
CCN Ngô

Khê

Xã Tân Quang và xã
Việt Vinh - huyện Bắc
Quang

50
Chế biến khoáng sản,

sản xuất hàng thủ công

6
CCN Ngọc

Đường
Phường Ngọc Hà,
Thành phố Hà Giang

20 Sản xuất xi măng

7
CCN Bắc Vị

Xuyên
Thị trấn Vị Xuyên 20

Chế biến nông lâm
sản, thực phẩm

8
CCN Yên
Định-BM

Xã Yên Định -huyện
Bắc Mê

15 Chế biến lâm sản

9
CCN Mậu
Duệ - Yên

Minh

Xã Mậu Duệ - huyện
Yên Minh

15 Chế biến khoáng sản

10
CCN Yên

Thành - QB

thôn Nặm Sú, xã Tân
Bắc, - huyện Quang
Bình

50
Công nghiệp chế biến
gạch ngói, nông lâm
sản, sản xuất VLXD

11
CCN Sơn Vỹ

- Mèo Vạc
Xã Sơn Vỹ - huyện Mèo

Vạc 15
Khai thác và chế biến

khoáng sản

12
CCN Thuận

Hòa 1
Xã Thuận Hòa, huyện Vị

Xuyên
50 Chế biến khoáng sản

13 CCN km 38
Xã Nậm Ty, huyện

Hoàng Su Phì
11,2 Chế biến lâm sản

14 CCN km 39
Xã Tân Thành, huyện

Bắc Quang 10 Chế biến khoáng sản

Nguồn: Sở Công thương
2.3.1.2. Công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản:

Công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh là thế mạnh
và đã thu hút, kêu gọi được vốn đầu tư của các thành phần kinh tế.

Đã đưa dự án khai thác, chế biến quặng sắt Sàng Thần công suất 704.648
tấn/năm đạt 60% công suất thiết kế vào hoạt động; dự án khai thác chế biến
quặng sắt Tùng Bá công suất 250.000 tấn quặng nguyên khai/năm đạt 100%
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công suất thiết kế; hoàn thành nhà máy tuyển tinh quặng sắt Tùng Bá, nhà máy
tuyển tinh quặng sắt Minh Sơn tổng công suất 500.000 tấn tinh quặng/năm; hoàn
thành đưa vào hoạt động nhà máy luyện feromagan công suất 10.000 tấn sản
phẩm/năm tại Khu công nghiệp Bình Vàng; Nhà máy vê viên tinh quặng sắt
công suất 300.000 tấn sản phẩm/năm tại KCN Bình Vàng.

Từ năm 2010 đến nay trên địa bàn tỉnh Hà Giang có 35 điểm mỏ được cấp
giấy phép khai thác khoáng sản. Theo đó, UBND tỉnh Hà giang đã cấp 35 giấy
phép khai thác khoáng sản (24 giấy phép khai thác khoáng sản kim loại (01 giấy
phép đã hết hạn) và 11 giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng
thông thường), không có giấy phép khai thác khoáng sản được Bộ Tài nguyên và
Môi trường cấp phép, cụ thể như sau:

* Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp 35 giấy phép khai thác

Năm 2010 cấp 06 giấy phép, năm 2011 cấp 8 giấy phép, năm 2012 cấp 02
giấy phép, năm 2013 cấp 04 giấy phép, năm 2014 cấp 9 giấy phép, năm 2015
(đến tháng 6/2015) cấp 6 giấy phép), trong đó:

+ Quặng Chì kẽm: Cấp phép tại 3 điểm mỏ, sử dụng công nghệ khai thác
hầm lò, công suất khai thác khoảng 159.000 tấn quặng nguyên khai/năm.

+ Quặng Mangan: Cấp phép tại 12 điểm mỏ (1 giấy phép đã hết hiệu lực)
sử dụng công nghệ khai thác lộ thiên với công suất khai thác khoảng 157.000
tấn quặng nguyên khai/năm.

+ Quặng Sắt: Cấp phép tại 02 điểm mỏ, sử dụng kết hợp công nghệ khai
thác lộ thiên và hầm lò, hiện 02 điểm mỏ này đang tiến hành xây dựng cơ bản
mỏ, chuẩn bị khai thác.

+ Quặng vàng: Cấp phép tại 05 điểm mỏ, trong đó có 01 điểm mỏ đã đi
vào khai thác (khai thác lộ thiên) với công suất là 21.700 tấn quặng nguyên
khai/năm, 04 điểm mỏ còn lại hiện đang tiến hành xây dựng cơ bản mỏ, chuẩn
bị khai thác.

+ Quặng antimon: Cấp phép tại 02 điểm mỏ, sử dụng công nghệ khai thác
hầm lò, công suất khoảng 12.500 tấn quặng nguyên khai/năm

+ Khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường: Cấp phép 10 điểm mỏ
khai thác đá vôi, công suất khai thác khoảng 148.540 m3/năm và 01 điểm mỏ
khai thác cát sỏi, công suất khai thác khoảng 9.600 m3/năm , sử dụng công nghệ
khai thác lộ thiên.

2.3.1.3. Công nghiệp điện:

Cho đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 22 nhà máy thủy điện hoàn thiện đi
vào vận hành với tổng công suất đạt 353,3 MW; đang tiến hành xây dựng nhà
máy thủy điện Bắc Mê, thủy điện Nho Quế 2, thủy điện Thuận Hòa, thủy điện
Thanh Thủy 1, thủy điện Nậm Ly; khánh thành đưa vào vận hành trạm biến áp
220 KV Hà Giang Yên Minh; trạm biến áp 110 KV Yên Minh và trạm biến áp
110 KV Bình Vàng.
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2.3.1.4. Công nghiệp chế biến nông lâm sản:

Công nghiệp chế biến nông lâm sản thực phẩm trong thời gian qua đã có
bước phát triển quan trọng, thu hút được các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh
vực chế biến, từng bước khai thác và phát huy lợi thế tài nguyên nông lâm sản
của tỉnh. Các cơ sở chế biến nông lâm sản, thực phẩm được hình thành và phát
triển, một số cơ sở đã đầu tư kỹ thuật tiên tiến, sản xuất có hiệu quả, sản phẩm
được thị trường chấp nhận. Hiện nay có 01 nhà máy chế biến gỗ tại KCN Bình
Vàng công suất 120.000 m3 sản phẩm/năm đã đi vào hoạt động; 01 nhà máy sản
xuất bột giấv tại CCN Nam Quang và 01 nhà máy sản xuất viên gỗ nén công
suất 20.000 tấn/năm đang triển khai xây dựng; toàn tỉnh có 462 cơ sở chế biến
chè, 156 cơ sở chế biến gỗ và các sản phẩm từ gỗ tại địa bàn các huyện Bắc
Quang, Vị Xuyên, Quang Bình ... phát triển mạnh, tạo việc làm và tiêu thụ sản
phẩm lâm sản của nhân dân góp phần phát triển kinh tế.

2.3.1.5. Phát triển các hợp tác xã

Các hợp tác xã, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, sản xuất quy mô hộ
gia đình phát triển mạnh. Được sự hỗ trợ của Chương trình khuyến công như:
Đào tạo nghề, hỗ trợ chuyển giao công nghệ.... đã giúp cho một số làng nghề
phát triển, bước đầu hình thành tại các thôn, bản, xã có nghề thủ công nghiệp,
khôi phục và phát huy được một số nghề thủ công truyền thống tạo công ăn việc
làm cho nhân dân.

2.3.1.6. Các cơ sở công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Các cơ sở công nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh, đến nay đã có 27
cơ sở công nghiệp đóng trên địa bàn các huyện Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang
Bình, Yên Minh, Mèo Vạc, Bắc Mê, Xín Mần và thành phố Hà Giang.

Bảng 2.12. Các cơ sở công nghiệp trên địa bàn tỉnh

STT Tên nhà máy Địa chỉ Ngành
sản xuất

1
Nhà máy luyện Ferro Mangan

Công ty TNHH Ban Mai
Khu công nghiệp Bình Vàng,

xã Đạo Đức, Vị Xuyên
Quặng

Mangan

2
Nhà máy Ferro Mangan và

siliconmamgan - Công ty CP
Mangan Việt Bắc

Khu công nghiệp Bình Vàng,
xã Đạo Đức, Vị Xuyên

Quặng
Mangan

3
Nhà máy sản xuất Mangan kim

loại điện giải - Công ty CP
Mangan Việt Bắc

Khu công nghiệp Bình Vàng,
xã Đạo Đức, Vị Xuyên

Quặng
Mangan

4
Nhà máy sản xuất dioxit Mangan

thiên nhiên - Công ty CP Xây
dựng và Thuơng mại Thái Hoàng

Cụm công nghiệp Nam
Quang, thị trấn Vĩnh Tuy,

huyện Bắc Quang

Quặng
Mangan

5
Nhà máy sản xuất tinh quặng sắt

vê viên - Công ty CP Đầu tư
khoáng sản An Thông

Khu công nghiệp Bình Vàng,
xã Đạo Đức, Vị Xuyên

Quặng
Sắt

6
Nhà máy sản xuất tinh quặng sắt

vê viên - Công ty CP Ngân
Trường

Khu công nghiệp Bình Vàng,
xã Đạo Đức, Vị Xuyên

Quặng
Sắt

7 Nhà máy SX chì thỏi, chì kim Khu công nghiệp Bình Vàng, Quặng
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STT Tên nhà máy Địa chỉ Ngành
sản xuất

loại - Công ty CP luyện kim màu
Hà Giang

Xã Đạo Đức, Vị Xuyên Chì

8
Dự án đầu tư khai thác, chế biến
quặng antimon - Công ty TNHH

Bảo An

Thôn Lẻo A, xã Sơn Vĩ,
huyện Mèo Vạc

Quặng
Antimon

9

Dự án đầu tư xây dựng công
trình khai thác và tuyển, luyện

quặng antimon - Công ty CP cơ
khí và khoáng sản Hà Giang

Xã Mậu Duệ, huyện Yên
Minh

Quặng
Antimon

10

Dự án đầu tư xây dựng công
trình khai thác và tuyển quặng

antimon - Công ty CP Thiên Phú
Sơn

Thôn Bản đáy, xã Lạc Nông,
huyện Bắc Mê

Quặng
Antimon

11

Dự án đầu tư xây dựng công
trình khai thác và tuyển quặng
Antimon - Hợp tác xã tiểu thủ

công nghiệp 3-2 Mèo Vạc

Thôn Hấu Chúa, xã Giàng
Chu Phìn, huyện Mèo Vạc

Quặng
Antimon

12
Dự án khai thác và tuyển quặng

antimon - Công ty cổ phần
khoáng sản quốc tế Hà Giang

Xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc Quặng
Antimon

13
Dự án đầu tư nhà máy luyện than
cốc - Công ty CP Tập đoàn Công

nghiệp Tây Giang

Khu công nghiệp Bình Vàng,
xã Đạo Đức, Vị Xuyên

Than Cốc

14
Công Ty Cổ phần Chè Hùng An

Thôn Tân An – Xã Hùng An -
huyện Bắc Quang

Chè

15 Cty TNHH Long Trà
Thôn Thạch Bàn - Xã Hùng

An - huyện Bắc Quang Chè

16 Cty TNHH Chè Biên Cương TT Việt Quang- huyện Bắc
Quang

Chè

17
Công ty cổ phần phát triển Xín

Mần
Thôn Hùng Thắng – xã Hùng

An – huyện Bắc Quang Gỗ thanh

18 Nhà máy Giấy Hà Giang
Cụm CN Nam Quang, thị trấn
Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang Giấy

19 CTy TNHH Chè Quang Bình
Thôn Tân Tiến - Tiên Nguyên

- huyện Quang Bình
Chè

20 Công ty TNHH Đài Việt Thôn Tân Bình - xã Yên Bình
- huyện Quang Bình

Chè

21 Cty TNHH Hùng Hà
Thôn Lủ Thượng - Tân Bắc -

huyện Quang Bình
Gỗ bóc

22 Công ty cổ phần trà Bách Shan
Thôn Vằng Luông-Thượng

Sơn - huyện Vị Xuyên
Chè

23
Công ty TNHH Hùng Cường

Km 17 TT Vị Xuyên - huyện
Vị Xuyên

Chè

24
Công ty CP công nghiệp và XNK

lâm nghiệp Hà Giang
Khu công nghiệp Bình Vàng -
xã Đạo Đức - huyện Vị Xuyên

Ván dán

25 Công ty TNHH Gia Long
Thôn Cốc Soọc - xã Thèn
Phàng - huyện Xín Mần

Miến
Dong

26 Công ty TNHH Thành Sơn Xã Phương Độ, TP Hà Giang Chè
27 Công ty TNHH Đức Sơn Xã Thuận Hòa, huyện VX Quặng sắt
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STT Tên nhà máy Địa chỉ Ngành
sản xuất

28 Công ty TNHH Giang Sơn Tả Cố Ván, xã Hố Quáng
Phìn, huyện Đồng Văn

Thiếc,
Vônfram

29 Dự án trang trại nuôi bò thịt Thôn Nặm Sú, xã Tân Bắc,
huyện Quang Bình

Nuôi bò
thịt

30
Dự án xây dựng cơ sở chế biến

chè chất lượng cao
Thôn Nà Tho, xã Tân Bắc,

huyện Quang Bình
Chè

Nguồn: Sở Công Thương
2.3.1.7. Tình hình phát triển các cụm công nghiệp mới được thành lập

trên địa bàn tỉnh

Trong giai đoạn 2011- 2014 có 01 (một) cụm công nghiệp được thành lập
tại xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên (Cụm công nghiệp Thuận Hòa I), với diện
tích dự kiến 50 ha. Hiện tại đang có nhà máy tuyển tinh quặng sắt của Công ty
TNHH Đức Sơn đầu tư xây dựng. Do mới thành lập nên CCN chưa xây dựng
hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, trong đó có công trình bảo vệ môi trường.

2.3.2. Dự báo tốc độ phát triển của ngành công nghiệp khi thực hiện
quy hoạch phát triển đến năm 2020.

Giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Hà Giang xác định tiềm năng thế mạnh ngành
công nghiệp bao gồm: Công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản; công nghiệp
thủy điện; công nghiệp chế biến nông lâm sản.

Dựa vào lợi thế của tỉnh về phát triển công nghiệp có thế mạnh, định
hướng giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 15 - 20%/năm. Phấn đấu đến
năm 2020 công nghiệp trở thành ngành kinh tế trọng điểm, tạo động lực thúc
đẩy tăng trưởng và chuyển địch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng CNH-HĐH,
đưa Hà Giang phát triển nhanh và bền vững, giá trị sản xuất công nghiệp toàn
ngành đến năm 2020 là 7.000 tỷ đồng. Trong đó chú trọng các ngành công
nghiệp như:

+ Công nghiệp sản xuất và phân phối điện, nước.

+ Công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản.

+ Công nghiệp thủy điện.

+ Công nghiệp chế biến nông lâm sản và thực phẩm.

+ Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng.

+ Công nghiệp cơ khí, sửa chữa.

2.3.3. Đánh giá mức độ tuân thủ các mục tiêu trong ngành và các tác
động của phát triển công nghiệp đối với môi trường.

Trong giai đoạn 2011 - 2014 ngành công nghiệp của tỉnh Hà Giang cơ bản
đã phát triển đúng hướng, đúng mục tiêu với các tiềm năng, thế mạnh của địa
phương. Trong đó tập trung vào ba lĩnh vực chính có lợi thế lớn nhất như: Công
nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản; công nghiệp thủy điện; công nghiệp chế



26

biến nông lâm sản. Giá trị sản xuất công nghiệp hàng năm không ngừng tăng, đã
góp phần không nhỏ vào nguồn thu nhập ngân sách cho tỉnh.

Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu đạt được cũng có những vấn đề cần
quan tâm giải quyết, trong đó nổi trội là vấn đề môi trường công nghiệp.

Đối với công nghiệp thủy điện: Vấn đề ảnh hưởng tới môi trường chủ yếu
trong giai đoạn thi công xây dựng nhà máy, yếu tố ảnh hưởng chính là đất đá
trong quá trình san gạt, bốc xúc. Cho đến nay các nhà máy đã xây dựng hoàn
thiện và đi vào vận hành hầu hết đều ít để lại hậu quả ảnh hưởng về môi trường.

Đối với công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản: Vấn đề ảnh hưởng
tới môi trường chủ yếu do khai thác quặng nguyên khai và tuyển quặng, vận
chuyển sản phẩm. Các cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản đều tiến hành xây
dựng công trình bảo vệ môi trường. Tuy nhiên do một số cơ sở chưa làm tốt
công tác bảo vệ môi trường đã để xảy ra rò rỉ nước thải, vỡ ao chứa bùn thải
hoặc cố tình đổ đất đá thải vào lòng suối; chở sản phẩm với tải trọng lớn đã làm
hư hỏng một phần đường giao thông. Do vậy công nghiệp khai thác, chế biến
khoáng sản đã có những ảnh hưởng đáng kể đến môi trường, đời sống nhân dân.

Đối với công nghiệp chế biến nông lâm sản: Các cơ sở chế biến nông, lâm
sản có số lượng nhiều, phân bố rải rác trên địa bàn nhiều huyện; công suất của
mỗi cơ sở không lớn, vốn đầu tư ít, do đó chủ yếu thuộc sự quản lý của chính
quyền xã, huyện. Vì vậy công tác quản lý môi trường còn nhiều bất cập, hầu hết
các cơ sở không xây dựng công trình bảo vệ môi trường và chưa nghiêm túc
thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất. Yếu tố ảnh
hưởng tới môi trường chủ yếu là vỏ cây, mùn gỗ, khói bụi của hoạt động vận tải
sản phẩm.

2.4. Phát triển xây dựng

2.4.1. Khái quát về diễn biến các hoạt động và áp lực của ngành

Cùng với sự phát triển xã hội các hoạt động xây dựng cơ bản trên địa bàn
tỉnh trong những năm qua đã được đẩy mạnh. Hà Giang đã hoàn tất Quy hoạch
xây dựng vùng tỉnh Hà Giang đến năm 2020, Quy hoạch chung xây dựng các đô
thị đã được UBND tỉnh phê duyệt là định hướng xây dựng và phát triển cho các
đô thị. Theo đó đến năm 2020, tỉnh Hà Giang sẽ bao gồm 01 đô thị loại II (thành
phố Hà Giang), 01 đô thị loại IV (thị trấn Việt Quang- định hướng thành thị xã)
và 18 đô thị loại V.

Tuy nhiên, việc triển khai các quy hoạch còn gặp nhiều khó khăn do
nguồn kinh phí đầu tư còn hạn chế. Hạ tầng kỹ thuật của các đô thị chưa được
quan tâm đúng mức, dẫn đến tình trạng các bãi xử lý rác, nước thải sinh hoạt,
nghĩa trang trở thành các nguồn gây ô nhiễm môi trường.

2.4.2. Dự báo tốc độ phát triển ngành xây dựng trong tương lai.
Trong giai đoạn 2016-2020 quá trình đô thị hóa trên địa bàn tỉnh sẽ diễn

ra nhanh hơn, chia tách và thành lập thị xã Việt Quang và nâng cấp các đô thị
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trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và quy hoạch xây dựng
chung của tỉnh.

2.4.3. Đánh giá mức độ tuân thủ các mục tiêu trong việc phát triển xây
dựng

+ Về quản lý xây dựng: Đề án phát triển vật liệu xây không nung được
triển khai nhằm giảm thiểu sử dụng các loại gạch đất sét nung trong xây dựng;
Nội dung đánh giá tác động môi trường luôn là yêu cầu bắt buộc khi lập các dự
án đầu tư xây dựng công trình nhằm đảm bảo những tác động khi triển khai dự
án tới môi trường trong giới hạn cho phép của các quy định hiện hành. Tuy
nhiên việc kiểm soát sự tác động tới môi trường trong quá trình thi công xây
dựng còn nhiều hạn chế.

+ Về quy hoạch xây dựng: Các quy hoạch xây dựng đô thị được thực hiện
trên cơ sở các tiêu chí xanh và bền vững. Quy hoạch vật liệu xây dựng được
triển khai nhằm đảm bảo hoạt động khai thác vật liệu diễn ra ảnh hưởng tới môi
trường trong giới hạn cho phép, đặc biệt là khu vực công viên địa chất toàn cầu.

+ Về cơ sở hạ tầng đô thị:
Cấp nước: Các đô thị trên địa bàn tỉnh có hệ thống đường ống cấp nước

cung cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân, với tỷ lệ 88% dân số được cung cấp
nước sinh hoạt. Tuy nhiên, hiện chỉ có 6 địa phương có nhà máy sản xuất nước
sạch đảm bảo theo quy định gồm thành phố Hà Giang, huyện Quản Bạ, huyện
Yên Minh, huyện Vị Xuyên, huyện Bắc Quang, huyện Hoàng Su Phì.

Thoát nước: Trên địa bàn tỉnh hiện nay có thị trấn Tam Sơn (huyện Quản
Bạ) và thị trấn Yên Minh (huyện Yên Minh) có hệ thống thu gom và xử lý nước
thải đạt tiêu chuẩn. Các đô thị còn lại chưa có hệ thống thu gom và xử lý nước
thải, nước thải sinh hoạt được xả thẳng ra tự nhiên gây tác động xấu tới môi
trường.

Thu gom và xử lý chất thải rắn: Các đô thị trên địa bàn cơ bản đã thực
hiện thu gom phần lớn lượng rác thải sinh hoạt về các bãi rác của đô thị. Tuy
nhiên, hiện nay chỉ có bãi rác thành phố Hà Giang, huyện Vị Xuyên, huyện
Quản Bạ có công nghệ xử lý đảm bảo tiêu chuẩn. Các bãi rác còn lại đang trong
quá trình xây dựng hoặc chưa có biện pháp xử lý đảm bảo hợp vệ sinh, trở thành
các điểm gây ô nhiễm môi trường. Rác thải xây dựng chưa được phân loại và xử
lý riêng.

2.4.4. Khái quát tác động của phát triển xây dựng tới môi trường

Tỉnh Hà Giang có tốc độ phát triển xây dựng không cao, nhưng các hoạt
động xây dựng cũng có những ảnh hưởng tới môi trường sinh thái:

+  Các hoạt động khai thác vật liệu xây dựng có tác động đáng kể tới môi
trường sinh thái như: Khai thác cát, sỏi làm biến đổi dòng chảy của sông, suối;
khai thác đá vừa ảnh hưởng tới tài nguyên đất, vừa gây ô nhiễm không khí.

+ Các hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng như sản xuất gạch nung, xi
măng của các nhà máy cũng là nguồn gây ô nhiễm không nhỏ tới môi trường.
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+ Quá trình xây dựng các công trình cũng là một nguồn gây ô nhiễm môi
trường. Tuy nhiên, do các công trình trên địa bàn tỉnh đa phần có quy mô nhỏ,
nên sự ô nhiễm diễn ra trong thời gian ngắn và mức độ không cao.

Trong những năm qua, ngành Xây dựng tỉnh Hà Giang đã có nhiều nỗ lực
nhằm cải thiện môi trường sinh thái tại địa phương. Quy hoạch xây dựng vùng
tỉnh với tiêu chí xây dựng hệ thống đô thị gắn với bảo vệ môi trường sinh thái;
Quy hoạch chung xây dựng các đô thị với các tiêu chí xanh và bền vững; Quy
hoạch các điểm khai thác vật liệu xây dựng nhằm quản lý các mỏ vật liệu và hạn
chế các điểm khai thác nhỏ lẻ; Đề án phát triển vật liệu xây không nung với mục
tiêu từ năm 2015 các công trình xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước sử
dụng 100% vật liệu xây không nung; Quy hoạch Quản lý chất thải rắn vùng tỉnh
đến năm 2025 nhằm thu gom và xử lý rác thải theo đúng tiêu chuẩn tại các đô
thị, là những bước đi mạnh mẽ của ngành xây dựng tỉnh Hà Giang nhằm giảm
thiểu tác động xấu của các hoạt động xây dựng tới môi trường sinh thái.

2.5. Phát triển năng lượng

2.5.1. Khái quát về diễn biến các hoạt động và áp lực của ngành năng
lượng

Hà Giang được thiên nhiên ưu đãi với hệ thống sông, suối dày đặc, độ dốc
lớn, có tiềm năng phát triển thủy điện vừa và nhỏ. Từ lợi thế đó, tỉnh Hà Giang
đã tiến hành quy hoạch các dự án thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh với tổng
số 46 dự án và tổng công suất lắp máy là 774,8 MW, điện năng trung bình hàng
năm ước đạt 2.800 triệu kwh. Đến nay đã có 22 nhà máy thủy điện hoàn thiện đi
vào vận hành với tổng công suất đạt 354,3 MW; khánh thành đưa vào vận hành
trạm biến áp 220 KV Hà Giang, Yên Minh; trạm biến áp 110 KV Yên Minh và
trạm biến áp 110 KV Bình Vàng.

Trước đây tỉnh Hà Giang thiếu điện phục vụ cho phát triển công nghiệp
và sinh hoạt, hiện nay sản lượng điện của tỉnh đã dư thừa và truyền tải lên lưới
điện quốc gia dẫn về miền xuôi.

2.5.2. Dự báo tốc độ phát triển ngành năng lượng trong tương lai
Dựa vào lợi thế của tỉnh về phát triển công nghiệp có thế mạnh, định

hướng giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 15 - 20%/năm. Phấn đấu đến
năm 2020 công nghiệp trở thành ngành kinh tế trọng điểm, tạo động lực thúc
đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng CNH-HĐH,
đưa Hà Giang phát triển nhanh và bền vững, giá trị sản xuất công nghiệp toàn
ngành đến năm 2020 là 7.000 tỷ đồng.

Mục tiêu chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực chính như ổn định các nhà
máy luyện feromagan, nhà máy luyện chì kim loại, antimol kim loại, nhà máy
luyện than cốc, nhà máy luyện thép, nhà máy chế biến gỗ, nhà máy thủy điện,
chế biến chè chất lượng cao. Phấn đấu đến năm 2020 các chỉ tiêu sản phẩm đạt
được: Chì kim loại 10.000 - 20.000 tấn/năm; thép và phôi thép 500.000 tấn/năm;
Feromangan 20.000 tấn/năm; Antimol kim loại 2.000 tấn/năm; gỗ chế biến
120.000 m3/năm; sản lượng điện 2.100 triệu kwh/năm.
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2.6. Phát triển giao thông vận tải

2.6.1. Khái quát về diễn biến các hoạt động và áp lực của ngành Giao
thông vận tải

Nhìn chung mạng lưới giao thông của Hà Giang trong thời gian gần đây
đã được đầu tư cải tạo nâng cấp, nhưng vẫn chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu
phát triển của kinh tế hàng hoá, đặc biệt là giao thông tới các huyện và các xã
vùng cao. Các trục đường liên xã phần lớn là đường đất vào mùa mưa hay bị sạt
lở, lầy lội...

Đường bộ là loại hình giao thông chủ yếu của tỉnh, hiện nay tỉnh có
5.623km đường bộ; bao gồm 4 Quốc lộ là QL2, QL34, QL279, QL4C với tổng
chiều dài là 458km nối liền Hà Giang với các tỉnh khác trong khu vực Đông Bắc
Bộ, với cả nước và với nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa và hệ thống các
đường tỉnh lộ, huyện lộ, liên xã. Toàn bộ hệ thống đường quốc lộ chạy trên địa
bàn tỉnh Hà Giang đã được nâng cấp cải tạo đạt tiêu chuẩn cấp V, IV miền núi.
Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đã bị xuống cấp cần nâng cấp, sửa chữa.

Ngoài hệ thống đường quốc lộ, Hà Giang hiện có 5 tuyến đường tỉnh lộ
với tổng chiều dài là 264km. Hầu hết các tuyến tỉnh lộ đã đưa vào khai thác, sử
dụng từ lâu hiện đã xuống cấp cần đầu tư nâng cấp, cải tạo. Hệ thống đường
huyện, đường xã và đường nông thôn có tổng chiều dài là 4.901km, đạt mật độ
0,604km/km2. Hiện nay toàn bộ 100% các xã đã có đường ô tô đến trung tâm xã.
Tuy nhiên, chất lượng và tiêu chuẩn của hệ thống đường huyện, xã vẫn còn
nhiều bất cập, mặt đường xấu, hệ thống thoát nước rất kém. Hiện chỉ có một
phần đường huyện là có mặt đường theo tiêu chuẩn cứng hoá, một phần nhỏ
đường xã là đường bê tông xi măng còn lại là đường đất đá tự nhiên. Tỷ lệ
đường nhựa và bê tông xi măng là 15,32%, đường cấp phối đá dăm là 5,77%,
đường đất đá tự nhiên chiếm tỷ lệ lớn 78,91%.

Trong giai đoạn 2011 - 2014, phương tiện cơ giới đường bộ tăng nhanh,
cụ thể:

- Phương tiện xe ô tô năm 2014 tăng 26,8% so với năm 2011.
- Phương tiện xe mô tô năm 2014 tăng 44,4% so với năm 2011.
- Phương tiện xe máy khác năm 2014 tăng 6,2% so với năm 2011.
Số lượng phương tiện tăng nhanh trong khi kết cấu hạ tầng giao thông

chưa đáp ứng được do thiếu kinh phí đầu tư xây dựng cũng như kinh phí bảo trì
đường bộ. Hiện nay tỉnh mới bố trí được kinh phí để bảo trì các tuyến tỉnh lộ và
một số tuyến đường huyện, đường đô thị, còn lại các tuyến đường huyện, xã hầu
như chỉ được bảo trì theo thời vụ, không có kinh phí bảo trì thường xuyên. Tình
trạng xe ô tô qúa niên hạn sử dụng nhưng vẫn tham gia giao thông vẫn xảy ra,
nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Hệ thống thoát nước mặt, nước thải chưa được đầu
tư xây dựng đồng bộ, chủ yếu sử dụng hiện trạng thoát nước của kết cấu hạ tầng
giao thông, không đảm bảo việc bảo vệ hiện trạng.
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Bảng 2.13. Thực trạng mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh

Stt Chỉ số Năm
2011

Năm
2012

Năm
2013

Năm
2014

1 Số km đường Quốc lộ 345 345 363,5 363,5
2 Số km đường tỉnh lộ 365 365 365 365
3 Số km đường huyện 1.867,7 1.867,7 1.867,7 1.885,03
4 Đường dân sinh 5.234,3 5.254,9 5.254,9 6.829,9

Nguồn: Sở Giao thông vận tải

Các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh không ngừng tăng
đã gây áp lực lên cơ sở hạ tầng.

Bảng 2.14. Thống kê lưu lượng phương tiện trung bình trên địa bàn tỉnh

Stt Chỉ số Năm
2011

Năm
2012

Năm
2013

Năm
2014

1 Lưu lượng xe ô tô 5.634 5.068 6.061 7.145
2 Lưu lượng xe máy 146.486 168.876 195.853 211.594
3 Lưu lượng xe máy khác 227 230 235 241

Nguồn: Sở Giao thông vận tải

Căn cứ theo số liệu thống kê thì số lượng phương tiện tăng nhanh, lượng
khí thải sẽ tăng theo, đồng thời môi trường sẽ bị ảnh hưởng như lượng bụi, tiếng
ồn, khí thải,...Việc đầu tư xây dựng các tuyến đường sẽ sinh ra lượng chất thải
rắn lớn trong khi chưa có các quy định chặt chẽ để quản lý chất thải rắn trong
môi trường.

2.6.2. Dự báo tốc độ phát triển ngành giao thông vận tải trong tương lai
Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong những năm

tới việc phát triển Giao thông vận tải tập trung vào củng cố, khôi phục nâng cấp
các công trình giao thông đường bộ hiện có, đầu tư chiều sâu một số các dự án
quan trọng để nâng cao năng lực mạng lưới giao thông đáp ứng nhu cầu hiện đại
hóa trong thời kỳ hội nhập.

Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trước mắt tập trung đưa vào cấp kỹ
thuật và nâng cấp các công trình hiện có, coi trọng công tác bảo trì, đảm bảo
khai thác hiệu quả bền vững kết cấu hạ tầng giao thông. Trong giai đoạn tới phải
hoàn chỉnh, hiện đại hoá và tiếp tục xây dựng mới một số công trình phục vụ
đắc lực cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Việc nâng cấp, mở mới các tuyến đường giao thông sẽ có những ảnh
hưởng nhất định đến môi trường sinh thái, số lượng các phương tiện giao thông
gia tăng gây áp lực lên chất lượng môi trường không khí đặc biệt là tại khu vực
đô thị và các tuyến đường quốc lộ.
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2.6.3. Đánh giá mức độ tuân thủ các mục tiêu trong việc phát triển giao
thông vận tải

Việc phát triển giao thông vận tải trong những năm qua đã góp phần đáp
ứng được nhu cầu đi lại cho nhân dân đặc biệt là những khu vực vùng sâu, vùng
xa tuy nhiên quá trình mở mới, nâng cấp, cải tạo các tuyến đường giao thông
cũng ảnh hưởng đáng kể đến môi trường sinh thái đặc biệt là tại những khu vực
có độ dốc lớn, địa hình chia cắt.

Cùng với việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, trong những năm gần
đây phương tiện giao thông (ô tô, xe máy) trên địa bàn tỉnh tăng nhanh, đặc biệt
là phương tiện cá nhân.

Các phương tiện giao thông gia tăng không những gây áp lực lên hạ tầng
cơ sở giao thông mà còn làm cho môi trường không khí tại một số khu vực có
lưu lượng xe lớn bị ô nhiễm đặc biệt là ô nhiễm bụi, tiếng ồn (khu vực bến xe
tạm thành phố Hà Giang, một số điểm trên tuyến Quốc lộ 2).

Để giảm khí độc, khói, bụi thải từ các phương tiện, đã có nhiều biện pháp
nhằm khắc phục tình trạng này cụ thể như: Tăng cường việc trồng cây xanh ven
đường, tuyên truyền cho người dân không sử dụng các phương tiện cá nhân đã
hết niên hạn sử dụng, sử dụng các nguồn nhiên liệu đảm bảo chất lượng... Thực
hiện việc kiểm định chất lượng khí thải đối với ô tô đảm bảo tiêu chuẩn trước
khi cho phép lưu hành.

2.6.4. Khái quát tác động của phát triển giao thông vận tải tới môi
trường

- Hiện tại ngành quản lý các phương tiện giao thông có lượng khí thải độc
hại ra môi trường thông qua công tác đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ,
xe mô tô, xe máy chưa có quy định phải kiểm tra khí thải. Do thiếu kinh phí để
khảo sát, kiểm tra và thu thập số liệu đánh giá tác động môi trường do các
phương tiện tham gia giao thông gây ra. Vì vậy, việc đánh giá môi trường dựa
trên định tính chưa có định lượng.

- Việc phối hợp giữa các ngành và cấp trong quản lý môi trường của công
tác đầu tư xây dựng và quản lý phương tiện cơ giới đường bộ chưa có sự phối
hợp đồng bộ và chặt chẽ.

* Định hướng phát triển, kế hoạch bảo vệ môi trường của ngành trong
thời gian tới:

- Khuyến khích và sử dụng, áp dụng công nghệ tiên tiến trong quá trình
lập dự án, đặc biệt trong xây dựng, bảo trì các công trình góp phần sử dụng hiệu
quả nguồn vốn, giảm TNGT và ô nhiễm môi trường;

- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục và chấp hành quy
định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về lập và trình thẩm định báo cáo
đánh giá tác động môi trường của các dự án và tăng cường giám sát môi trường
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trong quá trình triển khai dự án, đặc biệt là những dự án nằm trong khu vực nhạy
cảm về môi trường;

- Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành và cấp để quản lý môi
trường trong công tác đầu tư xây dựng cũng như quản lý các phương tiện cơ giới
đường bộ;

- Phối hợp với Công an tỉnh tiến hành kiểm tra các phương tiện giao thông
đã quá niên hạn sử dụng nhưng vẫn đang lưu thông;

- Theo Bộ GTVT, dự kiến đến 2018 bắt đầu thực hiện kiểm tra khí thải
đối với mô tô, xe máy.

2.7. Phát triển nông nghiệp

2.7.1. Khái quát về diễn biến các hoạt động và áp lực của ngành

Trong những năm qua ngành nông nghiệp của tỉnh có bước tăng trưởng
khá ổn định, kết quả này là có sự đầu tư mạnh mẽ các nguồn vốn cho sản xuất
nông nghiệp.

- Về nông nghiệp: Có những sản phẩm nổi tiếng như: Cam sành (diện tích
kinh doanh 1.504,3 ha; sản lượng 9.725 tấn; giá trị 213,9 tỷ đồng); chè Shan
tuyết (diện tích kinh doanh 16.227 ha; sản lượng búp tươi 57.458,6 tấn; sản
lượng chè khô 10.682 tấn; chè xanh 6.409,2 tấn; chè đen 2.991 tấn; chè vàng
1.281,8 tấn; giá trị 267 tỷ đồng. Trong đó xuất khẩu 4.599 tấn; giá trị xuất khẩu
111,3 tỷ đồng).

Đặc biệt có địa hình, khí hậu, độ cao...thích hợp cho nhiều loại cây dược
liệu sinh trưởng và phát triển. Trên địa bàn tỉnh đã phát hiện tới trên 1.101 loài
cây dược liệu khác nhau, thuộc 184 họ, 662 chi thực vật. Trong những khu bảo
tồn thiên nhiên hiện đang bảo tồn nguồn gen của nhiều loại cây thuốc quý (trong
đó có tới 51 loại cây đã được đưa vào diện có nguy cơ đe dọa trong Sách Đỏ
Việt Nam (năm 2007).

- Về chăn nuôi - thủy sản:

Đàn trâu 158.336 con, thịt trâu hơi xuất chuồng 1.755,8 tấn; đàn bò
106.091 con, thịt bò hơi 2.404,2 tấn; đàn lợn 505.431 con, thịt lợn hơi xuất
chuồng 18.610,3 tấn; đàn dê 138.720 con; gia cầm trên 3,6 triệu con; đàn ong
25.695 tổ; diện tích nuôi trồng thủy sản 1.738 ha.

Tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm đã có những diễn biến phức tạp
nhưng đã được khống chế và dập tắt kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt
hại do dịch bệnh gây ra.

- Về Lâm nghiệp: Giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp năm 2013 theo giá
hiện hành đạt 570,8 tỷ đồng, trong đó giá trị trồng và khoanh nuôi rừng chiếm
8,5%; giá trị khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ chiếm 84,9%; giá trị thu nhặt lâm
sản chiếm 2,0% và giá trị dịch vụ lâm nghiệp chiếm 4,5%.
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2.7.2. Dự báo tốc độ, định hướng phát triển ngành nông, lâm nghiệp
của tỉnh Hà Giang đến năm 2020

- Tốc độ tăng trưởng bình quân ngành nông nghiệp trên 6,5%/năm, riêng
lĩnh vực chăn nuôi đạt trên 13%; Đến năm 2020, giá trị sản xuất nông lâm
nghiệp đạt trên 7.500 tỷ đồng (giá cố định 2010); cơ cấu ngành nông nghiệp
chiếm khoảng 33%; cơ cấu các lĩnh vực trong nông lâm nghiệp (Trồng trọt 53%;
lâm nghiệp 12%; chăn nuôi thủy sản 30%, dịch vụ nông nghiệp 5%).

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 6% - 7%/năm. Tổng sản phẩm bình quân đầu
người đạt 30 triệu đồng/năm. Giá trị sản xuất bình quân trên ha đất canh tác đạt
50 triệu đồng. Tỷ lệ lao động trong ngành nông nghiệp còn khoảng 75%; Giá trị
sản xuất nông nghiệp bình quân trên lao động nông nghiệp đạt 50 triệu đồng. Tỷ
lệ lao động nông nghiệp qua đào tạo từ dạy nghề trở lên đạt 60%.

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, giảm thiểu các tác động tiêu
cực đối với môi trường; nâng cao năng lực quản lý rủi ro, chủ động phòng chống
thiên tai, ứng phó có hiệu quả với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Đến năm
2020 hộ gia đình ở nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 86%; tỷ lệ
chất thải rắn được thu gom và xử lý đạt 90%; 100% các cơ sở sản xuất đều đạt
tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 60%.

- Đến năm 2020, 100% xã có Hợp tác xã hoặc doanh nghiệp nông nghiệp
được thành lập và có trên 70% số Hợp tác xã, doanh nghiệp hoạt động có hiệu
quả; Xây dựng được vùng nông nghiệp chuyên sâu với các ứng dụng khoa học
kỹ thuật cao trong chọn tạo giống; bảo quản - chế biến nông sản; xây dựng
thương hiệu sản phẩm hàng hóa cấp tỉnh từ 3 đến 5 sản phẩm. Tỷ lệ cơ giới hóa
trong nông nghiệp đạt trên 40%.

- Đối với rừng đặc dụng: Bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng tự nhiên,
rừng trồng hiện có, bảo vệ các loài động vật để bảo tồn tính đa dạng sinh học,
bảo tồn nguồn gen, bảo vệ cảnh quan trên địa bàn tỉnh. Đối với diện tích đất
trống trong khu bảo vệ nghiêm ngặt của các khu bảo tồn thiên nhiên tiến hành
bảo vệ khoanh nuôi tự nhiên để phục hồi hệ sinh thái vốn có của rừng; trồng
rừng bằng cây bản địa trong khu phục hồi sinh thái không có khả năng phục hồi
thành rừng, trồng bổ sung loài cây bản địa. Giao khoán bảo vệ rừng cho các hộ
dân sống xen kẽ trong các khu rừng đặc dụng.

- Đối với rừng phòng hộ: Bảo vệ toàn bộ diện tích rừng tự nhiên hiện có,
khoanh nuôi xúc tiến tái sinh đối với trạng thái có gỗ tái sinh (Ic). Xây dựng kế
hoạch bảo vệ và trồng rừng, chăm sóc rừng trồng trên diện tích đất chưa có rừng
(Ia, Ib) bằng những loài cây bản địa, cây đa mục đích...Trong giai đoạn đầu rừng
mới trồng có thể phát triển các loài lâm sản ngoài gỗ, cây công nghiệp ngắn
ngày nhằm tăng thu nhập cho người dân và bảo vệ rừng.

- Đối với rừng sản xuất: Sử dụng tối đa, hiệu quả rừng và đất rừng vào
mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh. Trên cơ sở quy hoạch các vùng nguyên liệu
theo mục đích kinh doanh cụ thể. Trồng rừng kinh tế trên diện tích đất chưa có
rừng, trồng lại rừng sau khai thác. Ứng dụng khoa học công nghệ, trồng rừng
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thâm canh thuần loài tạo rừng trồng có năng suất cao từ đó nâng cao thu nhập
cho người dân. Đối với diện tích rừng tự nhiên sản xuất kém chất lượng, hiệu
quả kinh tế thấp, lập phương án cải tạo, từng bước đầu tư thực hiện các giải
pháp lâm sinh để nâng cao chất lượng rừng.

2.7.3. Đánh giá mức độ tuân thủ các mục tiêu trong việc phát triển
nông nghiệp

Với đặc thù của ngành nông nghiệp Hà Giang là phát triển theo quy mô
hộ gia đình. Trên địa bàn không có các trang trại trồng trọt và chăn nuôi có quy
mô lớn do đó mức độ tác động của ngành nông nghiệp đến môi trường là không
lớn.

Với địa hình chia cắt mạnh, các diện tích canh tác nông nghiệp chủ yếu là
trên đất dốc, các hoạt động canh tác nông nghiệp trên địa bàn tỉnh dẫn đến đất bị
rửa trôi, xói mòn làm thoái hoá đất đặc biệt là tại khu vực núi đất phía tây.

Công tác bảo vệ rừng, khoanh nuôi rừng đã được đẩy mạnh, độ che phủ
rừng không ngừng tăng lên đã làm cho môi trường tại một số khu vực được cải
thiện.

2.7.4. Khái quát tác động của phát triển nông nghiệp đối với môi trường

2.7.4.1. Lĩnh vực Nông nghiệp

- Quy hoạch phân bổ tài nguyên (đất đai, nguồn nước...) phục vụ phát
triển nông nghiệp chưa hợp lý, chưa hướng tới việc cải thiện năng lực cạnh tranh
của các sản phẩm nông nghiệp. Điều này thể hiện ở sự mâu thuẫn, bất cập về
quản lý nhà nước trong phân bổ, quản lý việc sử dụng đất vào phát triển các
ngành sản phẩm nông nghiệp theo điều kiện tự nhiên, sinh thái và nhu cầu thị
trường dẫn đến tình trạng quy hoạch sản xuất nông nghiệp bị phá vỡ triền miên
nhưng không được xử lý kịp thời và triệt để, tạo ra sự hỗn loạn trong sản xuất,
hao phí vốn đầu tư của người nông dân, gây ra khó khăn cho đời sống của họ.

- Chính sách bảo hộ và hỗ trợ sản xuất nông nghiệp đang phải điều chỉnh
theo lộ trình cam kết hội nhập kinh tế quốc tế, làm gia tăng khó khăn đối với
nhiều ngành sản xuất, làm cho chi phí sản xuất tăng lên và không cạnh tranh
được với hàng hóa nông sản của các nước có điều kiện sản xuất tốt hơn.

- Thiên tai, dịch bệnh ở cây trồng, vật nuôi gia tăng cùng với quá trình
tăng quy mô sản xuất tạo ra nhiều rủi ro đối với sản xuất nông nghiệp.

2.7.4.2. Lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng

- Các hoạt động bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học của ngành trong
thời gian qua nhằm tham mưu và thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng,
PCCCR và quản lý lâm sản, đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện công tác đóng cửa rừng nên trong những năm qua tỉnh Hà
Giang không giao chỉ tiêu kế hoạch khai thác cho các chủ rừng, việc cấp phép
khai thác chính trên địa bàn tỉnh chủ yếu là khai thác tận thu tận dụng gỗ rừng
trồng và rừng tự nhiên, không có hoạt động khai thác chính gỗ rừng tự nhiên; do
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đó sản lượng khai thác gỗ hàng năm thấp. Quá trình tổ chức thực hiện, hàng năm
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có các cuộc kiểm tra thực tế tại các
huyện, thành phố có hoạt động khai thác gỗ, nhằm quản lý chặt chẽ, nắm bắt và
tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho cơ sở. Tuy nhiên do địa bàn rộng và đã
phân cấp cho cơ sở nên công tác thanh tra, kiểm tra chưa liên tục và thường
xuyên và các huyện không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định, dẫn đến việc
cấp phép khai thác một số huyện thực hiện còn chưa đầy đủ, thiếu đồng nhất.

2.7.4.3. Lĩnh vực thủy lợi, nước sạch và VSMTNT

* Về Nước sạch và VSMTNT

Bảng 2.15. Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch (%)

STT
Chỉ số Năm

2011
Năm
2012

Năm
2013

Năm
2014

1 Nước sạch và VSMT

1.1 Tỷ lệ hộ được sử dụng nước (%) 62,46 64,77 65,2 68,7

1.2 Số lượng bể nước 1.145 1.307 865 878

1.3 Các công trình cấp nước sinh hoạt 24 11 23 22

2 Các công trình VSMT(Tỷ lệ %số hộ)

2.1 Nhà vệ sinh HVS 26,48 31,62 32,74 40,3

2.2 Bể chứa phân gia súc 29,2 36,77 39,4 47,63

Nguồn: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Chương trình MTQG nước sạch và VSMT nông thôn trong giai đoạn
2011-2014 đã đem lại lợi ích chính đáng cho người dân nông thôn, góp phần
nâng cao đời sống kinh tế - xã hội cho tỉnh. Từng bước nâng cao tỷ lệ người dân
được tiếp cận , sử dụng nước sạch, cải thiện rõ rệt điều kiện sống nhân dân. Đến
năm 2014 đã có 68,5% số dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt.

- Triển khai thực hiện công tác cấp nước và VSMT nông thôn trong giai
đoạn sắp tới đồng thời cần nâng cao hiệu quả và bảo vệ hợp lý nguồn tài nguyên
nước, phát triển kinh tế đảm bảo sự bền vững môi trường.

- Tuyên truyền rộng rãi tới người dân nông thôn đặc biệt là dân cư ở vùng
sâu vùng xa xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh (Nhà tiêu hai ngăn ủ phân
tại chỗ; Nhà tiêu chìm có ống thông hơi).

- Nhân rộng mô hình chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, tuyên truyền
hướng dẫn người chăn nuôi gia súc xây dựng mô hình chuồng trại chăn nuôi hợp
vệ sinh phù hợp với đặc điểm từng vùng trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn người chăn nuôi thông qua các lớp tập huấn tuyên truyền về
phương pháp xử lý, kiểm soát chất thải chăn nuôi gia súc hợp lý như chuồng trại
có hầm Biogas; chuồng trại có hố ủ phân....
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- Bố trí đủ nguồn vốn theo đề nghị của tỉnh kế hoạch năm 2015 để thanh
toán cho các công trình đã được đầu tư bằng nguồn vốn của Chương trình trên
địa bàn tỉnh.

- Tập trung ưu tiên giải quyết các yêu cầu cấp thiết về nước sinh hoạt tại
các xã đặc biệt khó khăn vùng cao, xã biên giới gặp nhiều khó khăn về đời sống.
Đồng thời nâng cao nhận thức của người dân bảo vệ các công trình nước đầu
nguồn, hay nguồn nước tự nhiên.

- Xây dựng mô hình quản lý công trình sau đầu tư phù hợp với từng vùng
dân cư sinh sống trên địa bàn tỉnh.

- Tích cực huy động đóng góp của nhân dân tham gia xây dựng công trình
thông qua chính sách nhà nước và nhân dân cùng làm.

- Tăng cường năng lực thực hiện cho cán bộ thực hiện Chương trình tại
địa phương để tổ chức thực hiện đạt được mục tiêu của Chương trình.

- Trong giai đoạn sắp tới đề nghị hỗ trợ thêm nguồn vốn kế hoạch năm để
thực hiện chương trình đầu tư cho các công trình trọng điểm tại các xã đặc biệt
khó khăn vùng cao, xã biên giới.

- Hỗ trợ thêm vốn để duy tu bảo dưỡng thường xuyên các công trình đã
được đầu tư; hỗ trợ kinh phí cho Tổ quản lý công trình cấp nước tại xã.

* Về Thủy lợi

- Cần tiếp tục thực hiện việc nâng cao năng lực quản lý khai thác công
trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh.

- Công tác phòng chống lụt bão:

+ Tổ chức trực phòng chống lụt bão 24/24h, đảm bảo thông tin thông
suốt, kịp thời.

+ Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch, phương án phòng, chống, ứng
phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

+ Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “Chương trình hành động thực hiện Chiến
lược phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020” đó được UBND tỉnh phê
duyệt. Đặc biệt là lồng ghép việc giảm nhẹ thiên tai với quy hoạch, kế hoạch
phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, đảm bảo phát triển bền vững. Tiếp tục thực
hiện “Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào
cộng đồng” trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

+ Theo dõi và dự báo các hiện tượng sạt lở đất khi có lũ để cảnh báo cho
nhân dân trong vùng có biện pháp phòng tránh và sơ tán hoặc thu hoạch kịp thời
để tránh lũ dồn, lũ quét. Thường xuyên kiểm tra công tác đảm bảo an toàn cho
các công trình thuỷ lợi, lập phương án sửa chữa kịp thời các hư hỏng đảm bảo
an toàn các hồ đập, máy móc, ... trong mùa mưa bão.

+ Tăng cường nâng cao năng lực công tác dự báo cảnh báo về thời tiết,
thuỷ văn, thông báo kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng để cho các
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cấp, các ngành và nhân dân chủ động phòng tránh, chỉ đạo xử lý, đối phó kịp
thời với các tình huống thiên tai xảy ra.

2.7.4.4. Lĩnh vực Thủy sản:

Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, điều kiện thời tiết có nhiều thay đổi
đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển NTTS như hiện tượng mưa muộn
làm ảnh hưởng đến thời vụ thả cá, lượng mưa thấp làm lượng nước trong ao ít
ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng và phát triển.

2.8. Phát triển thương mại, du lịch

2.8.1. Khái quát về diễn biến các hoạt động và áp lực của ngành du
lịch, thương mại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 – 2014

Là tỉnh miền núi, biên giới cực bắc của tổ quốc Hà Giang có nguồn tài
nguyên du lịch phong phú, đặc biệt là tiềm năng về du lịch sinh thái, các di tích
lịch sử di sản văn hoá. Trong những năm gần đây du lịch Hà Giang đã có sự
chuyển biến tích cực rõ rệt: mạng lưới kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn
tỉnh ngày càng phát triển, các dự án đầu tư vào du lịch ngày càng nhiều và đồng
bộ, lượng khách du lịch đến với Hà Giang ngày càng tăng lên, đặc biệt sau khi
Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn được gia nhập mạng lưới công
viên địa chất toàn cầu thì hình ảnh mảnh đất và con người Hà Giang trong mắt
bạn bè và khách du lịch ngày càng rõ nét,.. các sản phẩm du lịch đã được đưa
hoạt động và trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn nhất là đối với loại hình du lịch
sinh thái, du lịch cộng đồng bởi hiện nay xu hướng khách du lịch có nhu cầu
tham quan loại hình du lịch này không ngừng tăng lên, đây thật sự là cơ hội tốt
cho sự phát triển của du lịch Hà Giang.

* Các tuyến, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh

- Cao nguyên đá Đồng Văn được tổ chức UNESCO công nhận là Công
viên địa chất toàn cầu. Đây là Công viên địa chất đầu tiên của Việt Nam và là
công viên địa chất đứng thứ 2 của Đông Nam Á, là một trong những khu du lịch
đang được tỉnh Hà Giang đề nghị thành khu du lịch cấp quốc gia.

- Khu du lịch: 12 khu du lịch sinh thái

- Điểm du lịch: 29 điểm du lịch lớn

- Di tích: 52 di tích cấp tỉnh và cấp Quốc gia.

- Làng Văn hóa du lịch cộng đồng: 33 làng

- Làng Văn hóa du lịch tiêu biểu gắn với xây dựng nông thôn mới: 11 làng

Ngoài ra còn có rất nhiều khu du lịch, điểm du lịch với những cảnh quan
thu hút được đông đảo khách du lịch đến tham quan du lịch trên địa bàn các
huyện, thành phố thuộc tỉnh.

* Cơ sở lưu trú
Các cơ sở được tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động kinh doanh, được

tham gia các lớp tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng phục vụ, tạo cơ chế quản
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lý thông thoáng. Trên địa bàn toàn tỉnh tính đến hết năm 2014 có 126 cơ sở lưu
trú du lịch với 1.876 buồng.

Trong đó:
+ Khách sạn từ 1 đến 3 sao: 32 cơ sở;

+ Nhà nghỉ du lịch: 94 cơ sở.

Các cơ sở lưu trú tự đầu tư nâng cấp các trang thiết bị và chất lượng phục
vụ đảm bảo theo tiêu chuẩn có quy mô và tầm cỡ quốc tế đáp ứng mọi nhu cầu
của khách du lịch khi lưu trú tại cơ sở. Ngoài ra các làng văn hoá du lịch cộng
đồng đã có khả năng đáp ứng nhu cầu lưu trú của du khách (33 làng đã ra mắt và
hoạt động phục vụ khách du lịch khi có nhu cầu).

Tuy nhiên, là một tỉnh miền núi khó khăn các cơ sở lưu trú chủ yếu tập
trung ở khu vực thành phố, ở các huyện số lượng còn ít, quy mô nhỏ nên chất
lượng phục vụ còn hạn chế, các dịch vụ khác nghèo nàn. Một số khách sạn, nhà
nghỉ đã được xây dựng lâu nên cơ sở vật chất xuống cấp không đáp ứng được
nhu cầu của khách du lịch.

* Khách du lịch

Trong những năm gần đây lượng khách hàng năm đến Hà Giang ngày
một cao hơn không những khách nội địa mà khách quốc tế đến từ các quốc gia
Châu Âu, Châu Mỹ và đặc biệt khách du lịch đến từ Trung Quốc tăng nhanh.

Năm 2011 Hà Giang đón 330.000 lượt khách du lịch, trong đó khách quốc
tế 40.376 lượt; khách nội địa 289.624. Đến năm 2014 Hà Giang đón 650.000
lượt khách.

- Theo số liệu báo cáo thống kê thời gian lưu trú bình quân khách du lịch
vào Hà Giang là 2,0 ngày. Công suất sử dụng phòng bình quân đạt 60-65%.

Hiện nay khách du lịch nội địa đến Hà Giang chi tiêu trung bình một ngày
khoảng 500.000 VNĐ/người, khách Quốc tế chi tiêu ước tính khoảng 700.000
VNĐ/người.

Doanh thu từ dịch vụ du lịch năm 2011 đạt 337 tỷ đồng; năm 2014 đạt
600 tỷ đồng.

2.8.2. Dự báo tốc độ phát triển ngành thương mại, du lịch khi thực hiện
quy hoạch phát triển ngành

* Các quy hoạch phát triển du lịch trong thời gian tới

Những mục tiêu trong công tác đầu tư đối với du lịch Hà Giang giai đoạn
2015 - 2020, được xác định như sau:

- Lượng khách du lịch đến Hà Giang giai đoạn 2015 – 2020: 1.500.000
lượt khách.

- Phát triển Khu du lịch Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng
Văn trở thành Khu du lịch quốc gia.
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- Phát triển danh lam thắng ruộng bậc thang Hoàng Su Phì trở thành điểm
du lịch Quốc gia.

- Tập trung đầu tư phát triển các dự án du lịch khu vực Đèo Gió, Suối
Tiên, hồ Nà Hang, hồ Quang Minh.v.v...thành các điểm tham quan, nghỉ cuối
tuần phụ trợ cho các điểm du lịch khác trên toàn tỉnh.

- Phát triển các di tích lịch sử văn hóa, các làng nghề khác...

- Đa dạng hoá các hình thức du lịch và nghỉ dưỡng, mở rộng các tuyến du
lịch sinh thái, hang động.

- Phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ của hệ thống khách sạn, nhà
hàng, các dịch vụ vui chơi giải trí tại khu vực thành phố Hà Giang, khu kinh tế
cửa khẩu Thanh Thủy và các khu du lịch khác.

- Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Hà Giang.

* Định hướng phát triển, kế hoạch bảo vệ môi trường trong thời gian tới

- Về tổ chức quản lý

Xây dựng nội quy, quy chế cụ thể hợp lý giữa khai thác, kinh doanh du
lịch với việc bảo vệ tài nguyên môi trường với việc tuyên truyền giáo dục, nâng
cao dân trí, ý thức cho cộng đồng dân cư và khách du lịch.

Xác định rõ vai trò và trách nhiệm cho các cấp các ngành cũng như quần
chúng nhân dân trong nhận thức xã hội về du lịch và phát triển du lịch.

Thực hiện quản lý nhà nước ở tất cả các lĩnh vực theo pháp luật và quy
chế nhằm tạo môi trường thuận lợi cho du lịch phát triển.

Có hình thức thưởng, phạt nghiêm minh đối với những hành vi vi phạm
quy tắc bảo vệ môi trường.

- Về quy hoạch, kế hoạch

Để du lịch phát triển đúng hướng, khai thác có hiệu quả tiềm năng đồng
thời gìn giữ và nuôi dưỡng tài nguyên du lịch phát triển bền vững. Để thực hiện
được điều đó song song với quy hoạch ngành, cần tiến hành các định hướng bảo
vệ môi trường theo lãnh thổ trong đó xác định các khu vực cần bảo vệ nghiêm
ngặt, khu vực hạn chế các hoạt động du lịch… và các kế hoạch cụ thể về bảo vệ
tài nguyên và môi trường.

Đối với các điểm du lịch phân tán và ở những vùng điểm nhạy cảm như:
đầu nguồn, dân cư tập trung.v.v... khi lập các quy hoạch, kế hoạch cụ thể cần
phải có các giải pháp đồng bộ như về kiến trúc, hạ tầng và báo cáo đánh giá tác
động môi trường.

Trong quá trình lập quy hoạch, cần có sự phối hợp liên ngành trên địa bàn
để tránh sự xung đột lẫn nhau về môi trường như giữa công nghiệp khai thác,
sản xuất điện năng…với phát triển du lịch.

- Về liên kết với cộng đồng dân cư
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Bất cứ ngành kinh tế nào mà nếu không có sự quan tâm, hỗ trợ về phát
triển kinh tế, chia sẻ quyền lợi với cộng đồng dân cư địa phương thì sẽ làm cho
kinh tế và cuộc sống của dân cư địa phương gặp nhiều khó khăn. Điều này đồng
nghĩa với việc cộng đồng dân cư phải khai thác tối đa các nguồn lợi tài nguyên
trên địa bàn để phục vụ cuộc sống, sẽ làm cho tài nguyên bị hao mòn gây tổn hại
đến môi trường sinh thái và đó là hệ quả gây những tác động xấu đến sự phát
triển bền vững. Vì vậy việc chia sẻ lợi ích với cộng đồng địa phương, khuyến
khích sự tham gia của cộng đồng vào các hoạt động du lịch và cùng nhau giải
quyết các mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình phát triển là hết sức cần thiết để có
thể đảm bảo gìn giữ được các tài nguyên, tiềm năng cho sự phát triển du lịch lâu
dài tại tất cả các điểm, cụm du lịch, bằng các biện pháp đồng bộ giữa khai thác,
bảo tồn với bồi dưỡng nguồn tài nguyên.

Việc liên kết với cộng đồng dân cư có thể thực hiện bằng nhiều hình thức
như tạo việc làm, giáo dục nhận thức, chia sẻ quyền lợi.v.v...

- Về tuyên truyền, đào tạo, giáo dục môi trường

Lồng ghép các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức với các nội
dung cụ thể thiết thực, dễ hiểu, thể hiện các nội dung về bảo vệ tài nguyên và
môi trường du lịch nhằm nâng cao trách nhiệm của mọi  đối tượng tham gia hoạt
động du lịch, coi việc gìn giữ tài nguyên để phát triển du lịch là tài sản sinh lời
của mọi người dân trong khu vực không chỉ trước mắt mà còn cho giai đoạn lâu
dài.

Việc đào tạo, giáo dục  môi trường không chỉ nhằm trang bị những kiến
thức về môi trường cho cán bộ quản lý và kinh doanh du lịch mà còn cho du
khách và cộng đồng dân cư địa phương, tạo thành ý thức đối với việc bảo vệ
môi trường và tài nguyên cho phát triển du lịch.

- Về áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật

Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển du lịch để phát
triển du lịch xanh, thân thiện với môi trường. Áp dụng tiến bộ khoa học và công
nghệ để kiểm soát các vấn đề về môi trường.

- Về ứng phó với biến đổi khí hậu

Để thực hiện tốt công tác này, ngành du lịch Hà Giang  cần tích cực phối
hợp các ngành trong tỉnh thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về ứng
phó với biến đổi khí hậu, thực hiện Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày
20/9/2012 của UBND tỉnh Hà Giang về Kế hoạch hành động ứng phó với biến
đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hà Giang, trong đó các giải pháp cụ thể là:

- Nâng cao nhận thức cho toàn dân về hậu quả của biến đổi khí hậu,
những liên quan của biến đổi khí hậu với tài nguyên và môi trường nói chung và
du lịch nói riêng.

- Tăng cường khả năng thích ứng hoạt động du lịch đối với biến đổi khí
hậu trong việc tổ chức loại hình, sản phẩm du lịch cũng như trong các hoạt động
kinh doanh.
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- Tăng cường khả năng giảm nhẹ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu bằng
việc lồng ghép đánh giá tác động môi trường trong các quy hoạch; ứng dụng các
giải pháp kỹ thuật xây dựng công trình du lịch, vật liệu, trồng rừng.v.v…

- Các giải pháp cụ thể
Tổ chức hoạt động phòng chống ô nhiễm môi trường như: Thu gom và xử

lý chất thải từ hoạt động du lịch (rác thải, nước thải); hạn chế và xử lý chất khí
từ hoạt động du lịch như vận chuyển khách vận hành máy móc, thiết bị…; thực
hiện đảm bảo vệ sinh môi trường tại các khu, điểm du lịch; thực hiện đánh giá
tác động môi trường đối với các dự án phát triển du lịch; sử dụng các công nghệ
tiên tiến, công nghệ sạch nhằm hạn chế chất thải từ hoạt động du lịch ra môi
trường…

Tổ chức thực hiện hạn chế sự suy thoái và bảo vệ phát triển các hệ sinh
thái, gồm các nội dung chính: Không đốt phá rừng, khai thác bừa bãi các nguồn
nước trong hoạt động phát triển du lịch; tăng cường trồng cây xanh trong các
khu vực diễn ra hoạt động du lịch; sử dụng tiết kiệm nguyên liệu trong hoạt
động phát triển du lịch: Khuyến khích phát triển du lịch sinh thái; không khai
thác kinh doanh các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm trong danh mục
thực vật, động vật rừng quý hiếm ban hành theo Nghị định số 32/2006/NĐ-CP
ngày 30/3/2003 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy
cấp, quý, hiếm.

2.8.3. Đánh giá mức độ tuân thủ các mục tiêu bảo vệ môi trường đề ra
đối với lĩnh vực phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh

Du lịch Hà Giang phát triển tương đối ổn định và ngày càng khẳng định vị
trí trong cơ cấu kinh tế địa phương.

- Lượng khách du lịch giai đoạn 2000 - 2013 không ngừng tăng với tốc độ
khá nhanh đạt 24,46%, trong đó tăng trưởng về khách du lịch quốc tế đạt
20,3%/năm, khách du lịch nội địa tăng 27%/năm.

- Thu nhập từ dịch vụ du lịch từng bước được nâng cao đạt tốc độ tăng
trưởng giai đoạn 2000 - 2013 với 30%/năm, riêng giai đoạn 2000 - 2010 đạt
33,6%.

- Đã thu hút nhiều thành phần kinh tế tham gia phát triển du lịch; từng
bước tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần chuyển đổi cơ
cấu kinh tế của từng vùng và cả tỉnh; tạo được nhiều việc làm; nâng cao đời
sống vật chất và tinh thần của nhân dân; góp phần xóa đói giảm nghèo.

- Sản phẩm du lịch đang từng bước được đa dạng hoá và nâng cao chất
lượng như: Du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng, tham quan, nghiên cứu, du lịch cộng
đồng...Trong đó du lịch cộng đồng Hà Giang phát triển mạnh và đang hình
thành loại hình du lịch mới du lịch địa chất gắn với CVĐCTCCNĐ Đồng Văn.

- Hệ thống cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu từ phát triển có ảnh hưởng
tích cực đến hoạt động du lịch trên địa bàn. Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật du
lịch như các khu du lịch, các khách sạn nhà hàng, khu vui chơi giải trí...đang
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từng bước được xây dựng, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng các chỉ tiêu phát
triển du lịch, góp phần tạo nên diện mạo mới cho tỉnh.

- Công tác đầu tư đã được chú trọng và đúng hướng, thu hút nhiều nguồn
đầu tư đem lại hiệu quả nhất định về kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường.

- Quản lý Nhà nước về du lịch đã đạt được những kết quả bước đầu khả
quan. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu giúp cho Ủy ban Nhân dân
tỉnh thực hiện công tác quản lý phát triển du lịch theo quy hoạch.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, xúc tiến quảng bá du lịch
cũng đang từng bước được hoàn thiện với việc kết hợp với các cơ sở đào tạo
trên cả nước để đào tạo lại và đào tạo bổ sung nguồn nhân lực.

- Hợp tác phát triển du lịch trong nước và quốc tế đạt được những thành
quả nhất định góp phần thu hút khách du lịch.

Công tác tuyên truyền, việc chấp hành, thực hiện các mục tiêu bảo vệ môi
trường đề ra đối với lĩnh vực phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh:

- Tuyên truyền, giáo dục và vận động về bảo vệ môi trường đối với các cơ
sở lưu trú du lịch, du khách và cộng đồng dân cư địa phương;

- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch chấp hành việc thanh, kiểm tra về
bảo vệ môi trường, thực hiện nộp thuế môi trường, phí bảo vệ môi trường, bảo
đảm nguồn lực cho hoạt động bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

- Các khu, điểm du lịch đầu tư, nâng cấp các nhà vệ sinh đạt chuẩn phục
vụ khách du lịch; đặt thêm hệ thống các thùng rác và  biển chỉ dẫn bảo vệ môi
trường nơi công cộng.

- Không khai thác, kinh doanh, tiêu thụ, sử dụng, vận chuyển trái phép các
loài thực vật, động vật hoang dã quý hiếm thuộc danh mục cấm.

- Các cơ sở lưu trú du lịch đã thực hiện chế độ báo cáo công tác giám sát
môi trường định kỳ với phòng Tài nguyên và Môi trường; báo cáo đột xuất về
bảo vệ môi trường, tiếp nhận và xử lý thông tin về các vi phạm bảo vệ môi
trường xảy ra tại cơ sở; Niêm yết quy định về bảo vệ môi trường tại cơ sở lưu
trú du lịch; Bảo đảm các điều kiện vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực
phẩm khi cung cấp các dịch vụ trong các cơ sở lưu trú du lịch, các nhà hàng ăn
uống, các làng văn hóa du lịch cộng đồng, khu điểm du lịch.

- Quản lý, theo dõi, đánh giá định kỳ tình hình môi trường của các cơ sở
kinh doanh dịch vụ du lịch, các khu điểm du lịch.

Du lịch Hà Giang đạt được những kết quả trên do những nguyên nhân cơ
bản sau:

- Tỉnh đã sớm xác định được tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch và tạo
điều kiện để du lịch dần trở thành một ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu
kinh tế chung. Bên cạnh đó, tỉnh đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích ưu
đãi đầu tư và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.
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- Bước đầu đã có được sự phối hợp hiệu quả giữa các cấp các ngành, các
huyện thị trong tỉnh - đặc biệt là sự phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch với cơ sở trong quản lý điều hành hoạt động du lịch, tháo gỡ những khó
khăn còn vướng mắc.

- Nhận thức về phát triển kinh tế du lịch trong các tầng lớp nhân dân, đặc
biệt là trong cộng đồng dân cư tại các trọng điểm du lịch đã được nâng cao.

2.8.4. Khái quát tác động của phát triển du lịch đối với môi trường

Do du lịch phát triển, lượng khách đến Hà Giang tăng cao nên có tác động
tiêu cực không nhỏ đến môi trường như:

* Tác động tới môi trường tự nhiên

- Tác động đến môi trường nước

+ Ô nhiễm nước (nước ngầm, nước mặt) do chất thải, khai thác tài nguyên
không hợp lý, không có các giải pháp khai thác tài nguyên phù hợp).

+ Việc giải phóng mặt bằng và san đất để xây dựng các cơ sở hạ tầng du
lịch có thể gây ra xói mòn và sụt lở đất, làm thay đổi lưu lượng và chất lượng
nguồn nước.

+ Quá trình xây dựng với các vật liệu phế thải, nước thải và lượng xăng
dầu nhất định trong quá trình vận hành từ các thiết bị xây dựng không được xử
lý có thể sẽ gây ô nhiễm nguồn nước.

+ Du khách trong hành trình du lịch xả thải bừa bãi sẽ gây ô nhiễm trực
tiếp hoặc gián tiếp khi tầng đất mặt bị rửa trôi dẫn đến ô nhiễm nguồn nước.

- Tác động đến môi trường không khí

+ Làm ô nhiễm không khí do mật độ xe cộ và người quá đông tập trung
vào một số thời điểm.

+ Ô nhiễm không khí do khí thải từ các loại máy xây dựng cơ sở hạ tầng
phục vụ du lịch hoặc do tăng số lượng xe cộ và các phương tiện giải trí phục vụ
du khách hoặc từ quá trình đốt các nguyên liệu năng lượng rắn (như củi, than…)
để đáp ứng nhu cầu về năng lượng của các cơ sở dịch vụ du lịch.

+ Trạng thái ồn ào do hoạt động của máy móc xây dựng các công trình
dịch vụ du lịch, tăng số lượng xe cộ và các phương tiện vui chơi giải trí, do các
hoạt động của du khách tập trung đông tại các điểm dịch vụ du lịch.

- Tác động đến môi trường đất

+ Gây ô nhiễm và suy thoái tài nguyên đất do chất thải không được xử lý
và hiện tượng xói mòn.

+ Việc thay đổi mục đích sử dụng đất để xây dựng khách sạn, các công
trình dịch vụ du lịch sẽ ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên và các cơ cấu sử
dụng đất khác.
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+ Rác thải không được thu gom và xử lý sẽ gây ô nhiễm tầng đất mặt và
làm suy thoái môi trường đất.

+ Việc xây dựng các công trình du lịch hiện đại và kết cấu hạ tầng thường
làm cho cảnh quan và các di tích xuống cấp về mặt thẩm mỹ kiểu cách và kiến
trúc truyền thống. Lượng du khách quá đông đến thăm các danh lam thắng cảnh
và di tích lịch sử cũng có tác động xấu đến môi trường đất tại đây do các hiện
tượng giẫm đạp, sạt lở..

- Tác động đến môi trường sinh học

+ Làm tổn hại đến hệ động thực vật tự nhiên (do khai thác quá mức làm
thực phẩm, đồ lưu niệm, ảnh hưởng đến điều kiện sống...).

+ Các yếu tố gây ô nhiễm như rác thải, nước thải do tập trung nhiều tại
một điểm tỷ lệ theo sự gia tăng lượng khách du lịch và không được xử lý đúng
quy cách sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến các hệ sinh thái, đặc biệt là các hệ sinh
thái dưới nước.

+ Trong các khu bảo tồn tự nhiên, rác thải không được thu gom kịp thời
gây khó khăn cho công tác bảo tồn vì ngoài việc gây ô nhiễm đến các thành
phần môi trường khác, các chất phế thải sẽ là nguy cơ làm lây lan bệnh dịch, ảnh
hưởng xấu đến sức khoẻ của nhiều loài động vật được bảo tồn, của nhân viên
phục vụ và du khách.

+ Việc sử dụng đất không hợp lý cho phát triển du lịch, đặc biệt là trong
các khu bảo tồn có thể ảnh hưởng xấu đến môi trường sống của nhiều loài động
vật và thực vật.

+ Những hoạt động của khách du lịch như giẫm đạp lên cỏ, hái hoa quả
bừa bãi, chặt cây lấy củi đốt lửa trại, leo núi ồ ạt  làm cho thực vật bị mất dần.

* Tác động tới môi trường kinh tế, văn hóa - xã hội

Đối với môi trường kinh tế, văn hóa - xã hội, hoạt động du lịch có hai
hướng tác động đối lập nhau tới các lĩnh vực dân số học, nghề nghiệp, chuẩn
mực xã hội, phương thức tiêu dùng, văn hoá.

* Theo chiều hướng tích cực:

- Tăng cường thu nhập cho dân địa phương.
- Lãi do tăng giá trị đất đai.
- Tạo công ăn việc làm.

* Theo chiều hướng tiêu cực:

- Thu hẹp diện tích sinh sống của cộng đồng dân địa phương.
- Làm tăng sự phân hoá xã hội trong cộng đồng khi không có sự phân

phối công bằng trong việc tạo ra nguồn thu nhập.

- Các giá trị tài sản và giá cả sinh hoạt tăng lên nhanh chóng trong phạm
vi địa phương, ảnh hưởng đến cuộc sống của cộng đồng.
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- Mất cơ hội thu nhập do các nguồn thu nhập truyền thống không còn.

- Giảm sức sản xuất lương thực của địa phương (do chuyển đổi cơ cấu sử
dụng đất, lao động và ngành nghề).

- Gây sức ép lên các truyền thống và làm mất đi một số giá trị văn hoá.
- Tiếp cận với các khó khăn về tắc nghẽn giao thông, tiếng ồn, ô nhiễm

không khí địa phương, quá tải trong dịch vụ giao thông.

- Mâu thuẫn trong việc sử dụng tài nguyên (nguồn nước, rừng cây..),
trong sử dụng cơ sở hạ tầng và dịch vụ (hệ thống cống, các nơi chứa chất thải,
giao thông, trung tâm y tế) với các cơ sở khác.

- Ảnh hưởng đến sức khoẻ của cộng đồng (ô nhiễm từ chất thải rắn và
lỏng, các bệnh dịch đến từ nơi khác, bệnh xã hội...).

Ngoài ra, ảnh hưởng của phát triển du lịch đến văn hoá còn bao gồm:

- Kiến trúc truyền thống thay đổi để thu hút du khách.

- Cố ý tạo ra "nền văn hoá tiêu biểu " và trong một số trường hợp biến các
lễ hội ở đình chùa thành các loại hình trình diễn cho du khách nước ngoài.

- Thay đổi cách nghĩ, quan niệm truyền thống để làm cho nền văn hoá địa
phương thích nghi với khẩu vị, đáp ứng lòng mong đợi của du khách.

- Thương mại hoá các hoạt động văn hoá truyền thống.

- Tạo nên tình trạng chật chội, mất vệ sinh và có thể làm mất tính trang
trọng đối với các nghi thức tôn giáo truyền thống trong các lễ hội.

- Nhu cầu của du khách về vật kỷ niệm, các đồ thủ công mỹ nghệ, các văn
hoá phẩm đều có tác dụng tích cực và tiêu cực đối với văn hoá truyền thống,
như:

+ Tác động tiêu cực là tạo cho người thợ thủ công thói quen thay đổi kiểu
cách, mẫu mã sản phẩm truyền thống của mình để phù hợp hơn với nhu cầu của
du khách vì mục tiêu lợi nhuận.

+ Tác động tích cực là khôi phục lại nghề thủ công truyền thống và tạo ra
những vật kỷ niệm và mỹ nghệ phẩm để đáp ứng thị trường được mở rộng, từ đó
bảo tồn và quảng bá truyền thống văn hoá bản địa.

2.9. Vấn đề hội nhập quốc tế
2.9.1. Xu thế hội nhập quốc tế của tỉnh Hà Giang

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm tỉnh cần triển khai thực hiện trong
xu thế hội nhập quốc tế đó là hội nhập kinh tế. Hội nhập kinh tế nhằm gắn kết
nền kinh tế của tỉnh với các tỉnh lân cận nói riêng và đất nước Việt nam nói
chung.

Trong điều kiện nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước hạn hẹp, Sở Kế
hoạch và Đầu tư với vai trò là phó Ban vận động ODA tỉnh đã tích cực, chủ
động  phối hợp với các ngành trong việc vận động, thu hút các nguồn vốn vay
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ODA, vốn vay ưu đãi từ các nhà tài trợ vào cơ sở hạ tầng thiết yếu của tỉnh như
lĩnh vực giao thông, thủy lợi, cấp điện, cấp nước và xử lý nước thải, y tế, giáo
dục… và thu hút các doanh nghiệp ngoài nhà nước đầu tư vào lĩnh vực công,
nông nghiệp của tỉnh. Đồng thời triển khai đồng bộ các chính sách ưu đãi nhằm
thu hút vốn đầu tư từ các loại hình doanh nghiệp và dân cư. Đến nay có 27 dự án
sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi triển khai trên địa bàn gồm: 22 dự án đầu
tư và 05 dự án hỗ trợ kỹ thuật. Các dự án được sử dụng vốn vay Chương trình
tín dụng chuyên ngành JICA, vốn vay tín dụng hỗn hợp của Chính phủ Đan
Mạch, Phần Lan, IFAD, ADB, quỹ Ả rập xê út, WB, Ngân hàng tái thiết Đức
(KFW, Ai Len, Danida & DFID, Australia...). Các dự án hoạt động hiệu quả,
mang lại kết quả thiết thực cho người dân trong vùng dự án cũng như góp phần
quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Giang có 07 doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài. Cụ thể:

- Về hình thức đầu tư: 04 dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác
kinh doanh BCC, được cấp Giấy chứng nhận đầu tư (không gắn với thành lập
doanh nghiệp); 03 dự án đầu tư theo hình thức thành lập pháp nhân mới, được
cấp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp (Giấy chứng nhận
đầu tư đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).

- Về lĩnh vực hoạt động: Có 4 dự án hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản,
1 dự án hoạt động trong lĩnh vực khách sạn, du lịch; 1 dự án đầu tư cửa hàng
miễn thuế; 1 dự án hoạt động sản xuất công nghiệp.

- Về vốn đầu tư đăng ký theo Giấy chứng nhận đầu tư là: 10,641 triệu
USD tương đương 212,8 tỷ đồng (vốn đầu tư nước ngoài 5,827 triệu USD); Vốn
đầu tư thực hiện 6,950 triệu USD đạt 65,3% trên tổng vốn đăng ký (vốn đầu tư
nước ngoài 2,6 triệu USD).

2.9.2. Vấn đề toàn cầu hóa tác động đến môi trường của Hà Giang

Cùng với quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập kinh tế
quốc tế, Hà Giang đang phải đối mặt với nhiều vấn đề ô nhiễm và suy thoái môi
trường. Vấn đề này đã và đang gây thiệt hại không nhỏ cho sự phát triển kinh tế
- xã hội của tỉnh.

Các dự án hoạt động trên địa bàn tỉnh chủ yếu trong lĩnh vực  khai thác
và chế biến khoáng sản, thủy điện… đây là nguyên nhân dẫn đến sự cạn kiệt các
nguồn năng lượng và thay đổi khí hậu. Hiện nay, tỉnh Hà Giang còn tồn tại một
số hạn chế về vấn đề bảo vệ môi trường đó là: Các cơ quan quản lý nhà nước về
môi trường còn hạn chế về năng lực; đội ngũ cán bộ quản lý nhận thức chưa cao
về bảo vệ môi trường; các cấp ủy chính quyền chưa nhận thức đầy đủ tầm quan
trọng của vấn đề bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển kinh tế xã hội
thiếu sự quan tâm đúng mức của các nhà quản lý về bảo vệ môi trường; các
doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư chưa quan tâm, chưa đầu tư triệt để cho
việc xử lý chất thải ra môi trường…
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Do vậy xác định bảo vệ và cải thiện môi trường là một trong những nội
dung quan trọng của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Với
mục tiêu phục hồi và cải thiện môi trường, tỉnh Hà Giang đã quan tâm đầu tư
nhằm giảm thiểu ô nhiễm ra môi trường như đầu tư Dự án thoát nước và xử lý
nước thải thành phố Hà Giang, Dự án cấp nước và VSMT tại thị trấn Tam Sơn,
huyện Quản Bạ và thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh…; định hướng đầu tư
đối với các dự án: Trồng rừng nhằm tăng trưởng phát triển kinh tế cũng như bảo
vệ và cải tạo đất, khu xử lý và chôn lấp chất thải rắn thành phố…

2.9.3. Hợp tác, nghĩa vụ và cam kết quốc tế, hỗ trợ của các nhà tài trợ
trong lĩnh vực môi trường

- Việc thực hiện và áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường trong
xuất khẩu hàng hoá trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện theo đúng quy trình tuy
nhiên do việc xuất khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh chủ yếu là
hàng nông lâm sản và hàng tiêu dùng nên trong thời gian qua chưa có vụ vi
phạm nào về tiêu chuẩn và quy chuẩn về môi trường trong xuất khẩu hàng hóa.

- Trong những năm qua tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh không có tình
trạng nhập khẩu chất thải từ nước ngoài vào Việt Nam.

- Đối với các dự án đầu tư có nhập khẩu thiết bị đều được kiểm tra và
thẩm định công nghệ trước khi nhập khẩu để loại bỏ công nghệ lạc hậu, gây ô
nhiễm môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và Luật khoa học,
công nghệ.
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Chương III
THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC

3.1. Nước mặt lục địa
3.1.1. Tài nguyên nước mặt lục địa
Hà Giang nằm trong vùng thượng du của 3 lưu vực sông là sông Lô, sông

Gâm và sông Chảy.

- Sông Lô

Là sông lớn nhất chảy qua tỉnh Hà Giang. Sông bắt nguồn từ Vân Nam -
Trung Quốc chảy về tới cửa khẩu Thanh Thuỷ (huyện Vị Xuyên) theo hướng
Tây Bắc - Đông Nam tới thành phố Hà Giang chảy theo hướng bắc xuống nam
tới Vĩnh Tuy chảy vào địa phận tỉnh Tuyên Quang. Chiều dài sông chảy trong
địa phận tỉnh Hà Giang là 97km (nếu kể cả phần Trung Quốc là 284km), tổng
diện tích lưu vực khi ra khỏi đất Hà Giang là 10.104 km2, trong đó có khoảng
8.000 km2 lưu vực nằm bên Trung Quốc.

Dòng sông có nhiều thác ghềnh, mùa khô mực nước trung bình dòng sông
từ 0,6 đến 1,5m, bề rộng lòng sông trung bình từ 40 đến 50m. Càng về hạ lưu bề
rộng lòng sông và chiều sâu cột nước trong sông càng tăng dần, dòng sông uốn
khúc xuất hiện các bãi bồi cát, sỏi có thể khai thác làm vật liệu xây dựng.

Trong địa bàn tỉnh Hà Giang, sông Lô có các nhánh sông cấp 1 như sông
Miện, ngòi Sảo, sông Con,... Những sông suối khe lạch nhỏ, thường có địa hình
thích hợp để xây dựng các công trình thuỷ lợi như đập, phai, mương dẫn, hồ
chứa nhỏ. Một số phụ lưu ảnh hưởng đến chế độ thủy văn của sông Lô gồm:

Sông Miện: Là phụ lưu lớn thứ nhất của sông Lô, bắt đầu đi vào lãnh thổ
Việt Nam từ xã Bát Đại Sơn, huyện Quản Bạ có chiều dài 54km, diện tích lưu
vực 950 km2 đổ vào sông Lô tại thành phố Hà Giang. Chiều rộng 50 - 100 m,
mặt cắt ngang dạng chữ U, hai bờ và lòng sông đá gốc thường lộ ra khá liên tục,
rải rác có các bãi bồi hẹp, kéo dài theo hai bờ sông.

Ngòi Sảo: Là phụ lưu tiếp theo của sông Lô, bắt nguồn từ xã Ngọc Minh,
huyện Vị Xuyên, chảy theo hướng Đông Bắc - Tây Nam, đổ vào sông Lô tại xã
Kim Ngọc. Sông có chiều dài 34 km, diện tích lưu vực 448 km2.

Sông Con: Là phụ lưu lớn thứ hai của sông Lô, bắt nguồn từ dãy Tây Côn
Lĩnh, chiều dài 86km, diện tích lưu vực 1.394 km2 đổ vào Sông Lô tại thị trấn
Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang.

- Sông Gâm

Sông Gâm được bắt nguồn từ Trung Quốc, chảy vào Việt Nam qua tỉnh
Cao Bằng rồi chảy qua Hà Giang, Tuyên Quang và nhập lưu với sông Lô tại ngã
ba sông Lô Gâm (với chiều dài chảy qua Việt Nam là 217 Km). Chiều dài sông
Gâm chảy qua tỉnh Hà Giang là 43 km. Trên địa bàn tỉnh Hà Giang, có một
nhánh cấp 1 lớn là sông Nho Quế.
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Sông Nho Quế: Bắt nguồn từ Trung Quốc chảy vào Việt Nam qua Lũng
Cú (Đồng Văn), chảy theo hướng bắc xuống nam, chảy vào Cao Bằng tại Miêu
Sơn và nhập vào sông Gâm tại Là Mạt.

Trong địa bàn tỉnh Hà Giang, sông Nho Quế chảy trong vùng địa hình núi
đá, có độ rộng lòng sông hẹp, độ dốc lớn, nhiều thác ghềnh, có nhiều đoạn bờ
sông là vách đứng. Việc khai thác nguồn nước phục vụ nông nghiệp rất hạn chế,
có thể lợi dụng điều kiện địa hình và dòng chảy để phát triển thuỷ điện.

Sông Nhiệm: Là chi lưu của sông Nho Quế, bắt nguồn từ Lũng Thàu, chảy
theo hướng Tây Bắc xuống Đông Nam tới Miêu Sơn, chiều dài sông là 49km,
diện tích lưu vực là 1.181 km2.

- Sông Chảy

Bắt nguồn từ Tây Côn Lĩnh theo hướng Đông Bắc xuống Tây Nam qua
huyện Hoàng Su Phì và Xín Mần rồi chảy vào Yên Bái. Chiều dài sông chảy qua
địa bàn tỉnh Hà Giang là 44 km. Diện tích lưu vực là 816 km2.

Lòng sông sâu, độ dốc lớn thường từ 400 đến 450 hai bên bờ là núi cao,
việc lấy nước phục vụ sản xuất và đời sống gặp rất nhiều khó khăn.

3.1.2. Các nguồn gây ô nhiễm nước mặt lục địa
3.1.2.1. Nước thải sinh hoạt

Sự gia tăng dân số và tập trung dân số chính là nguyên nhân chủ yếu làm
tăng lên lượng nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Tốc độ đô thị hóa
cao kéo theo sự gia tăng dân số ở khu vực thành thị lớn hơn so với ở vùng nông
thôn. Bảng 3.1 cho thấy từ năm 2011 đến năm 2014 dân số khu vực đô thị tăng
từ 112.655 người lên 118.792 người, tăng khoảng 6.000 người.

Bảng 3.1. Tổng dân số trong tỉnh qua các năm

TT Chỉ số Đơn vị
tính

Năm
2011

Năm
2012

Năm
2013

Năm
2014

1 Dân số trung bình Người 749.537 763.503 778.958 792.472

2 Tỷ lệ nam giới % 49,95 50,01 50,15 50,18

3 Tỷ lệ nữ giới % 50,05 49,99 49,85 49,82

4 Tỷ lệ dân số khu vực thành thị % 15,03 15,05 15,00 14,99

5 Tỷ lệ dân số khu vực nông thôn % 84,97 84,95 85,00 85,01

6 Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ‰ 18,22 17,61 17,22 16,86

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh

Với tổng dân số hơn 792.000 người, trung bình mỗi người dân sử dụng từ
110 – 120 lít nước/ngày đêm, với lượng thải ra bằng 90% lượng sử dụng thì lưu
lượng nước thải sinh hoạt toàn tỉnh khoảng từ 78.400 – 85.500 m3/ngày đêm.
Trong khi hạ tầng kỹ thuật thu gom và xử lý nước thải chưa phát triển tương ứng
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đã làm gia tăng vấn đề ô nhiễm do nước thải sinh hoạt. Hiện tại, hệ thống xử lý
nước thải sinh hoạt tập trung tại thị trấn Tam Sơn huyện Quản Bạ, thị trấn Yên
Minh huyện Yên Minh đang triển khai xây dựng, tại thành phố Hà Giang đang
chuẩn bị đầu tư, còn lại các địa phương khác chưa được đầu tư. Nước thải sinh
hoạt đều không được xử lý đạt quy chuẩn, thải thẳng vào các nguồn nước mặt.

Nước thải sinh hoạt có chứa hàm lượng lớn các chất hữu cơ (BOD, COD),
dinh dưỡng (nitơ, phôtpho), chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh và chất tẩy rửa nên
khi đổ vào các kênh mương, ao hồ sẽ hủy hoại đời sống của các loài sinh vật
thủy sinh, làm mất cân bằng môi trường nước của các thủy hệ này. Đối với các
ao hồ nước tĩnh, hàm lượng chất hữu cơ nhiều trong nước thải sinh hoạt khi đổ
vào sẽ gây ra hiện tượng phú dưỡng.

Kết quả phân tích mẫu thải sinh hoạt phát sinh từ các hoạt động của dân
cư xả thải ra các cống thoát nước chung tại một số vị trí thể hiện tại bảng 3.1.

Bảng 3.1. Kết quả quan trắc mẫu nước thải sinh hoạt tại một số cống thải

Vị
trí Thông số

Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
QCVNĐợt

1
Đợt

2
Đợt

1
Đợt

2
Đợt

1
Đợt

2
Đợt

1
Đợt

2
PC

BOD5

(mg/l)

43 43 45 45 40 36 55 58
50SXD 65 67 52 55 42 43 46 42

ĐV 78 77 65 68 62 60 75 79
PC

Coliform
(MNP/100ml)

6.850 6.650 6.540 6.350 6250 5.800 5.700 5.900
5000SXD 8.450 8.530 8.370 8.430 8.370 8.560 8.600 8.900

ĐV 9.380 8.360 8.540 8.620 8.250 8.400 8.900 8.200

Ghi chú:

QCVN là QCVN 14:2008/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước
thải sinh hoạt, cột B giá trị tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi xả vào
nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

PC: Mẫu nước cống thải cạnh Phòng cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy

SXD: Mẫu nước cống thải cạnh Sở Xây dựng.

ĐV: Mẫu nước cống thải của thị trấn Đồng Văn
3.1.2.2. Nước thải công nghiệp

Các hoạt động sản xuất công nghiệp này đã phát sinh nhiều chất thải rắn,
lỏng gây ảnh hưởng xấu đến môi trường nước tỉnh Hà Giang. Trong đó nước
thải công nghiệp là đối tượng gây ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng nước mặt
các thuỷ vực, làm suy giảm chất lượng nguồn nước. Các ngành công nghiệp
phát triển ở Hà Giang chủ yếu là khai thác và chế biến khoáng sản, chế biến
nông lâm sản, cơ khí và sản xuất vật liệu xây dựng. Trong đó, ngành khai thác
và chế biến khoáng sản là ngành thải ra nhiều nước thải nhất, với độ đục, hàm
lượng TSS, COD, kim loại nặng cao. Ngành khai thác khoáng sản trên địa bàn
tỉnh hiện nay chủ yếu là khai thác kim loại, ngoài ra còn có các khu vực khai
thác đá, và hoạt động cát sỏi tự phát.
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Kết quả phân tích mẫu nước thải sản xuất của một số cơ sở sản xuất công
nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2011 như bảng 3.3.

Bảng 3.3. Kết quả quan trắc mẫu nước thải một số mỏ khoáng sản

Vị trí

Thông số quan trắc
TSS (mg/l) COD (mg/l) Mg (mg/l) Zn (mg/l)

Đợt
1/2011

Đợt
2/2011

Đợt
1/2011

Đợt
2/2011

Đợt
1/2011

Đợt
2/2011

Đợt
1/2011

Đợt
2/2011

Mỏ chì kẽm
Ao Xanh

254 219 112 121 0,05 0,03 0,27 0,28

Mỏ mangan
Đồng Tâm

119 113 88 76 0,22 0,2 0,12 0,14

Mỏ mangan
Cty Ban Mai

136 113 74 72 0,26 0,21 1,12 1,15

QCVN 100 150 1 3

Ghi chú:

QCVN là QCVN 40:2011/BTNMT, Quy chuẫn kỹ thuật quốc gia về nước
thải công nghiệp, cột B giới hạn các thông số ô nhiễm trong nước thải công
nghiệp khi xả vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

3.1.2.3. Nước thải y tế
Hiện tại, hệ thống y tế công lập trong tỉnh có 2.245 giường bệnh, trong đó

có 2.030 giường của các bệnh viện và 215 giường của 19 phòng khám đa khoa
khu vực. Công suất sử dụng giường bệnh trong các cơ sở y tế công lập luôn lớn
hơn 100%. Số giường bệnh thực kê của hệ thống y tế trong tỉnh là 2.536 giường.
Các BV tuyến tỉnh và tuyến huyện đều thực hiện chức năng chẩn đoán và điều
trị cho cả bệnh nhân nội trú và ngoại trú. Ngoài ra còn phải thực hiện thêm các
chức năng đào tạo, chỉ đạo tuyến, nghiên cứu khoa học và quản lý kinh tế theo
quy định của Bộ Y tế. Ngoài hệ thống cơ sở khám chữa bệnh công lập, hệ điều
trị của hệ thống y tế Hà Giang còn có 88 cơ sở hành nghề Y tế tư nhân, gồm: 04
Phòng khám đa khoa (tại TP. Hà Giang); 71 Phòng khám chuyên khoa và 13 cơ
sở Y học cổ truyền rải rác ở TP. Hà Giang và các huyện lỵ. Hỗ trợ thêm có 01
cơ sở phục hồi chức năng và 01 cơ sở dịch vụ cấp cứu vận chuyển người bệnh.

Theo kết quả kiểm tra năm 2015 thì tổng lượng nước thải y tế từ 15 bệnh
viện khoảng 350m3/ngày đêm.

Hiện nay chỉ có một số bệnh viện được đầu tư hệ thống xử lý nước thải là
bệnh viện Đa khoa Hà Giang, Bắc Quang, Vị Xuyên và Quản Bạ, Mèo Vạc,
Quang Bình, bệnh viện Lao và bệnh Phổi, bệnh viện Y dược Cổ truyền. Tuy
nhiên hiệu suất xử lý nước thải không cao do hệ thống mạng lưới ống thu gom
không thu được triệt để các nguồn nước thải, hệ thống xử lý không vận hành liên
tục theo đúng quy trình. Tại các bệnh viện, các cơ sở y tế còn lại nước thải sinh
hoạt và nước thải y tế chỉ được xử lý sơ bộ qua bể phốt hoặc không được xử lý
và thải trực tiếp ra môi trường.

Nước thải của các cơ sở y tế chứa nhiều hóa chất độc hại, phóng xạ, tác
nhân gây bệnh có khả lây nhiễm cao như Samonella, coliform, tụ cầu, liên cầu…



52

Nếu không được xử lý trước khi thải bỏ vào hệ thống thoát nước chung thì có
thể gây ra tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước đặc biệt là đối với nguồn
nước sinh hoạt.

Kết quả phân tích mẫu nước thải bệnh viện đa khoa Hà Giang sau khi qua
hệ thống xử lý như bảng 3.4.

Bảng 3.4. Kết quả quan trắc mẫu nước thải bệnh viện đa khoa tỉnh

Thông số Đợt 1/
2011

Đợt 2/
2011

Đợt 1/
2012

Đợt 2/
2012

Đợt 1/
2013

Đợt 2/
2013

Đợt 1/
2014

Đợt 2/
2014

QCVN

TSS (mg/l) 98 97 113 119 114 105 136 130 100
COD (mg/l) 149 152 156 158 162 157 193 187 100
BOD5 (mg/l) 75 78 78 80 82 79 101 94 50
Amoni (mg/l) 1,42 1,36 2,17 2,12 10
Phosphat
(mg/l)

3,17 2,74 3,14 3,12 3,18 3,26 3,03 3,06 10

Coliform
(MNP/100mll)

13.640 14.200 14.520 13.800 12.650 13.800 10.300 9.700 5000

Ghi chú:

QCVN là QCVN 28:2010/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước
thải y tế, cột B giá trị tối đa cho phép trong nước thải y tế khi thải vào các
nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt

3.1.2.4. Chất thải trong sản xuất nông – lâm nghiệp

Trong trồng trọt, để tăng năng suất cây trồng, người dân phun thuốc trừ
sâu đồng thời sử dụng lượng lớn phân bón hóa học. Sự tồn dư hóa chất bảo vệ
thực vật trong đất do quá trình canh tác cũng là nguyên nhân gián tiếp ảnh
hưởng đến chất lượng nước các thủy vực trong khu vực do quá trình rửa trôi.

Việc sử dụng lượng phân bón hóa học nhiều trong trường hợp vượt quá
khả năng hấp thụ của đất sẽ bị rửa trôi theo dòng chảy vào các ao hồ, kênh
mương, đặc biệt là hàm lượng đạm và kali, sự tăng lên hàm lượng các chất này
trong nước sẽ ảnh hưởng tới đời sống thủy sinh, dẫn tới nguy cơ ô nhiễm nguồn
nước trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tình hình sử dụng
hóa chất bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh là rất hạn chế do đó khả năng ảnh
hưởng là rất ít.

Hoạt động chăn nuôi gia súc gia cầm của các địa phương trong huyện đều
tăng qua các năm. Nước thải của các hoạt động sản xuất này chủ yếu là nước rửa
phân chuồng, loại nước thải này thường đi kèm với chất thải rắn chứa nhiều chất
hữu cơ dễ phân hủy. Hiện nay có rất ít các các cơ sở chăn nuôi thực hiện xử lý
chất thải rắn và nước thải. Theo định mức của Trung tâm tư vấn nghiên cứu đầu
tư phát triển nông thôn Việt Nam và số liệu về các loại gia súc, gia cầm năm
2014 tại Hà Giang của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì khối lượng
chất thải gia súc, gia cầm phát sinh trên địa bàn tỉnh như sau:
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Bảng 3.5. Bảng dự báo chất thải chăn nuôi năm 2014 tại Hà Giang

Loại gia súc, gia cầm Định mức thải
(kg/con.ngày)

Số lượng *
(con)

Khối lượng chất thải
(tấn/ngày)

Trâu 7,36 158.336 1.165
Bò 6,13 106.091 650
Lợn 1,76 505.431 890
Gia cầm 0,029 3.600.000 104

Nguồn (*): Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nước thải của các cơ sở chăn nuôi trong trường hợp mương dẫn nước thải
nhỏ sẽ gây bồi lắng, làm tắc nghẽn hệ thống thoát nước. Đối với các ao hồ tiếp
nhận nguồn thải này, hàm lượng chất hữu cơ trong nước nhiều sẽ tạo ra tình
trạng hiếm khí, nước trong ao có hiện tượng phú dưỡng, đe dọa và tiêu diệt các
loài thủy sinh. Do đó nước ao có mùi thối đặc trưng, làm mất mỹ quan sinh thái.

Sự phát triển của sản xuất lâm nghiệp đã làm tăng diện tích che phủ rừng
trên địa bàn tỉnh trong những năm qua. Tuy nhiên, do chất lượng rừng không
cao dẫn đến khi có mưa tại những khu vực rừng mới trồng chưa khép tán và
rừng nghèo thì tình trạng xói mòn vẫn diễn ra. Với địa hình chia cắt mạnh việc
mất rừng hay giảm chất lượng rừng và mất lớp phủ làm cho đất bị rửa trôi, gây
thoái hoá đất và ô nhiễm môi trường nước mặt vào mùa mưa đặc biệt là tại khu
vực núi đất phía tây.

3.1.2.5. Chất thải rắn

Chất thải rắn là một trong các nguồn gây ô nhiễm đối với chất lượng nước
mặt ở các thủy vực trong tỉnh. Cùng với quá trình phát triển của các ngành kinh
tế và sự gia tăng dân số tổng lượng chất thải rắn trong khu vực không ngừng gia
tăng. Hoạt động đổ rác thải vào môi trường nước là nguyên nhân trực tiếp dẫn
đến sự ô nhiễm chất lượng nước. Ngoài ra, chất thải rắn vận chuyển chất ô
nhiễm vào môi trường nước do sự vận chuyển của nước rỉ rác hoặc nước mưa.

- Chất thải rắn sinh hoạt

Rác thải sinh hoạt tại trung tâm các huyện, thành phố đều được các đơn vị
chuyên trách thực hiện thu gom (Công ty, đội dịch vụ công cộng môi trường).
Rác thải sinh hoạt được thu gom và vận chuyển về khu xử lý rác tập trung, tỷ lệ
thu gom đạt từ 80% đến 95%. Tại một số huyện (Hoàng Su Phì, Yên Minh, Bắc
Quang, Quang Bình, Vị Xuyên), đội dịch vụ công cộng môi trường còn thực
hiện thu gom rác thải cho các xã lân cận vùng trung tâm huyện.

Tại các xã còn lại, việc thu gom rác thải khu chợ và trung tâm xã chủ yếu
do ban quản lý các chợ (đối với xã có chợ) tổ chức thực hiện vào cuối ngày họp
chợ, một số xã chưa hình thành được tổ chức thực hiện thu gom rác thải.

Tại khu vực nông thôn việc xử lý rác chủ yếu được thực hiện tại các hộ
gia đình theo hình thức tái sử dụng rác hữu cơ làm thức ăn chăn nuôi, ủ phân
xanh, bán rác tái chế cho những người thu mua phế liệu, những phần không tái
sử dụng được thì đem đốt, chôn lấp trong khuôn viên gia đình.



54

Rác thải tại các bãi rác của các huyện và thành phố Hà Giang chưa được
xử lý đảm bảo, nước rỉ từ các bãi rác là nguồn gây ô nhiễm môi trường nước mặt
cho khu vực xung quanh.

Kết quả quan trắc nước rỉ rác bãi rác thành phố Hà Giang qua các năm thể
hiện tại bảng 3.6.

Bảng 3.6. Kết quả quan trắc mẫu nước thải bãi rác TP. Hà Giang

Đơn vị: mg/l

Thông
số

Đợt I
2011

Đợt II
2011

Đợt I
2012

Đợt II
2012

Đợt I
2013

Đợt II
2013

Đợt I
2014

Đợt II
2014

Đợt I
2015

QCVN

BOD5 165 169 167 165 172 181 192 190 216 100

COD 313 314 328 318 318 324 369 363 397 400

NH4
+ 14,8 13,8 15,4 16,2 35,9 25

Tổng N 89,2 60

(QCVN là QCVN 25/2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước
thải của bãi chôn lấp chất thải rắn, Cột B1 - áp dụng cho bãi chôn lấp hoạt
động trước ngày 01/01/2010).

Theo kết quả quan trắc nước rỉ rác của bãi rác thành phố Hà Giang cho
thấy thông số BOD5 qua các năm đều vượt quy chuẩn cho phép. Kết quả quan
trắc thông số amoni (NH4

+), tổng ni tơ trong năm 2015 đều vượt quy chuẩn cho
phép. Nồng độ amoni (NH4

+)  trong mẫu phân tích năm 2015 đã lớn hơn 2 lần
nồng độ trong mẫu phân tích năm 2012. Nồng độ BOD5 và COD đều có chiều
hướng tiếp tục tăng, kết quả phân tích COD năm 2015 cho thấy nồng độ COD
gần chạm ngưỡng giới hạn của Quy chuẩn 397mg/l so với 400mg/l.

Diễn biến BOD5, COD được thể hiện qua hình 3.1.

Hình 3.1. Diễn biến BOD5, COD trong nước thải bãi rác TP. Hà Giang

- Chất thải rắn y tế
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Lượng rác thải sinh hoạt và chất thải rắn y tế nguy hại tại 15 Bệnh viện
lớn trên địa bàn tỉnh theo báo cáo của các bệnh viện được kiểm tra năm 2014
như sau:
Bảng 3.7. Lượng chất thải rắn cơ sở y tế các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Giang

STT Tên cơ sở y tế CTR sinh hoạt
(kg/ngày đêm)

CTR nguy hại
(kg/tháng)

1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang 200 2.550

2 Bệnh viện Lao và bệnh phổi 30 156

3
Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức
năng tỉnh

12

4 Bệnh viện Y Dược cổ truyền 15 108

5 Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê 10 9,2

6 Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Quang 300 1.800

7 Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn 25 360

8 Bệnh viện đa khoa huyện Hoàng Su Phì 45 690

9 Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc 60 50

10 Bệnh viện đa khoa Nà Chì 4 90

11 Bệnh viện đa khoa huyện Quang Bình 100 1200

12 Bệnh viện đa khoa huyện Quản Bạ 43 150

13 Bệnh viện đa khoa huyện Vị Xuyên 25 75

14 Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần 45 1260

15 Bệnh viện đa khoa huyện Yên Minh 100 300

Cộng 1.002 8.810

Qua Bảng 3.7 cho thấy lượng chất thải y tế nguy hại phát sinh hàng tháng
bằng khoảng 1/3 lượng chất thải sinh hoạt phát sinh tại các bệnh viện cấp tỉnh và
huyện. Tại các cơ sở y tế tư nhân và các cơ sở y tế cấp xã chưa có số liệu đầy
đủ, tuy nhiên các cơ sở này chỉ tiến hành các thủ thuật, tiểu phẫu nên tỉ lệ chất
thải y tế nguy hại/ chất thải sinh hoạt phát sinh còn nhỏ hơn.

Phương pháp xử lý chủ yếu là phân loại và chôn lấp trong đó chất thải y tế
nguy hại được đốt và chôn lấp trong các hố đất xung quanh cơ sở. Hiện có 08/15
bệnh viện đã được đầu tư xây dựng lò đốt theo công nghệ 1 buồng hoặc 2
buồng, các lò đốt rác trên phần nhiều đã xuống cấp, hư hỏng một số bộ phận,
thiết bị, hiệu quả xử lý chất thải không cao.

- Chất thải rắn công nghiệp
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Nhìn chung ngành công nghiệp ở Hà Giang hiện nay chưa phát triển, bao
gồm chủ yếu các loại hình sản xuất công nghiệp như: Sản xuất gạch, vôi, xi
măng, khai thác đá, khai thác quặng, sản xuất bột giấy, sản xuất chè, chế biến
gỗ, chế biến lương thực, nước giải khát và sản xuất điện. Trong đó, các ngành
phát sinh chất thải rắn chủ yếu là ngành sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác
quặng, sản xuất giấy, công nghiệp chế biến.

Hiện nay có 01 nhà máy chế biến gỗ tại KCN Bình Vàng công suất
120.000 m3 sản phẩm/năm đã đi vào hoạt động; 01 nhà máy sản xuất bột giấy tại
CCN Nam Quang và 01 nhà máy sản xuất viên gỗ nén công suất 20.000 tấn/năm
đang triển khai xây dựng; toàn tỉnh có 462 cơ sở chế biến chè, 156 cơ sở chế
biến gỗ và các sản phẩm từ gỗ tại địa bàn các huyện Bắc Quang, Vị Xuyên,
Quang Bình ...

Tổng hợp các thành phần CTR công nghiệp trên địa bàn như sau:
Bảng 3.8. Thành phần chất thải rắn công nghiệp tại một số loại hình sản

xuất công nghiệp ở Hà Giang

STT Ngành công nghiệp CTR nguy hại CTR thông thường

1 Sản xuất gỗ Vỏ hộp sơn, vỏ hộp đựng
các loại keo

Ván loại, gỗ bóc loại,
mùn cưa, vỏ gỗ, nguyên
liệu thừa, thức ăn, rau củ
thừa.

2 Sửa chữa ô tô, xe máy Giẻ lau dầu mỡ, hộp dầu
mỡ, mùn cưa nhiễm dầu.

Túi nilon, vỏ bọc nilon,
thức ăn, rau củ thừa.

3
Sản xuất vật liệu xây
dựng

Giẻ lau dính dầu trong
quá trình bảo quản thiết
bị, lau chùi thiết bị hàng
tháng; lượng dầu thải từ
hoạt động thay dầu bảo
dưỡng.

Gạch vỡ không thể sử
dụng; vỏ hộp Cacton;
bao bì; phôi nguyên liệu
thừa; vữa thải, thực phẩm
thừa.

4 Xuất nhập khẩu Túi nilon, thực phẩm
thừa, bìa cacton.

5 Chế biến chè
Chè hỏng, củi than, sỉ
than, rác vụn…

(Nguồn: Xí nghiệp xây dựng và chuyển giao công nghệ môi trường 2, năm 2014)
Việc phân loại chất thải rắn công nghiệp của các doanh nghiệp đã được

thực hiện nhưng chưa triệt để, hầu hết các cơ sở sản xuất kinh doanh chỉ thực
hiện việc phân loại chất thải rắn đối với các chất thải mang lại giá trị kinh tế như
kim loại, bao bì nhựa, gỗ, giấy, chất tái chế được… Còn lại các chất thải không
có giá trị kinh tế thì được thu gom và đổ lẫn lộn với chất thải sinh hoạt, gây khó
khăn trong quá trình thu gom, xử lý.

Qua điều tra hiện trạng cho thấy, việc phân loại đối với chất thải rắn công
nghiệp nguy hại cũng chưa được thực hiện tốt, một số doanh nghiệp vẫn còn
hiện tượng để lẫn lộn chất thải rắn công nghiệp nguy hại và không nguy hại với
nhau dẫn đến tình trạng chất thải nguy hại lại được chôn lấp cùng với chất thải
không nguy hại.

- Một số nguồn ảnh hưởng khác:
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Ảnh hưởng của các công trình thủy điện: Theo báo cáo của Sở Công
Thương, tỉnh Hà Giang đã quy hoạch 48 dự án thủy điện với tổng công suất
774,8 MW, hiện có 22 nhà máy thủy điện đã hoàn thành xây dựng đi vào vận
hành, có 04 dự án đang triển khai xây dựng (Nho Quế 2, Bắc Mê, Thuận Hòa,
Nậm Ly 1). Khi tiến hành xây dựng nhà máy thuỷ điện trên các sông, suối có
ảnh hưởng nhất định đến chất lượng nước mặt. Đất đá thải khi tiến hành thi công
không được xử lý triệt để làm tăng độ đục các dòng sông gây bồi lắng phía hạ
lưu. Khi hồ chứa thuỷ điện hoàn thành làm thay đổi chế độ dòng chảy của các
sông, giảm khả năng tự làm sạch và tăng khả năng bồi lắng lòng hồ, lòng sông.

3.1.3. Diễn biến ô nhiễm

Để đánh giá chất lượng nước mặt trên địa bàn tỉnh Hà Giang, hàng năm
Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức quan trắc môi trường nước tại sông Lô,
sông Chảy, sông Gâm và phụ lưu của các sông này. Việc tổ chức quan trắc được
tiến hành định kỳ 02 đợt trong năm. Đợt 1 tổ chức vào tháng 5 - 6, đợt 2 tổ chức
vào tháng 9.

3.1.3.1. Diễn biến ô nhiễm nước sông Lô và phụ lưu của sông Lô

Trên sông Lô và phụ lưu sông Lô đã tổ chức quan trắc môi trường nước
tại 16 vị trí là:

+ Mẫu nước sông Lô khu vực cửa khẩu Thanh Thủy

+ Mẫu nước sông Lô đầu thành phố Hà Giang (cầu Gạc đì)

+ Mẫu nước sông Lô cuối thành phố Hà Giang (khu Cầu Mè)

+ Mẫu nước sông Lô cuối huyện Vị Xuyên (Km 23)

+ Mẫu nước sông Lô tại khu vực giáp Tuyên Quang (km84 QL2)

+ Mẫu nước sông Miện (tại cầu 3/2)

+ Mẫu nước sông Miện tại cầu Tráng Kìm -Quản Bạ
+ Mẫu nước suối Sảo khu vực xã Bạch Ngọc - Vị Xuyên (Cầu Treo)

+ Mẫu nước suối Sảo tại xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên (phía dưới khu
vực mỏ Mangan Tân Bình)

+ Mẫu nước suối Sảo tại xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên (phía hạ lưu khu
vực tiếp nhận nước thải của mỏ Mangan Bản Sám 2)

+ Mẫu nước suối tại xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên

+ Nước suối xã Ngọc Linh huyện Vị Xuyên (cạnh mỏ mangan Nậm
Nhùng đã cấp cho Công ty TNHH Ban Mai)

+ Mẫu nước suối tại khu vực mỏ mangan Đồng Tâm, xã Đồng Tâm,
huyện Bắc Quang (đã cấp phép cho Công ty TNHH Phả Lại)

+ Mẫu nước sông Bạc tại cầu sông Bạc

+ Mẫu nước sông Bạc tại cầu Vĩnh Tuy
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+ Mẫu nước sông Con tại Quang Bình

Kết quả quan trắc cho thấy chất lượng nước sông Lô khu vực cửa khẩu
Thanh Thủy có thông số TSS tại 02 đợt quan trắc năm 2011, đợt 1 năm 2012 và
đợt 1 năm 2013 vượt giới hạn cho phép của Cột B1 QCVN08:2008/BTNMT,
thông số kim loại nặng (Zn, Fe), coliform cao gấp nhiều lần tại các vị trí khác
trên sông Lô và phụ lưu sông Lô.

Hình 3.2. Diễn biến TSS tại một số vị trí trên sông Lô

Từ hình 3.2 có thể thấy nồng độ TSS sông Lô khu vực cửa khẩu Thanh
Thủy có xu hướng giảm dần qua các năm về bằng mức nồng độ TSS trung bình
các vị trí trên sông Lô, nồng độ TSS sông Miện tại cầu 3/2, sông Lô tại khu vực
giáp Tuyên Quang có xu hướng ổn định qua các năm.

Hình 3.3. Diễn biến Zn tại một số vị trí trên sông Lô
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Từ hình 3.3 có thể thấy nồng độ Zn sông Miện tại cầu 3/2 có xu hướng
tăng dần qua các năm, nồng độ Zn sông Lô khu vực cửa khẩu Thanh Thủy, nồng
độ Zn sông Lô tại khu vực giáp Tuyên Quang có xu hướng ổn định qua các năm.
Nồng độ Zn sông Lô khu vực cửa khẩu Thanh Thủy lớn gấp nhiều lần nồng độ
Zn tại 2 vị trí còn lại.

Hình 3.4. Diễn biến Fe tại một số vị trí trên sông Lô

Từ hình 3.4 có thể thấy nồng độ Fe sông Lô khu vực cửa khẩu Thanh
Thủy có xu hướng giảm dần qua các năm về bằng mức nồng độ Fe trung bình
các vị trí trên sông Lô, nồng độ Fe sông Miện tại cầu 3/2, Fe sông Lô tại khu
vực giáp Tuyên Quang có xu hướng ổn định qua các năm.

Hình 3.5. Diễn biến Coliform tại một số vị trí trên sông Lô
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Từ hình 3.5 có thể thấy nồng độ Coliform sông Lô khu vực cửa khẩu
Thanh Thủy có xu hướng giảm dần qua các năm về bằng mức trung bình các vị
trí khí trên sông Lô. Nồng độ Coliform sông Miện tại cầu 3/2, Coliform sông Lô
tại khu vực giáp Tuyên Quang có giá trị thấp hơn nồng độ Coliform sông Lô
khu vực cửa khẩu Thanh Thủy, và có xu hướng giảm dần qua các năm.

Có thể nhận thấy rằng các hoạt động sản xuất từ phía Trung Quốc đã gây
ảnh hưởng nhất định tới chất lượng nước sông Lô khu vực cửa khẩu Thanh
Thủy làm cho một số thông số TSS, Zn, Fe, Coliform tại khu vực này cao hơn vị
trí khác trên cùng lưu vực sông Lô, nhưng giá trị các thông số này có xu hướng
giảm theo thời gian.

Kết quả quan trắc tại các vị trí còn lại trên sông Lô và phụ lưu sông Lô
đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN08:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, Cột B1 (dùng cho mục đích tưới tiêu
thủy lợi hoặc các mục đích khác yêu cầu chất lượng nước thấp).

3.1.3.2. Diễn biến ô nhiễm nước sông Chảy và phụ lưu của sông Chảy

Trên sông Chảy và phụ lưu sông Chảy đã tổ chức quan trắc môi trường
nước tại 04 vị trí là:

+ Mẫu nước sông Chảy trước thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì

+ Mẫu nước sông Chảy sau thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì

+ Mẫu nước sông Chảy tại Cầu Cốc Pài, huyện Xín Mần

+ Mẫu nước suối Đỏ tại cầu suối Đỏ
Kết quả quan trắc các năm cho thấy các thông số trong mẫu nước sông

Chảy khu vực trước và sau thị trấn Vinh Quang đều nằm trong giới hạn cho
phép của QCVN08:2008/BTNMT Cột B1.
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Kết quả quan trắc và diễn biến nồng độ của các thông số chính trên suối
Đỏ thể hiện tại bảng 3.9, hình 3.6, 3.7, 3.8.

Thông số TSS, BOD5, COD, PO4
3-, dầu mỡ, kim loại nặng trong mẫu

nước suối Đỏ tại các năm 2011 – 2013 đều vượt nhiều lần giới hạn cho phép của
QCVN08:2008/BTNMT Cột B1. Sang năm 2014, chỉ còn Pb vượt Quy chuẩn
tại đợt 1, PO4

3- vượt Quy chuẩn tại cả 2 đợt quan trắc. Thông số Coliform có giá
trị cao gấp nhiều lần tại các vị trí khác trên sông Chảy.

Bảng 3.9. Kết quả quan trắc mẫu nước suối Đỏ
Đơn vị:mg/l

Thông
số

Đợt I
2011

Đợt II
2011

Đợt I
2012

Đợt II
2012

Đợt I
2013

Đợt II
2013

Đợt I
2014

Đợt II
2014

Đợt I
2015 QCVN

TSS 486 324 186 165 192 89 16 13 19 50

COD 32,3 37,4 36 38 55 46 18 12 12,9 30

BOD5 16 17 17 18 25 23 10 6,7 7,3 15

Pb 0,17 0,15 0,15 0,17 0,16 0,17 0,13 0,024 0,021 0,05

Zn 3,64 3,27 3,47 3,29 3,52 1,21 0,48 0,41 0,12 1,5

Fe 2,18 2,21 2,23 2,18 2,34 1,63 0,32 0,36 0,28 1,5

PO4
3- 3,28 3,24 3,13 3,17 3,18 3,15 3,11 2,35 0,39 0,3

Dầu mỡ 0,27 0,22 0,29 0,21 0,33 0,31 0,05 0,08 0,03 0,1

(QCVN là QCVN08:2008/BTNMT Cột B1)

Hình 3.6. Diễn biến TSS trên suối Đỏ

Hình 3.7. Diễn biến BOD5, COD trên suối Đỏ
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Hình 3.8. Diễn biến Fe, Zn, Pb trên suối Đỏ

Qua bảng 3.9, các hình 3.6, 3.7, 3.8 cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm
trên suối Đỏ có xu hướng giảm dần theo thời gian.

Kết quả quan trắc và diễn biến nồng độ của các thông số chính trên sông
Chảy tại cầu Cốc Pài thể hiện tại bảng 3.10, hình 3.9, 3.10, 3.11.

Kết quả quan trắc mẫu nước sông Chảy tại cầu Cốc Pài  cho thấy thông số
COD, BOD5 năm 2011, 2012 và đợt 1 năm 2013, thông số TSS đợt 1 năm 2012
và đợt 1 năm 2013 cao hơn giới hạn của QCVN08:2008/BTNMT Cột B1.
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Bảng 3.10. Kết quả quan trắc mẫu nước sông Chảy tại cầu Cốc Pài

Đơn vị:mg/l

Thông
số

Đợt I
2011

Đợt II
2011

Đợt I
2012

Đợt II
2012

Đợt I
2013

Đợt II
2013

Đợt I
2014

Đợt II
2014

Đợt I
2015

QCVN

TSS 48,9 47 54 45 56 23 16 14 22 50
COD 43,9 42,8 44 36 40 17 23 20 17 30
BOD5 22 21 21 17 18 8 14 12 10,2 15

Pb
<

0,003
<

0,005
<

0,002
<

0,003
<

0,012
0,012 0,017 0,015 0,016 0,05

Zn 0,008 0,004 0,006 0,012 0,005 0,004 0,0041 0,0049 0,14 1,5

Fe 0,42 0,34 0,32 0,3 0,26 0,21 0,2 0,21 0,18 1,5

PO4
3- 0,012 0,016 0,014 0,018 0,015 0,012 0,024 0,025 0,018 0,3

Dầu
mỡ 0,07 0,05 0,08 0,07 0,07 0,06 0,07 0,08 0,05 0,1

(QCVN là QCVN08:2008/BTNMT Cột B1)

Hình 3.9. Diễn biến TSS, BOD, COD, Pb trên sông Chảy tại cầu Cốc Pài

Hình 3.10. Diễn biến PO4
3-, dầu mỡ trên sông Chảy tại cầu Cốc Pài
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Hình 3.11. Diễn biến Fe, Zn trên sông Chảy tại cầu Cốc Pài

Qua hình 3.9, 3.10, 3.11 cho thấy trên sông Chảy tại cầu Cốc Pài, nồng độ
Pb có xu hướng tăng; Nồng độ TSS, COD, BOD5, Fe có xu hướng giảm, PO4

3-,
dầu mỡ, Zn có xu hướng ổn định theo thời gian.

Như vậy có thể thấy các hoạt động sản xuất ở thượng nguồn suối Đỏ bên
phía Trung Quốc có ảnh hưởng tới chất lượng nước suối Đỏ, góp phần làm ảnh
hưởng chất lượng nước sông Chảy.

3.1.3.3. Diễn biến ô nhiễm nước sông Gâm và phụ lưu của sông Gâm

Trên sông Gâm và phụ lưu sông Gâm đã tổ chức quan trắc môi trường
nước tại 11 vị trí là.

+ Mẫu nước sông Gâm tại thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê

+ Mẫu nước suối Nà Nèn, huyện Bắc Mê

+ Mẫu nước suối mỏ Mangan Nà Viền, Bắc Mê

+ Mẫu nước suối tại UBND xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê

+ Mẫu nước suối Lũng Vầy, xã Minh Sơn tại khu vực phía sau nhà máy
tuyển sắt của Công ty An Thông
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+ Mẫu nước sông Ma tại trung tâm xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên

+ Mẫu nước sông Ma, xã Tùng Bá tại khu vực phía sau nhà máy tuyển sắt
của Công ty An Thông,

+ Mẫu nước sông Ma sau nhà máy giấy đế Thủy Linh (Km 19-QL 34)

+ Mẫu nước sông Ma tại Km 31 QL34 - xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê

+ Mẫu nước suối khu vực mỏ Antimon Mậu Duệ - Yên Minh

+ Mẫu nước sông Nho Quế tại khu vực xã Khâu Vai

Kết quả quan trắc tại các vị trí trên lưu vực sông Gâm cho thấy: Hầu hết
tại các vị trí quan trắc, giá trị các thông số quan trắc đều trong giới hạn cho phép
của QCVN08:2008/BTNMT Cột B1 và tương đối ổn định qua các năm. Duy chỉ
có nồng độ TSS sông Gâm khu vực thị trấn Yên Phú, sông Ma khu vực trung
tâm xã Tùng Bá, sông Ma khu vực sau nhà máy giấy đế Thủy Linh, và nước
suối mỏ mangan Nà Viền tại một số thời điểm quan trắc cao hơn giới hạn của
Quy chuẩn QCVN08:2008/BTNMT Cột B1.

Kết quả, diễn biến TSS của 4 điểm trên thể hiện tại hình 3.12, Bảng 3.11.

- Thông số TSS sông Gâm khu vực thị trấn Yên Phú vượt Quy chuẩn
trong năm 2011, đợt 1 năm 2012, đợt 1 năm 2013; giá trị TSS có xu hướng giảm
theo thời gian.

- Thông số TSS sông Ma khu vực trung tâm xã Tùng Bá vượt Quy chuẩn
năm 2011, giá trị TSS có xu hướng giảm theo thời gian.

- Thông số TSS sông Ma khu vực sau nhà máy giấy đế Thủy Linh vượt
Quy chuẩn năm 2011 và 2013, giá trị TSS có xu hướng giảm theo thời gian.

- Thông số TSS nước suối mỏ mangan Nà Viền đợt năm 2011 đến đợt 1
năm 2013 vượt Quy chuẩn. Trong đó, giá trị TSS tại đợt 1 năm 2011 cao hơn 15
lần giới hạn cho phép, đợt 2 năm 2011 cao hơn 4 lần giới hạn cho phép. Giá trị
TSS của điểm quan trắc này có xu hướng giảm theo thời gian

Nguyên nhân của nồng độ TSS cao chủ yếu do ảnh hưởng từ đất đá thải,
nước thải của hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản tại các mỏ trong lưu
vực. Cùng với các biện pháp quản lý của nhà nước, sự giảm hoặc những hoạt
động của một số mỏ khoáng sản thì hàm lượng TSS tại vị trí có hiện tượng vượt
giới hạn cho phép đã có xu hướng giảm theo thời gian dần trở về mức bình quân
của các vị trí khác trên lưu vực.

Hình 3.12. Diễn biến TSS tại một số vị trí trên lưu vực sông Gâm
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Bảng 3.11. Kết quả quan trắc TSS một số điểm trên lưu vực sông Gâm

Vị trí
Đợt 1
2011

Đợt 2
2011

Đợt 1
2012

Đợt 2
2012

Đợt 1
2013

Đợt 2
2013

Đợt 1
2014

Đợt 2
2014

Đợt 1
2015

QCVN

B1 B2

Sông Gâm
tại thị trấn
Yên Phú

71,3 62 76 46 78 32 13 17 24 50 100

Suối mỏ
mangan Nà
Viền

764 218 64 68 68 25 20 22 11 50 100

Sông Ma
tại trung
tâm xã
Tùng Bá

73,2 75 36 41 33 22 15 12 16 50 100

Sông Ma
KV sau
NM giấy đế

67 72 66 67 13 16 11 50 100
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Thủy Linh

3.1.3.4. Hiện trạng chất lượng nước một số hồ treo trên địa bàn tỉnh

Trong tháng 6/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức quan trắc
chất lượng nước hồ treo tại 10 hồ treo thuộc vùng Công viên địa chất toàn cầu
cao nguyên đá Đồng Văn. Kết quả quan trắc tại Bảng 3.12.

Bảng 3.12. Kết quả phân tích nước hồ treo

Stt Tên vị trí pH
Amoni
(mg/l)

Clorua
(mg/l)

Sắt
(mg/l)

Asen
(mg/l)

Coliform
(MNP/100ml)

1
Hồ treo trung tâm xã
Bát Đại Sơn, Quản Bạ 6,73 0,056 11,7 0,072 <0,0005 108

2
Hồ treo Ha Bua Đa -
trung tâm xã Thài
Phìn Tủng, Đồng Văn

6,89 0,032 7,2 0,056 <0,0005 227

3
Hồ treo trung tâm xã
Xín Lủng, Đồng Văn 6,95 0,038 9,1 0,035 <0,0005 248

4
Hồ treo trung tâm xã
Sà Phìn, Đồng Văn

6,73 0,021 9,9 0,089 <0,0005 442

5
Hồ treo trung tâm xã
Lũng Thần, Đồng Văn 6,95 0,032 12,1 0,11 <0,0005 199

6
Hồ treo Mã Phì Lèng,
Mèo Vạc

7,03 0,019 15,7 0,096 <0,0005 338

7
Hồ treo trung tâm xã
Pải Lủng, Mèo Vạc

7,01 0,012 13,1 0,078 <0,0005 472

8
Hồ treo trung tâm xã
Pả Vi, Mèo Vạc

6,88 0,023 10,6 0,084 <0,0005 331

9
Hồ treo trung tâm xã
Giàng Chu Phìn, Mèo
Vạc

6,80 0,031 18,2 0,098 <0,0005 307

10
Hồ treo trung tâm xã
Khâu Vai, Mèo Vạc

6,17 0,042 13,1 0,056 <0,0005 254

QCVN 02: 2009/BYT -
Mức II

6,0-8,5 3 - 0,5 0,05 150

QCVN 08/2008:BTNMT -
Cột A1

6,0-8,5 0,1 250 0,5 0,01 2500

QCVN 08/2008:BTNMT -
Cột A1

6,0-8,5 0,2 400 1 0,02 5.000

QCVN 02:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước
sinh hoạt. Giới hạn tối đa cho phép Mức II: Áp dụng đối với các hình thức khai
thác nước của cá nhân, hộ gia đình (các hình thức cấp nước bằng đường ống
chỉ qua xử lý đơn giản như giếng khoan, giếng đào, bể mưa, máng lần, đường
ống tự chảy).

QCVN 08/2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng
nước mặt. Cột A1: Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh họat. Cột A2: Dùng
cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp.

Qua bảng 3.12 cho thấy chất lượng nước các hồ treo tương đối tốt, nước
trung tính (pH dao động từ 6,17 - 7,03), có sự xuất hiện của Asen trong tất cả
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các mẫu nước nhưng hàm lượng nhỏ hơn 20 lần giới hạn cho phép của QCVN
08/2008:BTNMT - Cột A1; Hàm lượng Amoni (biểu thị sự ô nhiễm bởi chất
thải phân, nước tiểu) nhỏ hơn giới hạn cho phép từ 1,79 lần tới 8,33 lần; Hàm
lượng Coliform (biểu thị ô nhiễm vi sinh vật) tại 9/10 mẫu vượt giới hạn cho
phép của QCVN 02:2009/BYT - Mức II.

3.2. Nước dưới đất

3.2.1. Tài nguyên nước dưới đất

Theo kết quả nghiên cứu tại Quy hoạch phân bổ tài nguyên nước tỉnh Hà
Giang đến năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 2942/QĐ-UBND ngày
29/12/2011 của UBND tỉnh Hà Giang, tài nguyên nước dưới đất tỉnh Hà Giang
tồn tại dưới dạng sau:

- Tầng chứa nước lỗ hổng

Tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích bởi rời hệ Đệ tứ (Q) có diện phân
bố chủ yếu dọc theo các thung lũng sông Lô và sông Miện…thuộc thành phố Hà
Giang, huyện Vị Xuyên, Bắc Quang. Ngoài ra trong tỉnh Hà Giang còn một số
thung lũng có diện tích nhỏ hẹp được phân bố dọc theo các suối lớn và các
thung lũng giữa núi. Tổng diện tích là 252km2. Thành phần đất đá chứa nước
gồm: sét, cát, sạn sỏi, cuội và các mảnh vụn đá…Chúng có các nguồn gốc khác
nhau như bồi tích, lũ tích, tàn tích và sườn tích… Chiều dày thường thay đổi từ
1m đến 10m.

Tầng chứa nước thuộc loại không áp, nguồn cung cấp chủ yếu là nước
mưa, nước mặt, một lượng nhỏ từ các tầng chứa nước nằm cao hơn chảy xuống.
Miền thoát là các sông, suối, các rãnh xâm thực và ngấm xuống tầng dưới.

- Các tầng chứa nước khe nứt, khe nứt – karst

+ Tầng chứa nước khe nứt trong các trầm tích lục nguyên Creta, hệ tầng
Bản Hang (k)

Các trầm tích tầng chứa nước k có diện phân bố ở nam – tây nam tỉnh Hà
Giang, thuộc huyện Quang Bình. Với diện tích khoảng 66km2. Thành phần đất
đá chứa nước bao gồm cuội kết, sạn kết, cát kết đa khoáng hỗn tạp màu nâu
nhạt, phân lớp dày hay dạng khối, cát kết dạng quarzit, cát kết thạch anh, sét vôi,
bột kết nâu đỏ xen cát kết xám nâu nhạt, phân lớp dày. Bề dày từ 260m đến
300m.

Động thái nước dưới đất tầng chứa nước k thay đổi theo mùa. Tầng chứa
nước thuộc loại không áp, nguồn cung cấp là nước mưa. Miền thoát là các sông,
suối có trong vùng, qua các rãnh xâm thực, khe nứt của đất đá ngấm xuống tầng
chứa nước nằm dưới.

+ Tầng chứa nước trong khe nứt các trầm tích lục nguyên hệ tầng Triat
giữa, hệ tầng Yên Bình (t2

2)

Các trầm tích lục nguyên của tầng chứa nước t2
2 có diện phân bố ở phía

nam – tây nam tỉnh Hà Giang, thuộc các xã Bằng Lang, Yên Hồ và Xuân Giang
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huyện Quang Bình và phần nhỏ ở xã Đồng Yên, Đông Thành huyện Bắc Quang.
Tầng chứa nước có diện lộ khoảng 56km2. Thành phần đất đá chứa nước gồm:
cuội kết và cát kết đa khoáng, bột kết, đá phiến sét.

Động thái nước dưới đất tầng chứa nuớc (t2
2) thay đổi theo mùa. Tầng

chứa nước thuộc loại không áp, nguồn cung cấp chủ yếu là nước mưa và nước
mặt ngấm xuống tầng chứa nước. Miền thoát qua các mạng sông, suối xâm thực,
khe nứt của đất đá ngấm xuống tầng dưới.

+ Tầng chứa nước khe nứt các trầm tích lục nguyên – phun trào hệ Trias
giữa hệ tầng Lân Pảng (t2

1)

Các trầm tích của tầng chứa nước (t2
1) có diện phân bố ở phía đông bắc

tỉnh thành những dải kéo dài theo phương tây bắc – đông nam từ xã Na Khê đến
xã Ngam La thuộc huyện Yên Minh và rải rác ở nếp lõm giữa của tầng chứa
nước Sông Hiến, thuộc các xã Ngọc Long, Mậu Long, Nậm Ban. Với diện lộ
khoảng 119km2. Thành phần đất đá chứa nước gồm: cuội kết, sạn kết, đá vôi sét,
cát bột kết, sét vôi, đá vôi đen, cát kết tủa, vụn núi lửa, tuf ryolit.

Động thái nước dưới đất tầng chứa nước (t2
1) thay đổi theo mùa. Tầng

chứa nước thuộc loại không áp, nguồn cung cấp là nước mưa, nước mặt và nước
từ các tầng chứa nước phía trên ngấm xuống. Miền thoát qua các rãnh xâm thực,
khe nứt của đất đá ngấm xuống tầng chứa nước nằm dưới.

+ Tầng chứa nước khe nứt trong các trầm tích lục nguyên, lục nguyên -
phun trào hệ tầng sông Hiến (t1

2)

Các trầm tích của tầng chứa nước t1
2 có diện tích phân bố khá rộng rãi ở

phía bắc – đông bắc tỉnh Hà Giang thuộc các huyện Yên Minh, Mèo Vạc và
huyện Đồng Văn. Với diện tích 431km2. Thành phần đất đá chứa nước gồm: đá
phiến sét, bột kết phân lớp, đá phiến sét vôi, cát kết vôi, cát kết tuf xám lục, bột
kết tuf, thấu kính mỏng đá vôi, sét vôi xen kẽ, spilit, diasbas prophyr, ryolit
prophyr.

Động thái nước dưới đất tầng chứa nước (t2
1) thay đổi theo thời mùa.

Tầng chứa nước thuộc loại không áp, nguồn cung cấp là nước mưa, nước mặt và
nước từ các tầng chứa nước phía trên ngấm xuống. Miền thoát là qua các rãnh
xâm thực, khe nứt của đất đá ngấm xuống tầng chứa nước nằm dưới.

+ Tầng chứa nước khe nứt – khe nứt karst các trầm tích carbonat hệ
Trias dưới hệ tầng Hồng Ngài (t1

1)

Các trầm tích carbonat của tầng chứa nước t1
1 có diện tích phân bố ở phía

đông bắc tỉnh Hà Giang, nằm rải rác thành những dải nhỏ với diện tích khoảng
64km2, thuộc các huyện Đồng Văn, huyện Mèo Vạc và một phần nhỏ huyện
Yên Minh. Thành phần đất đá chứa nước gồm: sét vôi, đá vôi sét xen đá vôi màu
xám, đá vôi trứng cá, đá vôi xám sẫm, xám sáng.

Động thái nước dưới đất tầng t1
1 thay đổi theo thời mùa. Tầng chứa nước

thuộc loại không áp, nguồn cung cấp là nước mưa, nước mặt và nước từ các tầng
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chứa nước phía trên ngấm xuống. Miền thoát qua các rãnh xâm thực, khe nứt
của đất đá ngấm xuống tầng chứa nước nằm dưới.

+ Tầng chứa nước khe nứt – khe nứt karst các trầm tích lục nguyên
carbonat hệ Permi trên hệ tầng Đồng Đăng (p2)

Các trầm tích của tầng chứa nước p2 có diện phân bố phía bắc – đông bắc,
lộ thành những dải hẹp viền quanh các khối đá vôi hệ tầng Bắc Sơn, hệ tầng
Hồng Ngài thuộc các huyện Yên Minh, Mèo Vạc, Đồng Văn và phần nhỏ huyện
Quản Bạ, huyện Vị Xuyên. Với diện tích khoảng 115km2. Thành phần chứa
nước gồm: cuội kết vôi, cát kết vôi màu xám tro, đá phiến sét than, đá phiến sét,
đá phiến sét xen đá phiến sét vôi, đá vôi sét xám đen, đá vôi silic…

Động thái nước dưới đất tầng p2 thay đổi theo thời mùa. Tầng chứa nước
thuộc loại không áp, nguồn cung cấp là nước mưa, nước mặt và nước từ các tầng
chứa nước phía trên ngấm xuống. Miền thoát qua các rãnh xâm thực, ngấm
xuống tầng chứa nước nằm dưới.

+ Tầng chứa nước khe nứt, khe nứt – karst trong các trầm tích carbonat
hệ Devon trên hệ tầng Bắc Sơn (c-p)

Thành phần đất đá chứa nước có mức độ phong hoá và nứt nẻ mạnh, phát
triển hang hốc kast mạnh. Như vậy, xếp tầng chứa nước có mức độ giàu nước.

Động thái nước dưới đất tầng c-p thay đổi theo thời mùa. Tầng chứa nước
thuộc loại không áp, nguồn cung cấp là nước mưa, nước mặt và nước từ các tầng
chứa nước phía trên ngấm xuống. Miền thoát qua các rãnh xâm thực, hang hốc
karst, khe nứt của đất đá ngấm xuống tầng chứa nước nằm dưới.

+ Tầng chứa nước khe nứt, khe nứt – karst trong các trầm tích carbonat
hệ Devon trên hệ tầng Tốc Tát (d3)

Các trầm tích của tầng chứa nước d3 có diện phân bố ở phía đông bắc tỉnh
Hà Giang, thuộc các xã Lũng Táo, Pải Lủng của huyện Đồng Văn, xã Pả Vi,
Giàng Chu Phìn, Cán Chu Phìn, Lũng Pù của huyện Mèo Vạc và một phần xã
Mậu Duệ, Mậu Long huyện Yên Minh. Có diện tích khoảng 56km2. Thành phần
đất đá chứa nước bao gồm: đá vôi vân đỏ, đá vôi dạng dải xen kẹp vôi sét phân
lớp mỏng, đá vôi hoa hóa, đá vôi silic, đá phiến sét.

Động thái nước dưới đất tầng chứa nước d3 thay đổi theo mùa. Tầng chứa
nước thuộc loại không áp, nguồn cung cấp là nước mưa, nước mặt và nước từ
các tầng chứa nước phía trên chảy xuống. Miền thoát là các sông, suối, qua các
rãnh xâm thực, hang hốc karst, khe nứt của đất đá ngấm xuống tầng chứa nước
nằm dưới.

+ Tầng chứa nước khe nứt, khe nứt – karst trong các trầm tích carbonat
xen lục nguyên hệ Devon, thống dưới – giữa (d1-2)

Các trầm tích tầng chứa nước d1-2 bao gồm các tầng chứa nước Khao Lộc
có diện phân bố ở Quản Bạ thuộc xã Tùng Vài, Cao Mã Pờ, Quyết Tiến…huyện
Vị Xuyên ở xã Phú Linh, Cao Bồ, Đạo Đức, Trung Thành…huyện Bắc Quang,
huyện Bắc Mê, Quang Bình. Tầng chứa nước Nà Quản có diện phân bố ở các xã



71

Sủng Cháng, xã Ma Lé...thuộc huyện Đồng Văn và Xín Cái huyện Mèo Vạc,
chạy dài theo phương tây bắc – đông nam từ huyện Đồng Văn sang huyện Mèo
Vạc. Các tầng chứa nước có diện tích khoảng 984km2. Thành phần đất đá chứa
nước bao gồm: đá phiến thạch anh – sericit – clorit, cát kết, đá vôi sét, đá vôi vi
hạt, đá vôi silic, phiến sericit, đá vôi phân lớp mỏng đến dày.

Động thái nước dưới đất tầng chứa nước d1-2 thay đổi theo mùa. Tầng
chứa nước thuộc loại không áp, nguồn cung cấp là nước mưa, nước mặt và nước
từ các tầng chứa nước phía trên ngấm xuống. Miền thoát qua các rãnh xâm thực,
hang hốc karst, khe nứt của đất đá ngấm xuống tầng chứa nước nằm dưới.

+ Tầng chứa nước khe nứt, khe nứt – karst trong các trầm tích carbonat
xen lục nguyên hệ Devon, thống dưới (d1)

Các trầm tích của tầng chứa nước d1 bao gồm các tầng chứa nước Ma Lé
(D1ml), tầng chứa nước Pia Phương ( D1pp), tầng chứa nước Tòng Bá (D1tb),
tầng chứa nước sông Cầu (D1sc). Tầng chứa nước Pia Phương có diện phân bố ở
đông của tỉnh Hà Giang, thuộc xã Yên Cường, Minh Ngọc, Lạc Nông huyện
Bắc Mê, ngoài ra phân hệ tầng còn phân bố ở xã Trung Thành, Bạch Ngọc
huyện Vị Xuyên, xã Đồng Tiến, Kim Ngọc huyện Bắc Quang. Tầng chứa nước
Ma Lé có diện phân bố rộng thuộc các huyện Quản Bạ, Yên Minh và một phần
huyện Vị Xuyên, Quang Bình và huyện Bắc Quang. Tầng chứa nước Tòng Bá lộ
ra ở các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Bắc Mê và huyện Vị Xuyên. Tầng chứa
nước sông Cầu lộ ra thuộc các huyện như Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh,
Quản Bạ, Bắc Mê, thành phố Hà Giang, huyện Vị Xuyên, huyện Bắc Quang.
Tổng diện tích khoảng 1.766km2. Thành phần đất đá chứa nước bao gồm: đá
vôi, đá vôi hóa, đá phiến sericit, đá phiến silic, cát kết, bột kết, đá phiến sét, sét
vôi.

Động thái nước dưới đất tầng chứa nước d1 thay đổi theo mùa. Tầng chứa
nước thuộc loại không áp, nguồn cung cấp là nước mưa, nước mặt và nước từ
các tầng chứa nước phía trên ngấm xuống. Miền thoát qua các rãnh xâm thực,
hang hốc karst, khe nứt của đất đá ngấm xuống tầng chứa nước nằm dưới.

+ Tầng chứa nước khe nứt các trầm tích biến chất hệ Ordovic dưới, hệ
tầng Luxia (o1)

Các trầm tích biến chất của tầng chứa nước o1 có diện phân bố ở các xã
Lũng Cú, Thượng Phùng huyện Đồng Văn và một phần của nếp lõm thuộc xã Sá
huyện Mèo Vạc. có diện lộ khoảng 23km2. Thành phần đất đá chứa nước bao
gồm: đá phiến sét, cát bột kết phân lớp mỏng, đá vôi trứng cá, đá phiến sét, đá
vôi xám đen.

Động thái nước dưới đất tầng chứa nước o1 thay đổi theo mùa.Tầng chứa
nước thuộc loại không áp, nguồn cung cấp là nước mưa, nước mặt và nước từ
các tầng chứa nước phía trên ngấm xuống. Miền thoát là qua các rãnh xâm thực,
khe nứt của đất đá, ngấm xuống tầng chứa nước nằm dưới.

+ Tầng chứa nước khe nứt, khe nứt – karst trong các trầm tích lục nguyên
– carbonat hệ Cambri trên, hệ tầng Chang Pung (ε3)
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Các trầm tích của tầng chứa nước ε3 có diện phân bố rải rác trong tỉnh Hà
Giang như: phía đông bắc thuộc các xã Lũng Cú, Thượng Phùng của huyện
Đồng Văn, xã Sá của huyện Mèo Vạc, ngoài ra tầng chứa nước được phân bố
thành những dải hẹp dọc sông Lô ở trung tâm tỉnh Hà Giang có phương kéo dài
tây bắc – đông nam, thuộc các xã như Tả Ván, Minh Tân của huyện Vị Xuyên,
thành phố Hà Giang và một vài chỏm nhỏ thuộc xã Minh Ngọc huyện Bắc Mê.
Tầng chứa nước có diện lộ khoảng 296km2. Thành phần đất đá chứa nước bao
gồm: đá phiến sét – sericit, đá vôi, đá vôi silic, đá vôi trứng cá, đá phiến sét vôi,
sét kết.

Động thái nước dưới đất tầng chứa nước ε3 thay đổi theo mùa. Tầng chứa
nước thuộc loại không áp, nguồn cung cấp là nước mưa, nước mặt và nước từ
các tầng chứa nước phía trên ngấm xuống. Miền thoát qua các rãnh xâm thực,
hang hốc karst, khe nứt của đất đá ngấm xuống tầng chứa nước nằm dưới.

+ Tầng chứa nước khe nứt – Karstơ các trầm tích carbonat hệ Cambri
giữa, hệ tầng Hà Giang trên (ε2

2)

Các trầm tích của tầng chứa nước ε2
2 có diện phân bố ở thành phố Hà

Giang thuộc xã Phong Quang và Đạo Đức huyện Vị Xuyên, ngoài ra hệ tầng còn
phân bố ở tây nam thuộc huyện Xín Mần và một phần nhỏ ở phía nam thuộc
huyện Quang Bình, huyện Bắc Quang. Hệ tầng có diện tích khoảng 156km2.
Thành phần đất đá chứa nước bao gồm: đá hoa, đá vôi loang lổ, đá sét vôi.

Động thái nước dưới đất tầng chứa nước ε2
2 thay đổi theo mùa. Tầng chứa

nước thuộc loại không áp, nguồn cung cấp là nước mưa, nước mặt và nước từ
các tầng chứa nước phía trên ngấm xuống. Miền thoát qua các rãnh xâm thực,
hang hốc karst, khe nứt của đất đá ngấm xuống tầng chứa nước nằm dưới.

+ Tầng chứa nước khe nứt các trầm tích biến chất hệ Cambri giữa, hệ
tầng Hà Giang dưới (ε2

1)

Các trầm tích biến chất của tầng chứa nước ε2
1 có diện phân bố rải rác,

nhưng chủ yếu ở phía nam – tây nam tỉnh Hà Giang với diện khá rộng, chạy dài
theo phương đông bắc – tây nam, thuộc các huyện Vị Xuyên, Bắc Quang,
Quanh Bình và phía tây huyện Xín Mần…Với diện tích khoảng 426km2. Thành
phần đất đá chứa nước bao gồm: đá phiến thạch anh có granat, đá phiến sericit
có vật chất than, đá phiến silic, đá phiến actinolit, bột kết silic-mangan, ít đá vôi
sét.

Động thái nước dưới đất tầng chứa nước ε2
1 thay đổi theo mùa. Tầng chứa

nước thuộc loại không áp, nguồn cung cấp là nước mưa, nước mặt và nước từ
các tầng chứa nước phía trên ngấm xuống. Miền thoát qua các rãnh xâm thực,
khe nứt của đất đá chứa nước ngấm xuống tầng chứa nước nằm dưới.

+ Tầng chứa nước khe nứt các trầm tích biến chất hệ Neoprotezozoi trên
– Cambri dưới (np – ε1)

Các trầm tích biến chất của tầng chứa nước (np – ε1) bao gồm tầng chứa
nước An Phú và tầng chứa nước Thác Bà, tầng chứa nước có diện phân bố thành
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những dải hẹp liền kề nhau ở phía nam thành phố Hà Giang và một dải dọc
thượng nguồn sông Lô ở tây bắc thành phố, thuộc các xã từ Phương Thiện, Đạo
Đức, Việt Lâm, Tân Thành, Tân Quang. Với diện tích khoảng 228km2. Thành
phần đất đá chứa nước bao gồm: đá hoa graphit phân dải, đá hoa đolomit xen đá
phiến biotit-muscovit, đá phiến 2 mica, đá phiến thạch anh-mica chứa granat,
quarzit.

Động thái nước dưới đất tầng chứa nước (np – ε1) thay đổi theo mùa. Tầng
chứa nước thuộc loại không áp, nguồn cung cấp là nước mưa, nước mặt và nước
từ các tầng chứa nước phía trên ngấm xuống. Miền thoát qua các rãnh xâm thực,
khe nứt của đất đá chứa nước ngấm xuống tầng chứa nước nằm dưới.

- Các thành tạo địa chất rất nghèo nước hoặc cách nước

Ngoài các tầng chứa nước đã nêu ở trên, trên địa bàn tỉnh Hà Giang còn
tồn tại các thành tạo địa chất rất nghèo nước bao gồm các đá magma xâm nhập
của các phức hệ như: Phức hệ Nâm Bút (UPZ1nb), Phức hệ Bạch Sa (UPZ1bs),
Phức hệ Thượng Lâm (vPZ2tl), Phức hệ Pia Ma (G-SyPZ2pm1), Phức hệ sông
Chảy (GaD1sc), Phức hệ Cao Bằng (GbT1cb), Phức hệ Phia Bioc (GaT3npb).
Các thành tạo magma xâm nhập này có diện phân bố rải rác trên toàn tỉnh, thuộc
các huyện Yên Minh, Bắc Mê, thành phố Hà Giang, Vị Xuyên, Bắc Quang và
huyện Quang Bình. Các phức hệ trên có diện tích khoảng 2.247 km2.

Kết quả tính trữ lượng khai thác tiềm năng cho các lưu vực đã được phân
chia trên địa bàn tỉnh Hà Giang cho thấy trữ lượng tiềm năng tương đối dồi dào,
có khả năng cấp nước cho các mục đích sử dụng như sinh hoạt, công nghiệp, ...

Bảng 3.13. Tổng hợp trữ lượng tiềm năng nước dưới đất theo các khu

STT Khu Diện tích
(km2)

Trữ lượng tiềm năng
(m3/ngày)

1 Khu sông Miện 996 186.608

2 Khu thượng sông Lô 294 31.924

3 Khu sông Ngòi Sảo 448 247.508

4 Khu giữa sông Lô 1029 266.490

5 Khu Hạ sông Lô 254 124.091

6 Khu sông Bạc 308 8.709

7 Khu thượng sông Con 400 68.584

8 Khu giữa sông Con 235 167.651

9 Khu hạ sông Con 489 154.599

10 Khu sông Nho Quế 494 31.363

11 Khu sông Nhiệm 1161 126.983

12 Khu sông Nậm Mạ 441 79.320

13 Khu sông Gâm 531 99.791

14 Khu suối Đỏ 127 5.443
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STT Khu Diện tích
(km2)

Trữ lượng tiềm năng
(m3/ngày)

15 Khu thượng sông Chảy 410 2.661

16 Khu hạ sông Chảy 343 56.042

Tổng 7960 1.657.768

(Nguồn: Báo cáo Quy hoạch phân bổ tài nguyên nước tỉnh HG đến năm 2020)
3.2.2. Các nguồn gây ô nhiễm nước dưới đất

Hiện nay, sự gia tăng dân số cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các hoạt
động sản xuất và sinh hoạt sẽ tác động tới chất lượng môi trường nước của tỉnh
Hà Giang. Đặc biệt là làm ô nhiễm nguồn tài nguyên nước ngầm thông qua việc
ngấm thẩm thấu từ nước mặt bị ô nhiễm.

3.2.2.1. Nước thải sinh hoạt

Dân số trên địa bàn các xã, thị trấn của tỉnh Hà Giang ngày một tăng đặc
biệt là các thị trấn. Tốc độ gia tăng dân số nhanh trong khi đó cơ sở hạ tầng kỹ
thuật không phát triển tương ứng làm gia tăng vấn đề nước thải sinh hoạt. Khảo
sát cho thấy nước thải sinh hoạt đều được dẫn vào các kênh mương thoát nước
chung của khu dân cư và đổ trực tiếp vào các ao hồ, sông suối trên địa bàn tỉnh
mà không qua xử lý. Dân số tăng, nhu cầu sử dụng nước tăng từ đó dẫn đến
lượng nước thải sinh hoạt tăng dần qua các năm. Các ao hồ, sông suối ngày càng
phải tiếp nhận lượng lớn hơn các nguồn nước thải sinh hoạt của các khu dân cư
với hàm lượng các chất gây ô nhiễm cao.

3.2.2.2. Nước thải công nghiệp

Nước thải công nghiệp là yếu tố gây ảnh hưởng lớn nhất tới chất lượng
nước nói chung và nước ngầm nói riêng. Các hoạt động sản xuất công nghiệp
trên địa bàn tỉnh đã phát sinh nhiều chất thải rắn, lỏng, khí gây ảnh hưởng xấu
đến môi trường nước. Trong đó nước thải công nghiệp đặc biệt là nước thải chưa
được xử lý là một trong những đối tượng gây ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng
nước mặt, nước ngầm làm suy giảm chất lượng môi trường các nguồn nước.

3.2.2.3. Nước thải y tế
Hiện nay chỉ có một số bệnh viện được đầu tư hệ thống xử lý nước thải là

bệnh viện Đa khoa Hà Giang, Bắc Quang, Vị Xuyên và Quản Bạ, Mèo Vạc,
Quang Bình, bệnh viện Lao và bệnh Phổi, bệnh viện Y dược Cổ truyền. Tuy
nhiên hiệu suất xử lý nước thải không cao do hệ thống mạng lưới ống thu gom
không thu được triệt để các nguồn nước thải, hệ thống xử lý không vận hành liên
tục theo đúng quy trình. Tại các bệnh viện, các cơ sở y tế còn lại nước thải sinh
hoạt và nước thải y tế chỉ được xử lý sơ bộ qua bể phốt hoặc không được xử lý
và thải trực tiếp ra môi trường. Do đó làm tăng khả năng ô nhiễm nguồn nước
mặt, có thể dẫn tới ô nhiễm nguồn nước ngầm.

3.2.2.4. Hoạt động nông nghiệp

Trong trồng trọt, để tăng năng suất cây trồng, người dân phun thuốc trừ
sâu từ 3 ÷ 5 lần trong một vụ lúa đồng thời sử dụng lượng lớn phân bón hóa học.
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Lượng hóa chất bảo vệ thực vật sử dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang qua các năm
gần đây tăng cao. Sự tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật trong quá trình canh tác
vào môi trường đất cũng là nguyên nhân gián tiếp ảnh hưởng đến chất lượng các
nguồn nước trong đó có môi trường nước ngầm.

Bên cạnh cũng phải kể đến lượng chất thải gia súc, gia cầm cũng gây ảnh
hưởng đến chất lượng nước mặt và nước ngầm tỉnh Hà Giang. Đối với các ao hồ
tiếp nhận nguồn thải này, hàm lượng chất hữu cơ trong nước nhiều sẽ tạo ra tình
trạng hiếm khí, nước trong ao có hiện tượng phú dưỡng, đe dọa và tiêu diệt các
loài thủy sinh. Do đó nước ao có mùi thối đặc trưng, làm mất mỹ quan sinh thái,
ảnh hưởng gián tiếp đến nguồn nước ngầm của khu vực.

3.2.2.5. Chất thải rắn

Chất thải rắn từ sinh hoạt, y tế và các hoạt động kinh tế khác chưa được
thu gom và xử lý đúng quy trình, quy định. Các bãi chôn lấp rác thải không
được xây dựng đảm bảo tiêu chuẩn, không có hệ thống xử lý nước rỉ rác, … là
những nguy cơ sẽ gây ô nhiễm cho môi trường nước ngầm cao.

3.2.2.6. Do việc khai thác quá mức lượng nước ngầm

Trên địa bàn tỉnh việc khai thác nước ngầm phục vụ sinh hoạt chỉ thực
hiện tại một số đô thị (thành phố Hà Giang, huyện Bắc Mê, huyện Vị Xuyên),
tuy nhiên lượng khai thác là không lớn do đó không ảnh hưởng nhiều đến chất
lượng nước ngầm.

3.2.3. Diễn biến ô nhiễm

Để đánh giá chất lượng nước ngầm, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức
lấy mẫu nước ngầm và phân tích các thông số Chì (Pb), Asen (As), Thuỷ ngân
(Hg), Cadimi (Cd), Sắt (Fe), Amonia (NH4

+), Coliform, … tại các vị trí ngẫu
nhiên thuộc địa bàn thành phố Hà Giang, huyện Bắc Quang, Bắc Mê, Vị Xuyên.
Kết quả cho thấy các thông số kim loại nặng, dinh dưỡng đều thấp hơn nhiều lần
giới hạn cho phép. Tuy nhiên thông số vi sinh vật (Coliform) đều vượt ngưỡng
cho phép của QCVN09:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất
lượng nước ngầm từ 01 đến nhiều lần.

Bảng 3.14. Kết quả phân tích coliform trong các mẫu nước ngầm năm 2014
Đơn vị: MPN/100ml

STT Vị trí Thời điểm Kết quả

1
Nước giếng khu vực huyện Bắc Quang (Nhà gđ Trịnh
Viết Việt thôn Mục Lạng- Tân Quang- Bắc Quang)

Đợt 1 11

2
Mẫu nước ngầm huyện Vị Xuyên, hộ gia đình Vương
Hùng Ky, xã Bạch Ngọc, huyện Vị Xuyên

Đợt 1 32

3
Nước giếng khu vực huyện Bắc Mê (Nhà Đinh Thanh
Tuyền, tổ 4, TT Yên Phú)

Đợt 1 18

4
Mẫu nước giếng khu vực thành phố Hà Giang (gia đình
Nguyễn Hữu Đức, phường Quang Trung)

Đợt 1 21

5
Mẫu nước giếng khu vực thành phố Hà Giang (gia đình
Phạm Xuân Giọng, tổ 8, phường Quang Trung)

Đợt 1 15
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6
Nước ngầm hộ gđ Cầu Thị Linh, tổ 8, phường Quang
Trung, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Đợt 2 18

7
Mẫu nước giếng hộ Trúc Mai. Tổ 5, P. Nguyễn Trãi, TP
Hà Giang

Đợt 2 23

8
Nước giếng khu vực huyện Bắc Mê (Nhà Đinh Thanh
Tuyền, tổ 4, TT Yên Phú)

Đợt 2 19

9 Mẫu nước ngầm khu vực huyện Bắc Quang Đợt 2 16
10 Mẫu nước ngầm khu vực huyện Vị Xuyên Đợt 2 12

Ghi chú:

- QCVN09:2008/BTNMT quy định giới hạn Coliform là 03 MPN/100ml.

- Đợt 1 quan trắc vào tháng 5, đợt 2 quan trắc vào tháng 9/2014.

Như vậy, chứng tỏ nước ngầm cũng đã bị ảnh hưởng do ô nhiễm nước
mặt đặc biệt là ô nhiễm từ chất thải sinh hoạt và phân gia súc.

3.3. Dự báo và quy hoạch phát triển liên quan đến môi trường nước

Định hướng phát triển tăng giá trị sản xuất công nghiệp 15 – 20%/năm.
Tập trung ổn định các nhà máy luyện feromangan, nhà máy luyện chì, antimon
kim loại, luyện than cốc, luyện thép, nhà máy chế biến gỗ, nhà máy thủy điện,
chế biến chè. Phấn đấu đến năm 2020 các chỉ tiêu sản phẩm đạt được: Chì kim
loại 10.000 – 20.000 tấn/năm, thép và phôi thép 500.000 tấn/năm, feromangan
20.000 tấn/năm, antimon kim loại 2.000 tấn/năm, sản lượng điện 2.100 triệu
kWh/năm. Cùng với đó, các dự án khai thác khoáng sản sắt, chì kẽm, mangan,
… tiếp tục được đầu tư mở rộng. Đây là những ngành công nghiệp phát thải một
lượng lớn nước thải nếu không được xử lý đạt tiêu chuẩn thì sẽ là nguồn gây ô
nhiễm môi trường nước.

Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Hà
Giang đến năm 2020 đã được phê duyệt (Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày
6/4/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh) đến năm 2020 tỉnh Hà Giang sẽ có 20 đô thị
trong đó 01 đô thị loại 3 – thành phố Hà Giang quy mô dân số là 80.000 người,
01 đô thị loại 4 - thị xã Việt Quang quy mô dân số 30.000 người, còn lại là đô
thị loại 5 với quy mô dân số từ 3.000 người đến 30.000 người. Dân số đô thị
phát triển nhanh, lượng nước thải ra ngày một nhiều trong khi hạ tầng thoát
nước và xử lý nước thải chưa đồng bộ đang là một nguy cơ đối với chất lượng
nước mặt.

Chất lượng nước tại các sông trên địa bàn tỉnh tiếp tục bị ảnh hưởng rất
nhiều từ các hoạt động bên phía Trung Quốc. Mực nước các sông suy giảm, một
số thời điểm nồng độ các chất ô nhiễm cao vượt giới hạn quy chuẩn cho phép và
tần suất xảy ra nhiều hơn.
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Chương IV
THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ

4.1. Các nguồn gây ô nhiễm không khí

Hà Giang là tỉnh miền núi có nền kinh tế công nghiệp chậm phát triển nên
chất lượng môi trường nói chung và môi trường không khí nói riêng nhìn chung
còn khá tốt. Trong những năm gần đây sự phát triển kinh tế đã kéo theo các tác
động xấu đến môi trường; môi trường không khí cũng đã bị tác động.

4.1.1. Các nguồn gây ô nhiễm do sản xuất công nghiệp

Quá trình hoạt động của các nhà máy công nghiệp và các cơ sở sản xuất là
những nguồn gây ô nhiễm trực tiếp tới môi trường tỉnh Hà Giang. Trên địa bàn
tỉnh hiện nay vẫn còn tồn tại nhiều nhà máy công nghiệp, cơ sở sản xuất, làng
nghề chưa có các hệ thống xử lý khí thải, thu hồi bụi thải trước khi xả vào môi
trường. Một số ngành điển hình như:

- Khí thải của công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, bao gồm: Sản xuất
gạch nung, khai thác đá xây dựng. Các loại hình sản xuất này phát thải các loại
khí thải như: SO2, NO2, CO, CO2, VOC và bụi.

- Khí thải của công nghiệp sản xuất giấy, phát thải các loại khí thải như:
Mecaptan, Cl2, SO2, NO2, CO, CO2, VOC và bụi.

- Hoạt động khai thác và chế biến các mỏ khoáng sản đã gây ô nhiễm môi
trường nghiêm trọng tại khu vực khai thác, đặc biệt là bụi. Các phương tiện giao
thông tham gia vào việc vận chuyển cũng gây ô nhiễm đáng kể với môi trường
không khí, làm tăng lượng bụi, ô nhiễm tiếng ồn đối với khu vực và vùng lân
cận. Số lượng các nhà máy luyện kim không nhiều chủ yếu tập trung tại khu
công nghiệp Bình Vàng cũng là nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí nếu
không kiểm soát và xử lý tốt khí thải và bụi. Khí thải công nghiệp khai thác, chế
biến khoáng sản và luyện kim phát thải các loại khí thải như: SO2, NO2, CO,
CO2, VOC, O3 và bụi.

Số lượng các cơ sở công nghiệp còn ít, mật độ các nhà máy còn thưa nên
áp lực từ các hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến môi
trường không khí của huyện chưa lớn. Các hoạt động này có liên quan trực tiếp
đến sự phát thải của bụi và khí thải như CO, SO2, NOx, tiềm năng dẫn đến ô
nhiễm môi trường không khí cao.

4.1.2. Các nguồn gây ô nhiễm do hoạt động giao thông vận tải

Phát thải khí ô nhiễm từ hoạt động giao thông vận tải là nguồn gây ô
nhiễm không khí lớn, chủ yếu gây ra các khí độc hại như CO, NOx, hơi xăng dầu
(HxCy, VOCs), bụi chì, benzen và bụi PM2,5. Phương tiện giao thông chạy xăng
phát thải các khí ô nhiễm như CO, CxHy, nhiều hơn hẳn so với các phương tiện
giao thông chạy dầu diezel. Ngược lại phương tiện giao thông chạy dầu diezel
lại phát thải nhiều bụi mịn. Hiện nay, tại khu vực thành phố Hà Giang và các
khu vực thị trấn thị tứ phát triển, mật độ các phương tiện giao thông cũng gia
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tăng đáng kể làm tăng nguy cơ gây ô nhiễm cho các khu vực này. Khí thải các
ngành giao thông vận tải, bao gồm SO2, NO2, CO, CO2, VOC, O3 và bụi.

4.1.3. Các hoạt động xây dựng và cơ sở hạ tầng

Hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng cũng là một trong những hoạt động gây
ra nhiều áp lực đối với môi trường không khí tỉnh Hà Giang. Trong những năm
qua, bên cạnh việc các hoạt động tu sửa, nâng cấp đường xá, các cơ sở hạ tầng
đã có từ trước thì các hoạt động đào đắp, san lấp, san lấp mặt bằng, xây dựng
các cơ sở hạ tầng cụm, điểm công nghiệp cũng gây ra những áp lực đối với môi
trường không khí khu vực, gia tăng nồng độ bụi, tiếng ồn trên diện rộng trong
thời gian dài. Khí thải các ngành xây dựng chủ yếu là các loại khí thải từ động
cơ máy móc xây dựng như: SO2, NO2, CO, CO2, VOC, O3 và bụi.

4.1.4. Các nguồn gây ô nhiễm do sinh hoạt của dân cư
Hà Giang là một tỉnh có tỷ lệ số dân sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp

khá cao (trên 90%). Hàng năm lượng rơm, rạ sau mỗi mùa vụ thu hoạch và
lượng củi, gỗ khai thác từ rừng là khá lớn. Đây là chất đốt chủ yếu của nhiều
vùng trên địa bàn tỉnh hiện nay. Trong quá trình đun nấu, mặc dù lượng khí thải
được sinh ra và thải vào môi trường không khí là nhỏ song nó lại là nguyên nhân
gây ô nhiễm không khí trong chính các hộ gia đình và gây ảnh hưởng trực tiếp
đến sức khoẻ của người dân.

4.1.5. Cháy rừng

Do sự bất cẩn của con người trong việc đốt nương làm rẫy, cố tình phá
hoại hoặc do điều kiện thời tiết khô hanh thuận lợi dẫn tới các vụ cháy rừng. Các
đám cháy rừng thường phát sinh một lượng lớn khí thải và bụi ra môi trường.

Bảng 4.1. Thống kê số lượng đám cháy rừng trên địa bàn tỉnh

STT Nội dung
Năm
2011

Năm
2012

Năm
2013

Năm
2014

1 Số lượng đám cháy rừng. 05 20 23 24
2 Diện tích rừng bị mất kể cả trảm cỏ (ha) 9,47 298,03 78,76 78,86

Nguồn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4.2. Diễn biến ô nhiễm

Để theo dõi diễn biễn ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh,
hàng năm Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành quan trắc môi trường không
khí xung quanh tại khu vực đô thị (trung tâm 10 huyện và thành phố Hà Giang),
các khu vực sản xuất công nghiệp có phát sinh khí thải.

Tổng số điểm quan trắc: 45 điểm.

- Thành phố Hà Giang: 09 điểm.

- Huyện Vị Xuyên: 12 điểm

- Huyện Bắc Quang: 07 điểm

- Huyện Yên Minh: 03 điểm
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- Huyện Quang Bình: 02 điểm

- Các huyện còn lại, mỗi huyện: 01 điểm

Hầu hết kết quả quan trắc tại các điểm qua các năm đều nhỏ hơn nhiều lần
giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
chất lượng không khí xung quanh. Chọn kết quả quan trắc tại 11 điểm là những
điểm trong khu vực có hoạt động giao thông, hoạt động công nghiệp phát triển
và gần khu vực dân cư tập trung để đánh giá diễn biến chất lượng môi trường
không khí xung quanh tỉnh Hà Giang.

Các điểm lựa chọn chia làm 2 nhóm: Nhóm 1 là nhóm điểm gần các cơ sở
sản xuất công nghiệp; Nhóm 2 là nhóm điểm trong khu vực dân cư.

- Nhóm 1 gồm các điểm quan trắc tại:

+ Khu vực dân cư cạnh nhà máy xi măng Hà Giang, phường Ngọc Hà,
thành phố Hà Giang

+ Khu vực ngã tư Ngọc Đường, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang.

+ Khu vực đầu thị trấn Vị Xuyên (gần nhà máy gạch Bình Vàng)

+ Khu vực cụm công nghiệp Nam Quang, thị trấn Vĩnh Tuy, Bắc Quang

+ Khu vực nhà máy tuyển antimon Mậu Duệ, Yên Minh

+ Khu vực nhà máy tuyển sắt mỏ Sàng Thần của Công ty cổ phần đầu tư
khoáng sản An Thông - xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê

- Nhóm 2 gồm các điểm quan trắc tại:

+ Khu vực cửa khẩu Thanh Thủy (giáp biên giới)

+ Khu vực cầu Mè (cuối TP. Hà Giang)

+ Khu vực chợ huyện Vị Xuyên

+ Khu vực đầu nhà máy xi măng Bắc Quang

+ Khu vực ngã ba đi Yên Bình, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang.

4.2.1. Diễn biến TSP

- Diễn biến TSP tại nhóm điểm gần các cơ sở sản xuất công nghiệp

Qua Bảng 4.2 và Hình 4.1 cho thấy:

Trong năm 2011, TSP tại 5/6 điểm quan trắc nằm trong giới hạn cho phép
của Quy chuẩn; TSP tại khu vực dân cư cạnh nhà máy xi măng Hà Giang trong
quan trắc đợt 1 bằng giới hạn của Quy chuẩn, trong quan trắc đợt 2 là 0,31mg/l
vượt 1,03 lần giới hạn của Quy chuẩn.

Từ 2012 – 2015, TSP tại 6/6 điểm nhỏ hơn giới hạn cho phép của Quy
chuẩn. TSP tại khu vực dân cư cạnh nhà máy xi măng Hà Giang có xu hướng
giảm, trong khi TSP khu vực nhà máy tuyển antimon Mậu Duệ, nhà máy tuyển
sắt mỏ Sàng Thần lại có xu hướng tăng lên theo thời gian. Các điểm còn lại
tương đối ổn định qua các năm.
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Bảng 4.2. Nồng độ bụi lơ lửng (TSP) tại một số khu vực điển hình trên địa bàn tỉnh

Đơn vị: mg/m3

STT Vị trí Đợt
1/2011

Đợt
2/2011

Đợt
1/2012

Đợt
2/2012

Đợt
1/2013

Đợt
2/2013

Đợt
1/2014

Đợt
2/2014

Đợt
1/2015

A Nhóm điểm gần các cơ sở sản xuất công nghiệp

1
KV dân cư cạnh NM xi măng Hà
Giang

0,3 0,31 0,28 0,29 0,26 0,24 0,25 0,26 0,23

2 KV ngã tư Ngọc Đường 0,25 0,24 0,26 0,24 0,24 0,27 0,26 0,25 0,27

3 KV đầu thị trấn Vị Xuyên 0,27 0,23 0,23 0,22 0,24 0,25 0,25 0,28 0,23

4 KV CCN nghiệp Nam Quang 0,25 0,23 0,23 0,24 0,24 0,28 0,25 0,27 0,2

5 KV NM antimon Mậu Duệ 0,24 0,23 0,23 0,22 0,24 0,26 0,28 0,27 0,21

6 KV NM tuyển sắt mỏ Sàng Thần 0,25 0,24 0,23 0,24 0,24 0,28 0,26 0,28 0,27

B Nhóm điểm trong khu vực dân cư

1 KV cửa khẩu Thanh Thủy 0,27 0,25 0,25 0,24 0,24 0,21 0,23 0,24 0,22

2 KV Cầu Mè 0,24 0,23 0,23 0,24 0,24 0,28 0,24 0,27 0,24

3 KV chợ huyện Vị Xuyên 0,27 0,24 0,25 0,24 0,26 0,24 0,26 0,25 0,28

4 KV NM xi măng Bắc Quang 0,27 0,26 0,25 0,24 0,26 0,24 0,27 0,29 0,25

5 KV ngã ba đi Yên Bình 0,24 0,22 0,25 0,23 0,24 0,27 0,26 0,28 0,32

QCVN 05:2013/BTNMT 0,3
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Hình 4.1. Diễn biến TSP tại một số điểm gần cơ sở công nghiệp

- Diễn biến TSP tại nhóm điểm trong khu vực dân cư:
Hình 4.2. Diễn biến TSP tại một số điểm trong khu vực dân cư
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Qua Bảng 4.2, Hình 4.1, Hình 4.2 cho thấy, từ 2011-2015, TSP tại khu
vực cửa khẩu Thanh Thủy nhỏ hơn giới hạn Quy chuẩn cho phép, có xu hướng
giảm; TSP tại khu vực ngã ba đi Yên Bình có xu hướng tăng và năm 2015 đã
vượt Quy chuẩn 1,07 lần; Các điểm còn lại tương đối ổn định qua các năm.

4.2.2. Diễn biến CO

- Diễn biến CO tại nhóm điểm gần các cơ sở sản xuất công nghiệp

Hình 4.3. Diễn biến CO tại một số điểm gần cơ sở công nghiệp

- Diễn biến CO tại nhóm điểm trong khu vực dân cư
Hình 4.4. Diễn biến CO tại một số điểm trong khu vực dân cư

Qua Bảng 4.3, Hình 4.3 và Hình 4.4 cho thấy, từ nồng độ CO tại nhóm
nhóm điểm gần các cơ sở sản xuất công nghiệp và Nhóm điểm trong khu vực
dân cư luôn có xu hướng giảm theo thời gian và nhỏ hơn từ 6,7 lần (Khu vực
dân cư cạnh nhà máy xi măng Hà Giang tại đợt 1 năm 2011) tới 18,4 lần (Khu
vực ngã ba đi Yên Bình tại đợt 1 năm 2011) Quy chuẩn cho phép.
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Bảng 4.3. Nồng độ CO tại một số khu vực điển hình trên địa bàn tỉnh

Đơn vị: mg/m3

STT Vị trí Đợt
1/2011

Đợt
2/2011

Đợt
1/2012

Đợt
2/2012

Đợt
1/2013

Đợt
2/2013

Đợt
1/2014

Đợt
2/2014

Đợt
1/2015

A Nhóm điểm gần các cơ sở sản xuất công nghiệp

1
KV dân cư cạnh NM xi măng Hà
Giang

4,47 4,25 4,32 4,38 4,26 3,47 2,95 2,91 2,21

2 KV ngã tư Ngọc Đường 3,12 3,18 3,18 3,14 3,12 3,54 2,47 2,36 2,45

3 KV đầu thị trấn Vị Xuyên 3,21 3,2 2,32 2,37 2,3 2,31 2,01 2,14 2,02

4 KV CCN nghiệp Nam Quang 2,32 2,37 2,36 2,43 2,32 2,21 2,09 2,05 1,66

5 KV NM antimon Mậu Duệ 2,27 2,28 2,38 2,41 2,34 2,11 2,27 2,15 1,89

6 KV NM tuyển sắt mỏ Sàng Thần 2,32 2,39 2,37 2,43 2,38 2,57 2,41 2,32 2,47

B Nhóm điểm trong khu vực dân cư

1 KV cửa khẩu Thanh Thủy 3,42 3,43 3,46 3,58 3,5 2,53 2,25 2,24 2,06

2 KV Cầu Mè 2,57 2,53 2,38 2,43 2,32 2,23 2,09 2,04 1,79

3 KV chợ huyện Vị Xuyên 2,54 2,52 2,52 2,57 2,57 2,51 2,59 2,51 2,04

4 KV NM xi măng Bắc Quang 2,34 2,36 2,38 2,44 2,43 2,23 2,35 2,17 2,00

5 KV ngã ba đi Yên Bình 1,63 1,67 1,67 1,84 1,73 1,91 1,96 1,91 1,88

QCVN 05:2013/BTNMT 30
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4.2.2. Diễn biến NO2

- Diễn biến NO2 tại nhóm điểm gần các cơ sở sản xuất công nghiệp

Hình 4.5. Diễn biến NO2 tại một số điểm gần cơ sở công nghiệp

Qua Bảng 4.4 và Hình 4.5 cho thấy nồng độ NO2 tại khu vực dân cư gần
nhà máy xi măng Hà Giang có xu hướng giảm theo thời gian, tại các điểm còn
lại có xu hướng tăng nhưng mức tăng không đáng kể. Từ 2011 – 2015, nồng độ
NO2 tại các điểm đều nhỏ hơn Quy chuẩn cho phép từ 1,7 lần (Khu vực dân cư
cạnh nhà máy xi măng Hà Giang tại đợt 1 năm 2011) đến 5,9 lần (khu vực nhà
máy tuyển antimon Mậu Duệ năm 2015).

- Diễn biến NO2 tại nhóm điểm trong khu vực dân cư
Hình 4.6. Diễn biến NO2 tại một số điểm trong khu vực dân cư

Qua Bảng 4.4 và Hình 4.6 cho thấy nồng độ NO2 tại khu vực cửa khẩu
Thanh Thủy có xu hướng giảm, tại khu vực ngã ba đi Yên Bình có xu hướng
tăng nhưng mức tăng không đáng kể, các điểm còn lại tương đối ổn định theo
thời gian. Từ 2011 – 2015, nồng độ NO2 tại các điểm đều nhỏ hơn Quy chuẩn
cho phép từ 2 lần (Khu vực cửa khẩu Thanh Thủy tại đợt 2 năm 2012) đến 10
lần (khu vực ngã ba đi Yên Bình tại đợt 2 năm 2011).
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Bảng 4.4. Nồng độ NO2 tại một số khu vực điển hình trên địa bàn tỉnh

Đơn vị: mg/m3

STT Vị trí Đợt
1/2011

Đợt
2/2011

Đợt
1/2012

Đợt
2/2012

Đợt
1/2013

Đợt
2/2013

Đợt
1/2014

Đợt
2/2014

Đợt
1/2015

A Nhóm điểm gần các cơ sở sản xuất công nghiệp

1
KV dân cư cạnh NM xi măng Hà
Giang

0,12 0,11 0,1 0,1 0,09 0,1 0,058 0,053 0,048

2 KV ngã tư Ngọc Đường 0,07 0,06 0,08 0,06 0,07 0,08 0,078 0,065 0,054

3 KV đầu thị trấn Vị Xuyên 0,07 0,04 0,05 0,05 0,05 0,08 0,064 0,058 0,05

4 KV CCN nghiệp Nam Quang 0,05 0,03 0,05 0,05 0,04 0,09 0,067 0,061 0,035

5 KV NM antimon Mậu Duệ 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,078 0,062 0,034

6 KV NM tuyển sắt mỏ Sàng Thần 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05 0,09 0,065 0,061 0,073

B Nhóm điểm trong khu vực dân cư

1 KV cửa khẩu Thanh Thủy 0,08 0,05 0,09 0,1 0,08 0,05 0,049 0,04 0,041

2 KV Cầu Mè 0,05 0,05 0,04 0,04 0,05 0,07 0,052 0,058 0,041

3 KV chợ huyện Vị Xuyên 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,074 0,078 0,041

4 KV NM xi măng Bắc Quang 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,064 0,06 0,037

5 KV ngã ba đi Yên Bình 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,06 0,062 0,054 0,043

QCVN 05:2013/BTNMT 0,2
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4.2.3. Diễn biến SO2

- Diễn biến SO2 tại nhóm điểm gần các cơ sở sản xuất công nghiệp

Hình 4.7. Diễn biến SO2 tại một số điểm gần cơ sở công nghiệp

Qua bảng 4.5 và hình 4.7 cho thấy nồng độ SO2 tại khu vực dân cư gần
nhà máy xi măng Hà Giang có xu hướng giảm, tại các điểm còn lại tương đối ổn
định theo thời gian. Từ 2011 – 2015, nồng độ SO2 tại các điểm đều nhỏ hơn Quy
chuẩn cho phép từ 1,5 lần (Khu vực dân cư cạnh nhà máy xi măng Hà Giang tại
đợt 1 năm 2011) đến 2,9 lần (khu vực CCN Nam Quang năm 2015).

- Diễn biến SO2 tại nhóm điểm trong khu vực dân cư
Hình 4.8. Diễn biến SO2 tại một số điểm trong khu vực dân cư

Qua bảng 4.5 và hình 4.8 cho thấy nồng độ SO2 tại khu vực cửa khẩu
Thanh Thủy có xu hướng giảm, tại khu vực ngã ba đi Yên Bình có xu hướng
tăng nhưng mức tăng không đáng kể, các điểm còn lại tương đối ổn định theo
thời gian. Từ 2011 – 2015, nồng độ SO2 tại các điểm đều nhỏ hơn Quy chuẩn
cho phép từ 1,6 lần (Khu vực cửa khẩu Thanh Thủy tại đợt 1 năm 2012) đến 2,9
lần (khu vực ngã ba đi Yên Bình tại đợt 2 năm 2012).
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Bảng 4.5. Nồng độ SO2 tại một số khu vực điển hình trên địa bàn tỉnh

Đơn vị: mg/m3

STT Vị trí Đợt
1/2011

Đợt
2/2011

Đợt
1/2012

Đợt
2/2012

Đợt
1/2013

Đợt
2/2013

Đợt
1/2014

Đợt
2/2014

Đợt
1/2015

A Nhóm điểm gần các cơ sở sản xuất công nghiệp

1
KV dân cư cạnh NM xi măng Hà
Giang

0,24 0,23 0,22 0,2 0,21 0,2 0,163 0,166 0,143

2 KV ngã tư Ngọc Đường 0,18 0,17 0,2 0,21 0,18 0,19 0,182 0,167 0,145

3 KV đầu thị trấn Vị Xuyên 0,18 0,17 0,17 0,15 0,16 0,18 0,17 0,162 0,142

4 KV CCN nghiệp Nam Quang 0,16 0,15 0,18 0,16 0,15 0,19 0,171 0,178 0,121

5 KV NM antimon Mậu Duệ 0,15 0,16 0,18 0,16 0,15 0,17 0,189 0,169 0,145

6 KV NM tuyển sắt mỏ Sàng Thần 0,15 0,17 0,19 0,18 0,16 0,2 0,167 0,164 0,188

B Nhóm điểm trong khu vực dân cư

1 KV cửa khẩu Thanh Thủy 0,2 0,21 0,22 0,2 0,2 0,16 0,152 0,147 0,136

2 KV Cầu Mè 0,16 0,17 0,17 0,15 0,16 0,17 0,157 0,151 0,133

3 KV chợ huyện Vị Xuyên 0,17 0,18 0,16 0,15 0,17 0,15 0,185 0,182 0,155

4 KV NM xi măng Bắc Quang 0,16 0,17 0,18 0,17 0,17 0,14 0,171 0,168 0,122

5 KV ngã ba đi Yên Bình 0,14 0,15 0,15 0,12 0,14 0,18 0,168 0,16 0,146

QCVN 05:2013/BTNMT 0,35
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4.3. Dự báo, quy hoạch phát triển liên quan đến môi trường không
khí

Định hướng phát triển tăng giá trị sản xuất công nghiệp 15 – 20%/năm.
Tập trung ổn định các nhà máy luyện feromangan, nhà máy luyện chì, antimon
kim loại, luyện than cốc, luyện thép, nhà máy chế biến gỗ, nhà máy thủy điện,
chế biến chè. Phấn đấu đến năm 2020 các chỉ tiêu sản phẩm đạt được: Chì kim
loại 10.000 – 20.000 tấn/năm, thép và phôi thép 500.000 tấn/năm, feromangan
20.000 tấn/năm, antimon kim loại 2.000 tấn/năm, sản lượng điện 2.100 triệu
kWh/năm. Cùng với đó, các dự án khai thác khoáng sản sắt, chì kẽm, mangan,
… tiếp tục được đầu tư mở rộng. Đây là những ngành công nghiệp phát thải một
lượng lớn khí thải và bụi, nếu không được xử lý đạt tiêu chuẩn thì sẽ là nguồn
gây ô nhiễm môi trường không khí.

Với độ che phủ rừng toàn tỉnh là 54,3% năm 2014, cùng với các dự án
trồng, khoanh nuôi, bảo vệ rừng đang được triển khai trên địa bàn tỉnh sẽ góp
phần cải thiện chất lượng môi trường không khí trên phạm vi toàn cầu (hiện nay
một số dự án trồng rừng đã được phê duyệt là dự án theo cơ chế phát triển sạch
(dự án CDM) và nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của các tổ chức Quốc tế).
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Chương V
THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG ĐẤT

5.1. Các nguồn gây ô nhiễm và suy thoái đất

Có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến sự suy thoái, ô nhiễm đất. Có
thể phân ra các loại nguyên nhân gây suy thoái đất khác nhau để làm cơ sở cho
các giải pháp ngăn chặn hoặc khắc phục hiện tượng suy thoái đất thích hợp và
có hiệu quả.

5.1.1. Nguyên nhân của suy thoái đất do tự nhiên gây nên

- Sông suối thay đổi dòng do những chấn động địa chất cũng làm nhiều
diện tích đất bị suy thoái, thậm chí bị chết (biến thành sa mạc) do không còn sự
sống vốn có của đất. Ngoài ra, quá trình vận động địa chất như đứt gãy địa chất,
hiện tượng phun trào của núi lửa làm cho thành phần và kết cấu của các lớp đất
đá, làm các lớp đất đã bị vỡ vụn và làm tăng khả năng xói mòn, rửa trôi đất, gây
ra hiện tượng suy thoái đất. Hiện nay, đối với địa bàn tỉnh Hà Giang, hiện tượng
phun trào núi lửa không còn xảy ra, tuy nhiên hiện tượng đứt gãy địa chất vẫn
xuất hiện tại các khu vực khe núi và dọc theo các suối.

- Do thay đổi khí hậu, thời tiết: Sự thay đổi nhiệt độ, mưa, nắng, gió, bão
chính là một trong những nguyên nhân chính gây nên hiện tượng suy thoái đất.
Đối với địa bàn tỉnh Hà Giang, sự gia tăng cường độ mưa vào mùa mưa trong
những năm gần đây đã làm gia tăng các hiện tượng như trượt, sạt lở đất, lũ ống,
lũ quét, xói mòn, rửa trôi dẫn đến gia tăng hiện tượng suy thoái đất. Nhiệt độ
tăng cao mùa hè là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng khô hạn diễn ra trên địa
bàn các huyện như Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh...

- Mưa liên tục, cường độ lớn: gây lũ quét, rửa trôi xói mòn trên vùng đồi
núi và ngập úng ở vùng thấp trũng. Nước ta nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới
nóng ẩm, mưa lớn nên hiện tượng suy thoái đất do nguyên nhân này rất phổ
biến. Trên vùng đất dốc xói mòn rửa trôi mạnh sẽ tạo nên đất xói mòn trơ sỏi đá
hoặc mất lớp đất mặt với tầng mùn/hữu cơ. Ngược lại, tại những vùng thấp trũng
ngập nước liên tục sẽ tạo nên các loại đất lầy thụt, úng trũng, chỉ thích hợp với
các loại thực vật thủy sinh. Cả hai loại đất suy thoái này đều có hại cho sản xuất,
thậm chí không còn khả năng sản xuất nông nghiệp.

- Khô hạn, nóng kéo dài: cây trồng không sinh trưởng, phát triển được,
dẫn đến đất bị hoang mạc hóa, đất trống, đồi núi trọc. Một số vùng cộng với khí
hậu khô nóng lục địa, đất bị sa mạc hóa. Hiện tượng đất bị hoang mạc hóa và đất
trống đồi núi trọc là phổ biến ở nước ta. Trên dạng lập địa đất rừng có kết von,
rừng tự nhiên có đạt đến cực đỉnh cũng chỉ là tập hợp nghèo nàn của một số loài
chịu hạn, bộ rễ luồn lách vào các khe đá để sống; do vậy hệ sinh thái rất mong
manh. Một khi rừng bị chặt hạ thì khả năng phục hồi hầu như không còn, đất lập
tức biến thành đất xói mòn trơ sỏi đá - một dạng hoang mạc nhiệt đới.
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- Một số vùng đồi với khí hậu hai mùa mưa và khô cộng với đất bị mất
thảm thực vật sẽ dẫn đến bị kết von đá ong hóa. Diện tích đất bị kết von hóa ở
nước ta khá phổ biến, tầng đất mặt mỏng, lẫn nhiều kết von, độ phì rất thấp, cây
trồng sinh trưởng phát triển kém.

Hà Giang là tỉnh miền núi nên suy thoái đất do nguyên nhân tự nhiên gây
nên hầu hết đều xuất hiện trên địa bàn tỉnh.

5.1.2. Nguyên nhân của sự suy thoái đất do con người gây nên

Từ khi con người biết sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp và sinh sống,
trải qua lịch sử phát triển sản xuất nông nghiệp, họ đã vô tình hoặc cố ý làm tổn
hại đến sức sản xuất của các loại đất. Hay nói cách khác, sự suy thoái của đất
trồng do con người gây nên rất phổ biến và bởi nhiều phương thức khác nhau.
Có thể liệt kê những nguyên nhân chính sau đây:

- Chặt đốt rừng làm nương rẫy, trồng cây lương thực ngắn ngày trên đất
dốc theo phương pháp bản địa: Cạo trọc đất, chọc lỗ bỏ hạt, không có biện pháp
chống rửa trôi xói mòn đất vào mùa mưa và giữ ẩm đất vào mùa khô, không bón
phân, đặc biệt trả lại chất hữu cơ cho đất. Chỉ sau vài ba năm canh tác, đất bị suy
thoái không còn khả năng sản xuất do đất không còn chất dinh dưỡng, tầng đất
mỏng, trơ sỏi đá, thiếu nước. Vì vậy, xuất hiện tập quán du canh, du cư của
nhiều dân tộc ít người. Đây là một trong những nguyên nhân của sự suy thoái
đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang, tập trung chủ yếu tại các huyện vùng cao núi đá
phía bắc, nơi có địa hình dốc và là nơi tập trung sinh sống của đồng bào dân tộc
thiểu số.

- Trong quá trình trồng trọt, không có biện pháp bồi dưỡng, bảo vệ đất
như bón phân hữu cơ, trồng xen hoặc luân canh các loài cây phân xanh, cây họ
đậu, trồng độc canh. Vì vậy, cho dù đất phù sa phì nhiêu màu mỡ, sau một thời
gian canh tác độc canh sẽ dẫn đến đất bị suy thoái theo con đường bạc màu hóa
hoặc bạc điền hóa (đất chua, mất phần tử cơ giới limon và sét trên tầng mặt, mất
chất hữu cơ, mất kết cấu đất, kiệt quệ chất dinh dưỡng), làm giảm khả năng sản
xuất, năng suất cây trồng thấp và bấp bênh. Đây là nguyên nhân gây suy thoái
đất phổ biến nhất ở vùng đồng bằng nước ta.

- Đất bị suy thoái do con người chỉ chú trọng bón phân vô cơ trong sản
xuất nông nghiệp. Nếu chỉ bón phân vô cơ đất trồng vừa giảm năng suất do
nghèo kiệt chất hữu cơ và mất cân đối dinh dưỡng, vừa gây độc cho sản phẩm
nông nghiệp. Cơ chế hóa học đất của hiện tượng này: khi bón các loại phân vô
cơ vào đất, chính là đưa các muối khoáng vào dung dịch đất. Ví dụ đơn giản
nhất là bón phân Kali dạng KCl. Trong dung dịch đất KCl phân ly thành K+ và
Cl-. Cây trồng hút K+ làm dinh dưỡng và để lại dung dịch đất ion Cl-. Những
Anion này sẽ kết hợp ngay với các Ion H+ của dung dịch đất thành axit HCl gây
chua cho đất. Đối với địa bàn tỉnh Hà Giang, do tập quán canh tác của đồng bào
dân tộc thường ít dựa vào các loại phân bón vô cơ, do vậy, nguyên nhân này ít
diễn ra. Nguyên nhân này diễn ra phổ biến ở khu vực đồng bằng nước ta.
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- Đất bị suy thoái do bị ô nhiễm chất độc bởi các hoạt động khác của con
người như rác thải sinh hoạt và công nghiệp, nước thải sinh hoạt và công nghiệp,
nước thải của chế biến thực phẩm, làng nghề, các cơ sở chế biến sản xuất, hoạt
động kinh doanh và các dịch vụ. Bên cạnh đó việc sử dụng hóa chất, phân hóa
học trong hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân không đúng kỹ thuật,
sử dụng một cách tràn lan đã làm nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp và thủy
sản quanh các khu dân cư, khu công nghiệp và sản xuất làng nghề bị suy thoái
do ô nhiễm chất độc trở thành các cánh đồng hoang, bãi đất trống. Nguyên nhân
gây suy thoái đất này còn gây độc cho con người và sinh vật khi ăn sản phẩm và
uống nước ở khu vực đất và nước bị ô nhiễm. Đặc biệt nghiêm trọng khi đất bị
nhiễm kim loại nặng vượt ngưỡng cho phép của tiêu chuẩn đo lường quốc gia.
Đây là nguyên nhân gây ra hiện tượng suy thoái đất cục bộ và chủ yếu diễn ra tại
các tỉnh có ngành công nghiệp phát triển. Đối với tỉnh Hà Giang, nguyên nhân
này chưa phổ biến.

- Hoạt động khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng không những tạo ra
nhiều chất thải rắn mà còn làm sạt lở suy thoái đất, quá trình vận chuyển bằng
các xe có trọng lượng lớn ảnh hưởng không nhỏ đến kết cấu các tuyến đường
giao thông trên địa bàn tỉnh. Hà Giang là tỉnh có tiềm năng khoáng sản lớn và có
hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản diễn ra mạnh mẽ. Tuy nhiên, hoạt
động khai thác và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã và đang
gây ra ảnh hưởng lớn đến môi trường, đặc biệt là môi trường đất. Đây chính là
một trong những nguyên nhân của suy thoái đất do con người gây ra trên địa bàn
tỉnh Hà Giang.

5.2. Hiện trạng suy thoái và ô nhiễm môi trường đất

Theo Báo cáo "Điều tra, đánh giá thực trạng suy thoái đất trên địa bàn
toàn tỉnh và xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó với biến đổi khí hậu" do
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện năm 2014, hiện trạng suy thoái
và ô nhiễm môi trường đất tỉnh Hà Giang như sau:

5.2.1. Hiện tượng khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa

Trong những năm gần đây mực nước các sông, suối trên địa bàn tỉnh đã
xuống thấp hơn trung bình nhiều năm trước và mực nước ở các hồ chứa ở mức
thấp hiếm có, nhiều hồ bị cạn kiệt, nắng nóng kéo dài làm cho tình hình khô hạn
và thiếu nước xảy ra ngày càng gay gắt hơn. Hạn hán gây thiếu nước sinh hoạt,
nhất là dân sống ở vùng cao như huyện Yên Minh, Quản Bạ, Đồng Văn, Mèo
Vạc. Người dân phải đi lấy nước ở xa nơi ở 3 - 5 km và có trường hợp phải đi
xuống vùng thấp lấy nước xa tới 10 km. Thiếu nước sinh hoạt cho người và cho
cả gia súc ở các huyện vùng cao kể trên.

Theo Thông tư số 14/2012/TT-BTNMT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của
Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy định kỹ thuật điều tra suy thoái đất
thì mức độ khô hạn của một vùng được đánh giá qua chỉ số khô hạn k.
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Bảng 5.1. Phân cấp đánh giá đất bị khô hạn

Stt Mức độ khô hạn Số tháng
khô hạn

Chỉ số khô hạn
(K1)

Ký hiệu

1 Không hạn < 2 < 1 KhN

2 Hạn nhẹ ≥ 2 - 3 ≥ 1 - 2 Kh1

3 Hạn trung bình ≥ 3 - 5 ≥ 2 - 4 Kh2

4 Hạn nặng ≥ 5 ≥ 4 Kh3

(Nguồn: Thông tư số 14/2012/TT-BTNMT)

Kết quả đánh giá được mức độ khô hạn của các vùng trên địa bàn tỉnh:

- Vùng đất không bị hạn với hệ số k < 1, có diện tích là 1.646,21 km2, bao
phủ trên địa bàn các huyện: Bắc Quang với diện tích 1.070,50 km2, Vị Xuyên
với diện tích 79,64 km2, Quang Bình với diện tích 323,94 km2, Bắc Mê với diện
tích 172,13 km2.

- Vùng đất bị hạn nhẹ với hệ số k ≥ 1-2, có diện tích là 4.767,62 km2, bao
phủ trên địa bàn các huyện: Toàn bộ thành phố Hà Giang; Phần lớn diện tích các
huyện: Mèo Vạc, Quản Bạ, Yên Minh, Bắc Mê, Vị Xuyên, Xín Mần và một
phần nhỏ thuộc huyện Quang Bình.

- Vùng đất bị hạn trung bình với hệ số k ≥ 2-4, có diện tích là 1.501,05
km2, bao phủ trên địa bàn các huyện: Hoàng Su Phì với diện tích 516,81 km2,
Đồng Văn với diện tích 412,97km2, Xín Mần với diện tích 157,45 km2, Vị
Xuyên với diện tích 95,49 km2, Mèo Vạc với diện tích 85,49km2, Yên Minh với
diện tích 227,47km2, Quản Bạ với diện tích 5,39 km2.

Như vậy trên địa bàn toàn tỉnh Hà Giang hiện nay diện tích đất không bị
khô hạn là khá nhỏ chiếm 20% tổng diện tích tự nhiên. Hầu hết các diện tích còn
lại là bị hạn nhẹ và một phần diện tích bị hạn trung bình.

Trên địa bàn tỉnh Hà Giang hiện nay chưa thấy xuất hiện hiện tượng sa
mạc hóa nhưng hiện tượng hoang mạc hóa thuộc loại hoang mạc đá đã xuất hiện
tự nhiên từ lâu thuộc công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn.
Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn nằm ở độ cao từ 1.000-
1.600m so với mực nước biển, có diện tích gần 2.356 km2 và trải dài qua 4
huyện Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc và Đồng Văn.

5.2.2. Hiện trạng xói mòn đất

Với đặc thù là tỉnh miền núi, địa hình có độ dốc lớn và có nhiều diện tích
đất trống đồi núi trọc, nên tình trạng đất bị rửa trôi xói mòn xảy ra phổ biển trên
địa bàn tỉnh Hà Giang.

Theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5299 – 2009 tiêu chuẩn chất lượng đất
– Phương pháp xác định xói mòn đất do mưa, việc phân cấp đánh giá đất bị xói
mòn chia làm 04 mức độ như sau:
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Bảng 5.2. Phân cấp đánh giá đất bị xói mòn

Cấp xói mòn Lượng đất bị xói mòn
(tấn/ha/năm)

Không xói mòn 0

Xói mòn nhẹ <10

Xói mòn trung bình ≥ 10- 50

Xói mòn nặng ≥ 50
(Nguồn: TCVN 5299 – 2009)

Diện tích đất bị xói mòn tại các huyện trên địa bàn tỉnh Hà Giang như sau:
Bảng 5.3. Diện tích đất bị xói mòn trên địa bàn tỉnh Hà Giang

TT Huyện
Diện
tích

(km2)

Không xói mòn Xói mòn nhẹ Xói mòn trung
bình Xói mòn nặng

Diện
tích

(km2)

Tỷ lệ
(%)

Diện
tích

(km2)

Tỷ lệ
(%)

Diện
tích

(km2)

Tỷ lệ
(%)

Diện
tích

(km2)

Tỷ lệ
(%)

1 Đồng Văn 444,98 178,07 40,02 53,52 12,03 118,23 26,57 95,16 21,39

2 Mèo Vạc 563,09 124,01 22,02 83,15 14,77 212,46 37,73 143,47 25,48

3 Yên Minh 783,65 191,02 24,38 63,25 8,07 272,4 34,76 256,98 32,79

4 Quản Bạ 534,33 191,73 35,88 75,92 14,21 158,93 29,74 107,75 20,17

5 Vị Xuyên 1.495,25 371,92 24,87 227,2 15,19 563,28 37,67 332,85 22,26

6 TP. Hà Giang 133,93 36,88 27,53 29,22 21,82 52,97 39,55 14,86 11,1

7 Bắc Mê 852,59 169,04 19,83 127,15 14,91 349,21 40,97 207,19 24,3

8 Bắc Quang 1.098,74 203,67 18,54 280,08 25,49 419,21 38,15 195,78 17,82

9 Quang Bình 791,88 128,92 16,28 178,94 22,6 303,26 38,3 180,76 22,83

10 Xín Mần 583,83 105,83 18,13 67,35 11,54 194,89 33,38 215,76 36,96

11 Hoàng Su Phì 632,62 44,09 6,97 77,05 12,18 261,24 41,3 250,24 39,56

Tổng 7.914,89 1.745,18 22,05 1.262,83 15,96 2.906,08 36,72 2.000,8 25,29

(Nguồn: Xí nghiệp xây dựng và chuyển giao công nghệ môi trường 2 năm 2014)
Xét tỷ lệ diện tích bị xói mòn trên toàn bộ diện tích tự nhiên của từng

huyện thì huyện Hoàng Su Phì là huyện có tỷ lệ diện tích bị xói mòn nặng lớn
nhất chiếm 39,56% diện tích tự nhiên và huyện Xín Mần có tỷ lệ diện tích bị xói
mòn nặng lớn thứ hai chiếm 36,96% diện tích tự nhiên. Do đây là các huyện
thuộc vùng cao phía tây là một phần của cao nguyên Bắc Hà có độ cao từ
1.000m đến trên 2.000m. Địa hình nơi đây phổ biến dạng địa hình dốc, đôi khi
sắc nhọn hoặc lởm chởm dốc đứng, bị phân cắt mạnh, nhiều nếp gấp đây là
nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng xói mòn mạnh xảy ra. Bên cạnh đó
huyện Bắc Mê là huyện có diện tích xói mòn trung bình cao chiếm 40,96% diện
tích tự nhiên toàn huyện cũng do lượng mưa trung bình năm trên địa bàn huyện
Bắc Mê lớn, lượng mưa trung bình các tháng mùa mưa trên địa bàn huyện nằm
trong khoảng 250 – 300 mm. Lượng mưa lớn tác động trực tiếp lên bề mặt đất,
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đặc biệt là các vùng có lớp thảm thực vật ít gây ra hiện tượng xói mòn tại các
vùng đất đó.

5.2.3. Hiện tượng đất bị kết von, đá ong hóa
Sự tích lũy sắt, nhôm là tiền đề cho sự hình thành kết von và đá ong,

nhưng không phải luôn luôn đi đôi với sự đá ong hoá. Sự hình thành đá ong là
quá trình tích lũy tuyệt đối các hợp chất Fe, Al, Si (đôi khi cả Mn, Ti) ở thể oxit
hay hydroxit mất nước. Thành phần chính của kết von là các oxit của sắt, silic,
và nhôm. Trên địa bàn tỉnh Hà Giang cho thấy trên địa bàn tỉnh hiện nay được
chia làm 4 vùng đất:

- Vùng đất không bị kết von: Diện tích là 3.526,432 km2 chiếm 45% tổng
diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Đây là phần diện tích chủ yếu nằm rải rác trên tất cả
các huyện trong tỉnh và thành phố Hà Giang.

- Vùng đất bị kết von nhẹ: Diện tích là 3.037,812 km2 chiếm 38% tổng
diện tích tự nhiên toàn tỉnh và phân bố chủ yếu tại các huyện Hoàng Su Phì, Vị
Xuyên, Yên Minh, Đồng Văn…

- Vùng đất bị kết von trung bình: Diện tích là 1.172,943 km2 chiếm 15%
tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh, bao phủ trên địa bàn các huyện.

- Vùng đất bị kết von nặng: Diện tích là 177,702 km2 chiếm 2% tổng diện
tích tự nhiên toàn tỉnh và phân bố chủ yếu trên địa bàn huyện Bắc Quang.

5.2.4. Hiện tượng suy giảm độ phì nhiêu của đất

Hiện trạng suy giảm độ phì nhiêu của đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang được
xác định theo Thông tư số 14/2012/TT-BTNMT. Kết quả tổng hợp đánh giá
được hiện trạng suy giảm độ phì nhiêu của đất cho thấy, diện tích đất bị suy
giảm độ phì mạnh chiếm diện tích nhỏ và chủ yếu nằm ở các huyện vùng núi
cao như Đồng Văn, Yên Minh, Mèo Vạc… những khu vực có hiện tượng xói
mòn xảy ra mạnh mẽ. Diện tích các cấp độ suy giảm độ phì cụ thể như sau: Diện
tích không bị suy giảm độ phì là 1.251,88 km2 chiếm 16% tổng diện tích toàn
tỉnh; diện tích đất bị suy giảm độ phì ở mức nhẹ là 5.885,32 km2 chiếm 74%
tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh; Diện tích đất bị suy giảm độ phì ở mức trung
bình là 777,74 km2 chiếm 10% tổng diện tích tự nhiên của toàn tỉnh.

5.2.5. Hiện tượng đất bị ô nhiễm cục bộ do hoạt động của con người

Đất bị ô nhiễm do các hoạt động của con người như việc xả rác thải, nước
thải sinh hoạt và công nghiệp, nước thải của chế biến thực phẩm, làng nghề, việc
sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp…. dẫn
tới việc tích tụ các kim loại nặng, dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất
vượt quá ngưỡng cho phép, có thể ảnh hưởng tới hệ sinh thái, con người, cây
trồng và vật nuôi. Hiện nay chưa có số liệu phản ánh tình trạng ô nhiễm đất diện
rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

5.2.6. Tổng hợp hiện trạng suy thoái đất tỉnh Hà Giang
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Theo Báo cáo "Điều tra, đánh giá thực trạng suy thoái đất trên địa bàn
toàn tỉnh và xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó với biến đổi khí hậu", trên
địa bàn toàn tỉnh hiện nay có 2.079,35 km2 đất suy thoái nặng chiếm 26,27%
diện tích tự nhiên toàn tỉnh, phân bố hầu hết ở các huyện trên địa bàn tỉnh
(huyện có diện tích suy thoái lớn nhất là huyện Vị Xuyên (338,27 km2); các
huyện có diện tích suy thoái ít hơn là: Mèo Vạc, Yên Minh, Hoàng Su phì;
huyện có diện tích suy thoái ít nhất là thành phố Hà Giang (5,01 km2). Diện tích
suy thoái nhẹ là 1.401,06 km2 chiếm 17,7% diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh và
suy thoái trung bình là 2.706.74 km2 chiếm 34,2% diện tích đất tự nhiên toàn
tỉnh, diện tích này bao phủ khắp các huyện trên toàn tỉnh. Diện tích không suy
thoái trên toàn tỉnh là 1.727,74km2 chiếm 21,83% diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh
phân bố ở khắp các huyện, trong đó huyện có diện tích không suy thoái lớn nhất
là Vị Xuyên 366,27 km2 chiếm 22% diện tích đất không suy thoái trên toàn tỉnh,
huyện có diện tích đất không suy thoái ít nhất là thành phố Hà Giang 41,59km2

chiếm 2% diện tích đất không suy thoái trên toàn tỉnh.

Hiện tượng suy thoái đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang hiện nay chủ yếu do
hiện tượng xói mòn, một phần nhỏ do các hiện tượng khô hạn, kết von, đá ong
hóa... gây nên. Xét về tỷ lệ diện tích bị suy thoái trên toàn bộ diện tích tự nhiên
của từng huyện thì huyện Hoàng Su Phì vẫn là huyện có tỷ lệ diện tích bị suy
thoái nặng lớn nhất chiếm 39,98% diện tích tự nhiên và huyện Xín Mần có tỷ lệ
diện tích bị suy giảm nặng lớn thứ hai chiếm 36,96% diện tích tự nhiên. Do đây
là các huyện bị xói mòn nặng lớn nhất. Bên cạnh đó huyện Yên Minh và Bắc
Mê là huyện có diện tích suy thoái nặng cao kế tiếp chiếm 32,19% và 29,24%
diện tích tự nhiên toàn huyện.

5.3. Dự báo và quy hoạch phát triển liên quan đến môi trường đất

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ
đầu (2011-2015) tỉnh Hà Giang được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số
20/NQ-CP ngày 07/02/2013 đã xác định các giải pháp chủ yếu bảo vệ môi
trường đất tỉnh Hà Giang là:

- Đẩy mạnh việc khoanh nuôi, bảo vệ, trồng mới rừng, phủ xanh đất trống
đồi núi trọc và trồng cây xanh phân tán trong các khu vực phát triển đô thị, khu
công nghiệp.

- Đầu tư các công trình xử lý chất thải ở các khu, cụm công nghiệp, bệnh
viện, khu đô thị... đảm bảo chất thải được xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra
môi trường, các khu công nghiệp chỉ được đưa vào hoạt động khi có khu xử lý
nước thải hoàn chỉnh.

- Kiên quyết di dời toàn bộ các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi khu
dân cư theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.
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Chương VI
THỰC TRẠNG ĐA DẠNG SINH HỌC

6.1. Các nguyên nhân gây suy thoái

Đa dạng sinh học có một vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống của
mỗi địa phương, mỗi Quốc gia và vùng lãnh thổ. Đa dạng sinh học là cơ sở của
sự sống, sự thịnh vượng và bền vững của loài người trên Trái Đất. Tuy nhiên,
con người đã và đang khai thác nguồn tài nguyên này một cách quá mức, dẫn tới
sự suy thoái các hệ sinh thái, làm nghèo kiệt nguồn đa dạng sinh học; thậm chí
hủy diệt nguồn tài nguyên quý giá đó để đáp ứng cho nhu cầu ngày càng tăng
của mình.

Các khu bảo tồn thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Hà Giang hoạt động theo
quy chế quản lý rừng đặc dụng do Chính phủ Việt Nam quy định tại Nghị định
117/NĐ-CP, Luật bảo vệ và phát triển rừng. Hà Giang có 06 Khu bảo tồn thiên
nhiên và rừng đặc dụng được thành lập các ban quản lý:

(1) Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Côn Lĩnh;
(2) Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Quang;

(3) Khu bảo tồn thiên nhiên Du Già;

(4) Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Đại Sơn;
(5) Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Mê;

(6) Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Khau Ca.

Trong những năm qua với thực trạng diện tích rừng luôn bị suy giảm về
số lượng và chất lượng từ đó công tác quản lý đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh
được quan tâm. Sự suy giảm nguồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Hà Giang
bởi các nguyên nhân cơ bản sau:

- Sự suy giảm và sự mất đi nơi sinh sống do các hoạt động của con người
như sự chặt phá rừng, đốt rừng làm rẫy, chuyển đổi đất sử dụng, khai thác huỷ
diệt thuỷ sản..., các yếu tố tự nhiên như động đất, cháy rừng tự nhiên, bão, lốc,
dịch bệnh, sâu bệnh.

- Sự khai thác quá mức, do áp lực tăng dân số, sự nghèo khổ đã thúc đẩy
sự khai thác quá mức tài nguyên sinh vật và làm giảm đa dạng sinh học. Mặt
khác, một số phương thức khai thác có tính huỷ diệt nguồn lợi thuỷ sản như nổ
mìn, hoá chất, ...

- Ô nhiễm môi trường: Một số hệ sinh thái bị ô nhiễm bởi các chất thải
công nghiệp, chất thải từ khai khoáng, phân bón trong nông nghiệp, thậm chí
chất thải đô thị.

- Ô nhiễm sinh học: Sự nhập các loài ngoại lai không kiểm soát được, có
thể gây ảnh hưởng trực tiếp qua sự cạnh tranh, sự ăn mồi hoặc gián tiếp qua ký
sinh trùng, xói mòn nguồn gen bản địa và thay đổi nơi sinh cư với các loài bản
địa.
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- Sự gia tăng dân số và di cư.
- Biến đổi khí hậu

6.2. Hiện trạng và diễn biến suy thoái đa dạng sinh học

6.2.1. Hiện trạng đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh

+ Số loài thực vật: Có 1.473 loài thuộc 755 chi, 193 họ của 6 ngành thực
vật bậc cao có mạch.

+ Số loài động vật:

+ Động vật có xương sống có 463 loài thuộc 108 họ, 34 bộ, 294 giống
(Thú:  84 loài thuộc 62 giống, 27 họ và 9 bộ; Chim: 189 loài, thuộc 115 giống,
47 họ và 16 bộ; Bò sát - Ếch nhái: có 56 loài bò sát ếch nhái thuộc 45 giống, 16
họ, 4 bộ; Cá: 134 loài thuộc 72 giống, 19 họ, 5 bộ)

+ Động vật không có xương sống: Côn trùng: 558 loài thuộc 448 giống,
59 họ trong 8 bộ; động vật nổi: 91 loài thuộc 56 giống, 21 họ, 2 lớp, 2 ngành là
Rotatoria và ngành Arthropoda; động vật đáy: 131 loài, 104 giống, 60 họ, 22 bộ,
5 ngành.

* Số loài động, thực vật quý hiếm:

+ Thực vật: 106 loài thực vật quý hiếm (theo Nghị định 32/2006/NĐ-CP
có 8 loài ở phụ lục IA; 22 loài ở phụ lục IIA. Nghị định 160/2013/NĐ-CP thì có
5 loài);

+ Thú có 22 loài trong sách đỏ Việt Nam (theo Nghị định 32/2006/NĐ-CP
có 25 loài với 14 loài ở phụ lục IB; 11 loài ở phụ lục IIB; Nghị định
160/2013/NĐ-CP có 13 loài);

+ Chim: 06 loài trong sách đỏ Việt Nam (theo Nghị định 32/2006/NĐ-CP
có 05 loài với 01 loài ở phụ lục IB; 04 loài ở phụ lục IIB; Nghị định
160/2013/NĐ-CP có 02 loài);

+ Bò sát- ếch nhái: 10 loài trong sách đỏ Việt Nam (theo Nghị định
32/2006/NĐ-CP có 04 loài với 01 loài ở phụ lục IB; 03 loài ở phụ lục IIB; Nghị
định 160/2013/NĐ-CP có 01 loài);

+ Cá: 08 loài trong sách đỏ Việt Nam.

* Các hệ sinh thái rừng: Trên địa bàn tỉnh Hà Giang có 02 hệ sinh thái
rừng là: Hệ sinh thái rừng tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo.

- Những loài có nguy cơ tuyệt chủng trên địa bàn

+ Thực vật: Có 5 loài: Bách Vàng, Du sam núi đá, Sâm vũ, Hoàng liên
chân gà, Sa mộc dầu.

+ Động vật: Thú có 13 loài: Hổ, Vọc Mũi Hếch, Gấu…; Chim có 02 loài
(Hồng Hoàng + Gà Lôi Tía); Bò sát ếch nhái: 01 loài (rắn Hổ mang chúa).

- Những loài mới phát hiện: Ốc Bươu Vàng, Rùa tai đỏ, Hải Ly, một số
loài cá cảnh, một số loài sâu nhập cảnh làm thức ăn cho chim…Cây Mai Dương,
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Cây Ngân Hạnh, Cây Bạch Đàn, Thông Caribê, Keo Tai Tượng, Trúc Đài Loan,
Tre măng Bát Độ…

6.2.2. Diễn biến suy thoái đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh

- Tình trạng suy giảm hệ thực vật

Theo số liệu thống kê của tỉnh Hà Giang, diện tích rừng năm 2012 là
447.941,3ha; năm 2013 là 437.227,7ha và độ che phủ rừng đạt 54,3%, tuy nhiên
chất lượng rừng đã bị suy giảm so với trước đây. Các vùng rừng khi bị chia cắt
và bị tác động mạnh là mối đe dọa lớn đối với các cấu thành đa dạng sinh học
của rừng bao gồm cả các loài động vật phụ thuộc vào rừng và là nguyên nhân
chính làm suy giảm dịch vụ sinh thái, hàng hóa mà hệ sinh thái rừng cung cấp.

Hiện nay các giống cây trồng mới có năng suất cao ngày càng được phổ
biến rộng vào sản xuất và chiếm diện tích ngày càng lớn. Các giống địa phương
ngày càng suy giảm về diện tích, do đó nhiều nguồn giống quý hiếm của địa
phương đặc biệt là các giống có khả năng chống chịu sâu bệnh cao đang bị mai
một, dẫn đến suy giảm nguồn gen cây trồng đặc sản của địa phương.

Trên địa bàn tỉnh hiện nay, nông dân vẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
dùng trong hoạt động, sản xuất nông nghiệp. Mặc dù tình hình sử dụng thuốc
bảo vệ thực vật trong nông nghiệp được nông dân chú trọng, người dân được tập
huấn học cách sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu qua các lớp tập huấn IPE, nhưng
việc sử dụng thuốc trừ sâu không đúng quy cách, không có trang bị bảo hộ lao
động và bảo quản chưa nghiêm ngặt vẫn thường xuyên xảy ra, ảnh hưởng xấu
đến môi trường đất, đến đa dạng sinh học và gây nguy cơ bị nhiễm bệnh, ngộ
độc do phun thuốc trừ sâu không đúng quy cách.

Suy giảm hệ thực vật kéo theo suy giảm hệ động vật, áp lực kinh tế làm
thay đổi hệ thống giống cây trồng vật nuôi bản địa, việc sử dụng thuốc bảo vệ
thực vật đã tạo nên việc suy giảm đa dạng sinh học của tỉnh Hà Giang.

- Các hệ sinh thái tự nhiên bị tác động và suy thoái
+ Diện tích rừng tự nhiên có tính ĐDSH cao đang bị thu hẹp
Hiện nay, diện tích các loại rừng nguyên sinh, rừng giàu đa dạng sinh học

đang bị thu hẹp thay vào đó là các loại rừng trồng, rừng phục hồi. Đồng thời
hiện tượng cháy rừng, chặt phá rừng, khai thác gỗ trái phép vẫn diễn ra hàng
năm, chuyển đất rừng thành đất nông nghiệp, xây dựng đường giao thông... đã
và đang làm giảm diện tích rừng, suy giảm chất lượng rừng, hình thành rào cản
sự di cư và mất các sinh cảnh tự nhiên. Những tác động này dẫn đến suy giảm
chất lượng của các hệ sinh thái rừng tự nhiên làm mất nhiều loài động, thực vật
quý hiếm, tăng xói mòn đất, thay đổi khả năng điều hòa nước và biến đổi khí
hậu,... Các nguồn gen cũng đang trên đà suy thoái nhanh và thất thoát nhiều. Suy
thoái hệ sinh thái dẫn đến mất cân bằng sinh thái, ảnh hưởng trực tiếp đến môi
trường sống của con người, đe dọa sự phát triển bền vững của tỉnh cũng như của
đất nước.

+ HST thủy vực bị suy thoái
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Các HST thủy vực cũng đang bị khai thác quá mức, bị đe dọa nặng nề do
các dự án phát triển hạ tầng lớn, xây dựng các công trình thủy điện, tác động lớn
từ hoạt động khai thác khoáng sản. Điều đó đã trực tiếp gây ra sự suy thoái, làm
mất các sinh cảnh tự nhiên, mất môi trường sống và làm giảm chức năng sinh
thái của thủy vực, tác hại nghiêm trọng và lâu dài tới sự sống còn của các loài
thủy sinh.

- Tình trạng suy giảm hệ động vật

Các loài cá, động vật thủy sinh ngày càng suy giảm do khai thác, đánh bắt
mang tính hủy diệt, cũng như do ô nhiễm nguồn nước từ các hoạt động khai thác
khoáng sản và các hoạt động phát triển kinh tế khác. Các hoạt động khai thác
vàng sa khoáng, cát sỏi tại các lòng sông suối trong thời gian qua không đúng
theo quy trình, quy định đã làm thay đổi dòng chảy tại một số đoạn sông suối,
tại các khu vực khai thác tự do không được quản lý đã làm các đoạn sông suối bị
ô nhiễm nặng, một số chỉ tiêu môi trường vượt quy chuẩn, tiêu chuẩn nhiều lần.
Tất cả các hoạt động khai thác khoáng sản đã làm suy giảm đa dạng sinh học
của các hệ sinh thái trên cạn và dưới nước, làm mất và phá huỷ nơi cư trú của
các loài động vật, thực vật.

Nguồn tài nguyên đa dạng sinh học trong các hệ sinh thái rừng, trên các
sông suối trong vùng đã và đang suy giảm do sức ép của phát triển kinh tế, nhu
cầu cuộc sống của người dân sống dựa vào nguồn tài nguyên này.

6.3. Dự báo mức độ diễn biến suy thoái đa dạng sinh học

- Các công trình xây dựng làm thay đổi địa hình, có thể dẫn đến sự sụt lở
đất, trượt đất, xói mòn nhất là đất vùng đồi núi.

- Tăng nhu cầu về sử dụng các sản phẩm rừng, cháy rừng do sự bất cẩn
của con người… Những tác động này dẫn đến sự thay đổi của các HST tự nhiên,
ảnh hưởng đến tính ĐDSH trong vùng đặc biệt tác động đến các HST rừng trên
núi đá vôi trong khu vực.

- Sau khi có đường, sự giao lưu, đi lại của người dân trong vùng sẽ dễ
dàng hơn. Mặt khác nếu không được quản lý tốt, sự hình thành các con đường,
sự di dân tự do, hình thành những cụm dân cư mới, sẽ gây một số tác động xấu
đến HST tự nhiên và tính ĐDSH của vùng. Một ví dụ điển hình của tác động
tiêu cực sau các dự án giao thông là hiện tượng khai thác gỗ và các loài Lan quý
ngày càng tăng.

- Thay đổi hệ sinh thái đới bờ khi chuyển thành đất xây dựng. Hậu quả là
diện tích các HST thủy vực bị suy giảm, làm giảm nơi cư trú, phát triển của các
loài thủy sinh, giảm nguồn lợi thủy sản.

- Suy giảm diện tích thảm thực vật, nhất là khi mở rộng các khu đô thị,
KCN. Việc giảm diện tích thảm thực vật sẽ làm giảm độ đa dạng sinh học, giảm
khả năng giữ nước, giảm tài nguyên nước ngầm, tăng quá trình xói mòn, gia
tăng cường độ lũ lụt và thay đổi khí hậu. Nếu việc mở rộng các đường giao
thông, khu đô thị, khu du lịch… dẫn đến xâm phạm vào diện tích các khu
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BTTN, khu dự trữ thiên nhiên… thì tác hại về môi trường và văn hóa còn
nghiêm trọng hơn.

- Sự suy giảm số lượng và suy thoái chất lượng rừng do phá rừng làm rẫy
làm giảm đa dạng sinh học của HST rừng.

- Việc chuyển đổi HST diễn ra khác nhau: HST rừng bị thu hẹp chuyển
sang trồng cây công nghiệp, HST đất ngập nước được cải tạo thành ruộng lúa,…
Có thể nói việc chuyển đổi chức năng HST sang HST với chức năng khác ở một
góc độ nào đó là cần thiết. Nhưng việc đánh giá so sánh những thiệt hại sinh thái
lâu dài như mất rừng thì chưa được tính đến một cách đầy đủ dưới quan điểm
phát triển bền vững HST. Như vậy, nếu xem xét về bản chất thì hầu hết sự
chuyển đổi đó đã dẫn tới sự xung đột về mục tiêu sử dụng chức năng của cùng
một HST giữa các ngành kinh tế nông, lâm và ngư nghiệp.

- Do phát triển kinh tế – xã hội, lượng chất thải không được xử lý tăng
dẫn tới ô nhiễm môi trường. Các hệ sinh thái và vùng sinh thái ở hầu hết các
vùng đô thị tập trung và khu công nghiệp lớn cũng là đối tượng bị tác động do
chất thải.

- Ở nồng độ cao, bụi, các khí độc (SO2, NOx) có thể gây hại đến cây cỏ và
động vật hoang dã. Nước thải chứa hàm lượng cao các chất hữu cơ, các hóa chất
độc hại có thể gây chết tôm, cá; các chất dinh dưỡng (N, P) ở nồng độ cao có thể
gây phú dưỡng hóa nước sông, hồ dẫn đến ảnh hưởng xấu đến các loài động
thực vật thủy sinh.

- Tác động tới môi trường du lịch sinh thái: Hiện nay, với hệ thống các
khu BTTN có ở hầu hết các vùng sinh thái trong cả nước. Trong đó, nhiều khu
đã trở thành các điểm du lịch sinh thái nổi tiếng. Tuy nhiên, các vùng sinh thái
này đang và sẽ là đối tượng chịu tác động do quy hoạch phát triển kinh tế - xã
hội vùng lãnh thổ, quy hoạch của từng ngành.



101

Chương VII
QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN

7.1. Nguồn phát sinh chất thải rắn đô thị và công nghiệp

7.1.1. Chất thải rắn đô thị
Nguồn phát sinh chất thải rắn đô thị chủ yếu từ:

- Phát sinh từ các khu dân cư;
- Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh;

- Các chợ;

Chất thải rắn đô thị có thể chia thành 3 loại chủ yếu sau:

- Rác khô hay còn gọi là rác vô cơ: Thành phần gồm các loại phế thải thuỷ
tinh, sành sứ, kim loại, giấy, cao su, nhựa, vải, đồ điện, đồ chơi, cát sỏi, vật liệu
xây dựng, ...

- Rác ướt hay thường gọi là rác hữu cơ: Thành phần gồm cây cỏ loại bỏ,
lá rụng, rau quả hư hỏng, đồ ăn thừa, rác nhà bếp, xác súc vật, phân động vật.

- Chất thải nguy hại (CTNH): Là những thứ phế thải rất độc hại cho môi
trường và con người như pin, bình ắc quy, hoá chất, thuốc trừ sâu, bom đạn, rác
thải y tế, rác thải điện tử...

Tùy theo từng đô thị khác nhau và lượng chất thải phát sinh dao động từ
0,35 ÷ 1,3kg/người/ngày. Theo kết quả điều tra, thống kê tại báo cáo “Điều tra,
đánh giá và đề xuất xây dựng mạng lưới thu gom chất thải rắn trên địa bàn tỉnh
Hà Giang, thí điểm tại khu vực huyện Bắc Quang, Vị Xuyên” thì hệ số phát thải
chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị của tỉnh Hà Giang là 0,805 kg/người/ngày.

Thải lượng rác thải sinh hoạt đô thị trên địa bàn tỉnh như sau:
Bảng 7.1. Lượng rác thải sinh hoạt đô thị trên địa bàn tỉnh

Stt Chỉ số Đơn vị tính Năm
2011

Năm
2012

Năm
2013

Năm
2014

1 Dân số trung bình (*) Người 749.537 763.503 778.958 792.472

2
Tỷ lệ dân số khu vực
thành thị (*) % 15,03 15,05 15,00 14,99

3 Hệ số phát thải (**) kg/người/ngày 0,805 0,805 0,805 0,805

4
Lượng rác thải đô thị
trung bình

Tấn/ngày 90,69 92,50 94,06 95,63

Nguồn: (*) Cục Thống kê tỉnh

(**)Xí nghiệp xây dựng và chuyển giao công nghệ môi trường 2
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7.1.2. Chất thải rắn công nghiệp

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 2 KCN-CCN đang hoạt động nằm ở 2 huyện
Bắc Quang và Vị Xuyên. Theo báo cáo "Điều tra, đánh giá và đề xuất xây dựng
mạng lưới thu gom chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Hà Giang, thí điểm tại khu vực
huyện Bắc Quang, Vị Xuyên" do Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực
hiện, chất thải rắn phát sinh từ khu công nghiệp Bình Vàng là 120 ÷ 800
kg/ngày, trung bình là 460kg/tháng tương đương 43,8 ÷ 292 tấn/năm; Chất thải
rắn công nghiệp phát sinh từ các cơ sở trong CCN Nam Quang trên địa bàn
huyện Bắc Quang trung bình là 60kg/ngày tương đương 21,9 tấn/năm.

Các loại hình sản xuất công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh với quy mô nhỏ
và nằm rải rác, lượng chất thải rắn là không nhiều. Khối lượng chất thải rắn
công nghiệp phát sinh tại các cơ sở ngoài khu, cụm công nghiệp trên địa bàn
tỉnh Hà Giang được phân theo ngành nghề thể hiện tại bảng dưới đây:

Bảng 7.2. Thải lượng CTR từ các cơ sở sản xuất nằm ngoài KCN

Stt Loại hình sản xuất Thải lượng(kg/ngày)

1 Cơ khí 71,87

2 Chế biến lâm sản 1.867,7

3 Khai thác và CB khoáng sản 16.626

4 Sản xuất rượu 11,167

5 Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng 113,5

6 Xây dựng 2.910

7 Loại hình KD, SX khác 123,4

8 Chế biến chè và nông sản 168,35

Tổng 21.891,99

(Nguồn: Xí nghiệp xây dựng và chuyển giao công nghệ môi trường 2, năm 2014)
Thành phần của CTR công nghiệp từ các cơ sở sản xuất gỗ và ván bóc

trên địa bàn tỉnh chủ yếu là gỗ thừa, vỏ gỗ và mùn cưa…Trong đó gỗ thừa và vỏ
gỗ chiếm thành phần chủ yếu từ 50 ÷ 100%; mùn cưa chiếm từ 10 ÷ 50%.

Thành phần của CTR công nghiệp phát sinh từ các cơ sở sửa chữa ô tô, xe
máy trên địa bàn tỉnh chủ yếu là: giẻ lau dầu mỡ, vỏ hộp dầu và túi
bóng…Trong đó giẻ lau chiếm 30 ÷ 70%; vỏ hộp dầu mỡ chiếm 50 ÷ 70% tùy
vào từng cơ sở.

Thành phần của CTR công nghiệp phát sinh từ các cơ sở sản xuất vật liệu
xây dựng trên địa bàn tỉnh chủ yếu là: Gạch vỡ, vữa thải…chiếm 100%.

Thành phần của CTR công nghiệp phát sinh từ các cơ sở chế biến chè trên
địa bàn tỉnh chủ yếu là: chè hỏng, củi than, sỉ than….

Thành phần của CTR công nghiệp từ khai thác khoáng sản là đất đá thải.
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7.2. Thu gom và xử lý chất thải rắn đô thị và công nghiệp

7.2.1. Thu gom và xử lý chất thải rắn đô thị
Công tác thu gom trên địa bàn trung tâm các huyện, thành phố đều được

các đơn vị chuyên trách thực hiện (Công ty cổ phần môi trường đô thị Hà Giang,
đội dịch vụ công cộng môi trường). Rác thải sinh hoạt được thu gom và vận
chuyển về khu xử lý rác tập trung, tỷ lệ thu gom đạt từ 80% đến 95% diện tích
địa bàn thu gom. Tại một số huyện (Hoàng Su Phì, Yên Minh, Bắc Quang,
Quang Bình, Vị Xuyên), đội dịch vụ công cộng môi trường còn thực hiện thu
gom rác thải cho các xã lân cận vùng trung tâm huyện.

Công ty cổ phần môi trường đô thị Hà Giang, đội dịch vụ công cộng môi
trường các huyện chưa có phương án tái chế, tái sử dụng các nguồn phế liệu từ
chất thải rắn thu gom được. Chỉ có một bộ phận nhỏ người thu nhặt rác, họ nhặt
các vật có thể bán được hoặc đồ có thể tái sử dụng, để bán cho các cơ sở thu
mua trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, các hoạt động này diễn ra hoàn toàn tự
phát, nguồn phế liệu được thu mua chủ yếu là: giấy, nhựa, lon nhôm, đồng, …
nhưng với khối lượng không đáng kể.

Công tác thu gom tại các hộ gia đình được thực hiện dưới hình thức thu
gom tổng hợp các loại chất thải rắn phát sinh trong quá trình sinh hoạt hàng
ngày. Chất thải rắn phát sinh trong ngày thường được người dân lưu chứa tại các
thùng rác nhỏ, các vật dụng tự chế hoặc tái sử dụng tại gia đình như bao tải, xô
chậu, … sau đó đổ tại khu vực tập kết chất thải rắn hoặc để ven đường của các
tuyến thu gom.

Kết quả thu gom rác thải sinh hoạt khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh do đơn
vị dịch vụ công cộng môi trường các huyện, thành phố thực hiện như bảng 7.3.

Bảng 7.3. Tổng lượng rác thải thu gom tại trung tâm các huyện, thành phố

Stt Địa phương Năm
2011

Năm
2012

Năm
2013

Năm
2014

1 TP. Hà Giang
Khối lượng thu gom (tấn) 20.500 25.550 30.400 31.400
Tỷ lệ thu gom (%) 73 80 80 81

2 Mèo Vạc
Khối lượng thu gom (tấn) 1.920 2.000 2.015 2.290
Tỷ lệ thu gom (%) 91 94 95 99

3 Đồng Văn
Khối lượng thu gom (tấn) 1.181 1.176 1.181 1.221,5
Tỷ lệ thu gom (%) 80,8 80,9 81,4 82,2

4 Yên Minh
Khối lượng thu gom (tấn) 2.555 2.555 2.679 3.165
Tỷ lệ thu gom (%) 97 99 98 93

5 Quản Bạ
Khối lượng thu gom (tấn) 461,7 560,8 657,2 759,2
Tỷ lệ thu gom (%) 70 73 75 77

6 Bắc Mê
Khối lượng thu gom (tấn) 1.123,1 1.222 1.450
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Tỷ lệ thu gom (%) 90 92 92 95
7 Bắc Quang

Khối lượng thu gom (tấn) 3.928 4.836 5.657 6.232
Tỷ lệ thu gom (%)

8 Hoàng Su Phì
Khối lượng thu gom (tấn) 1.512 1.512
Tỷ lệ thu gom (%) 70 80 95 95

9 Quang Bình
Khối lượng thu gom (tấn) 624 690 900 1.170
Tỷ lệ thu gom (%) 87 78 85 90

10 Xín Mần
Khối lượng thu gom (tấn) 1.489 1.555 1.860 1.969,2
Tỷ lệ thu gom (%) 82,7 82 80 83

11 Vị Xuyên
Khối lượng thu gom (tấn) 4.638 5.238 5.307 6.143
Tỷ lệ thu gom (%)

Cộng tổng thu gom 37.297 45.284 53.390 57.312

(Nguồn: Tổng hợp báo cáo của các huyện, thành phố năm 2015)
Các công nghệ xử lý rác đang áp dụng trên địa bàn tỉnh là:

- Chôn lấp rác hợp vệ sinh: Thực hiện tại bãi rác thành phố Hà Giang, bãi
rác huyện Vị Xuyên. Về cơ bản bãi rác đã được đầu tư xây dựng theo đúng tiêu
chuẩn thiết kế bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh nhưng việc chôn lấp chưa đảm bảo
theo quy trình quy định. Rác thải không được phân loại trước khi chôn lấp. Hiện
nay, bãi rác của huyện Quang Bình và Yên Minh đang thi công nâng cấp cải tạo
áp dụng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh kết hợp có lò đốt rác đạt tiêu chuẩn.

- Đổ thải và đốt lộ thiên: Đây là giải pháp xử lý rác thải được áp dụng
rộng rãi tại các địa phương trong tỉnh. Ngoài 02 bãi rác của thành phố Hà Giang
và huyện Vị Xuyên ra thì tất cả các khu xử lý rác tại trung tâm các huyện hiện
nay đều sử dụng phương pháp này, đây là phương pháp gây nhiều tác động xấu
đến môi trường mặc dù định kỳ theo tuần, tháng hoặc quý đều được phun thuốc
khử mùi, diệt ruồi. Rác thải không được phân loại trước khi xử lý.

- Lò đốt tiêu chuẩn: Đây là phương pháp đã được áp dụng ở nhiều địa
phương trong nước, hiện tại đã hoàn thành xây lắp lò đốt rác theo công nghệ
BD-Anpha tại huyện Quản Bạ, huyện Đồng Văn. Rác thải được phân loại, loại
rác có thể cháy được đưa vào xử lý trong lò đốt, rác không cháy được đưa đi
chôn lấp tại bãi rác của huyện.

Nhân lực và phương tiện thực hiện công tác thu gom, xử lý rác thải tại các
địa phương trong tỉnh ngày càng được tăng cường.

Bảng 7.3. Tổng hợp phương tiện, nhân lực thực hiện thu gom rác thải đô thị

Stt Phương tiện,
nhân lực

Đơn vị Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014

I Công ty cổ phần môi trường đô thị Hà Giang

1 Xe ô tô vận chuyển cái 03 03 03 03
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Stt Phương tiện,
nhân lực

Đơn vị Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014

2 Xe đẩy tay cái 130 130 130 130

3 Công nhân thu gom người 113 113 113 113

II Đội dịch vụ công cộng môi trường các huyện

1 Xe ô tô vận chuyển cái 12 13 13 14

2 Xe đẩy tay cái 125 141 167 203

3 Công nhân thu gom người 203 201 218 220

(Nguồn: Tổng hợp báo cáo của các huyện, thành phố năm 2015)
7.2.2. Thu gom và xử lý chất thải rắn công nghiệp

Các sơ sở sản xuất thuộc cụm công nghiệp Nam Quang hiện không có
đơn vị tiến hành thu gom xử lý, do vậy chất thải rắn phát sinh trong hoạt động
sản xuất tại các cơ sở trên được các cơ sở tự thu gom và xử lý.

Các cơ sở sản xuất nằm tại khu công nghiệp Bình Vàng thuộc huyện Vị
Xuyên, hiện đã có Đội dịch vụ công cộng và môi trường huyện Vị Xuyên là đơn
vị thực hiện thu gom CTR tại địa phương tiến hành thu gom xử lý.

Hầu hết chất thải rắn từ các cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản là các
loại đất đá thải ra trong quá trình khai thác, các loại chất thải rắn trên được thu
gom và tận dụng ngay tại khu vực khai thác, chế biến.

Các cơ sở sản xuất, chế biến các loại hình khác nằm rải rác trên địa bàn
tỉnh hầu hết đều nằm tại những khu vực có đường giao thông thuận lợi, cơ sở hạ
tầng phát triển, gần với các khu vực trung tâm để thuận tiện cho việc buôn bán,
lưu thông sản phẩm, do vậy hầu hết các cơ sở đều tự thu gom, lưu chứa CTR
trong quá trình sản xuất sau đó thuê đơn vị thu gom vận chuyển, xử lý cùng với
các loại CTR khác.

7.2.3. Thu gom và xử lý chất thải rắn y tế
Hiện nay chất thải rắn y tế phát sinh từ hai tuyến bao gồm tuyến huyện và

tuyến xã phường. Chất thải rắn y tế từ tuyến huyện bao gồm các bệnh viện, cơ
sở y tế từ cấp huyện trở lên chứa nhiều chất thải nguy hại, đa dạng về thành
phần và khối lượng lớn. Chất thải rắn y tế tuyến xã phường phát sinh từ các trạm
y tế cấp xã, phường thường chứa ít chất thải nguy hại, chủ yếu là chất thải sinh
hoạt và các loại chất thải có thể tái chế.

Tại tất cả các Bệnh viện trong toàn tỉnh đều tổ chức thực hiện phân loại,
thu gom rác thải y tế theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT, ngày 30/11/2007
của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Quản lý chất thải y tế; 100% Bệnh viện
trong toàn tỉnh đều triển khai thực hiện việc phân loại rác thải y tế ngay từ
nguồn. Tất cả các Bệnh viện đã đầu tư mua các thiết bị chứa rác thải y tế theo
quy định của Bộ Y tế. Việc phân loại rác y tế đã được thực hiện ngay tại các
khoa phòng của Bệnh viện. Theo đó, rác sinh hoạt được tách riêng, vận chuyển
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đến nơi tập kết để Công ty vệ sinh môi trường vận chuyển về bãi xử lý rác
chung. Rác thải y tế nguy hại được để riêng trong các túi nylon, vật nhọn được
để trong hộp cứng và vận chuyển đến các lò đốt bằng thùng sắt có nắp đậy.

Hiện có bệnh viện Đa khoa Hà Giang, Bắc Quang, Vị Xuyên và Quản Bạ,
Đồng Văn, Quang Bình, bệnh viện Lao và bệnh Phổi, bệnh viện Y dược Cổ
truyền đã được đầu tư xây dựng lò đốt theo công nghệ 1 buồng hoặc 2 buồng.
Tuy nhiên do đã được đầu tư từ lâu nên các lò đốt rác trên phần nhiều đã xuống
cấp, hư hỏng một số bộ phận, thiết bị, hiệu quả xử lý chất thải không cao.

Đối với các cơ sở y tế cấp xã, việc thu gom, phân loại và lưu chứa chất
thải rắn còn chưa được quan tâm nhiều. Với đặc trưng nguồn phát thải chủ yếu
là chất thải rắn sinh hoạt, lượng chất thải rắn y tế nguy hại là rất ít nên chỉ có 1
số cơ sở thực hiện phân loại chất thải rắn y tế để xử lý bằng phương pháp đốt
trong lò đốt thủ công, hoặc bố trí khu vực chôn lấp riêng. Còn lại hầu hết các
loại chất thải rắn y tế được thu gom chung và xử lý chung với rác thải sinh hoạt.

Tại tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Hà Giang chưa đủ điều kiện để
tổ chức thực hiện việc tái chế, tái sử dụng các loại chất thải rắn y tế.
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Chương VIII
TAI BIẾN THIÊN NHIÊN VÀ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

8.1. Tai biến thiên nhiên

Với địa hình đồi núi có độ dốc lớn, chia cắt mạnh, kết cấu địa chất không
bền vững, hàng năm vào mùa mưa bão trên địa bàn tỉnh thường xuyên xảy ra sạt
lở đất đá, lũ quét, lũ ống... Từ năm 2011 đến năm 2014. Trên địa bàn tỉnh Hà
Giang đã xảy ra 05 trận lũ quét lở đất, làm chết người và bị thương người; mất
trắng gần 400 ha lúa, ngô... Điển hình là 02 trận lũ quét và sạt lở đất lớn nhất đã
xảy ra vào năm 2012 tại huyện Bắc Mê và hoàn lưu bão số 2 năm 2014 đã gây
sạt lở đất tại huyện Hoàng Su Phì.

Bảng 8.1. Thống kê tình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh

Stt Chỉ số Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
1 Các trận lũ lụt nước dâng
1.1 Diện tích bị ảnh hưởng (ha) 13.565 1.563 2.296 5.163
1.2 Thiệt hại về người
1.3 Thiệt hại về tài sản (triệu đồng) 40.695 4.689 6.888 15.489
2 Các trận lũ ống, lũ quét
2.1 Diện tích bị ảnh hưởng (ha) 336 478,7
2.2 Thiệt hại về người 15 4
2.3 Thiệt hại về tài sản (triệu đồng) 1.008 1.500
3 Tình hình hạn hán

3.1
Diện tích đất canh tác bị ảnh
hưởng (ha)

31.695,1 38.518,9 33.761,6 33.861,6

3.2 Thiệt hại về tài sản (triệu đồng) 95.085,3 115.556,7 101.284,8 101.584,8

3.3
Số dân bị thiếu nước sinh hoạt
do hạn hán.

10.592 12.984 10.671
11.256

4 Trượt lở đất
4.1 Số điểm sạt lở 12
4.2 Tổng khối lượng (m3) 20.000 158.127 114.300 155.000
4.3 Thiệt hại về tài sản

Km đường GT bị hư hại 1,22 10,89
Số nhà bị hư hại 167 543 1.668
Diện tích đất canh tác bị mất 12,67 15,22
Km kênh bị sạt lở 1,27 0,12 0,97 32,75

4.4 Kinh phí khắc phục 150 350 600 1.100
5 Cháy rừng

5.1
Số lượng đám cháy rừng (vụ) (kể
cả trảng cỏ).

05 20 23 24

5.2
Diện tích rừng bị mất (ha) (kể cả
trảng cỏ).

9,47 298,03 78,76 78,86

Nguồn: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

8.1.2. Dự báo về tai biến thiên nhiên trong thời gian tới

Thiên tai có chiều hướng ngày một gia tăng và đa dạng về loại hình, sức
tàn phá ngày càng lớn hơn, làm cho đời sống của đồng bào các dân tộc tỉnh Hà
Giang đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Qua các năm nhận thấy rằng thời tiết
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những năm qua diễn biến bất thường, phức tạp không theo quy luật trước đây
nên khó dự đoán được. Nhiệt độ thay đổi, so với trước mùa hè nắng nóng hơn,
nắng nóng thường kéo dài và cường độ nóng cao hơn, trước đây mùa mưa bão
thường xảy ra vào các tháng 9-11. Hiện nay mùa mưa bão từ tháng 8 đến tháng
10 hàng năm. Lũ diễn ra với tần suất ngày càng cao, các biến đổi ngày càng thất
thường này đã gây ra nhiều thiệt hại cho sản xuất và đời sống của người dân.
Biến đổi khí hậu và thảm hoạ thiên nhiên làm chết cây trồng, giảm năng suất,
tăng chi phí sản xuất, phá vỡ các cơ sở hạ tầng sản xuất, môi trường bị phá huỷ.

Những vùng có khả năng chịu ảnh hưởng nhiều của các loại hình thiên tai
như trượt - lở, lũ quét - lũ bùn đá và cũng là những vùng đã bị ảnh hưởng do
thiên tai gây ra trong những năm gần đây như sau:

- Lưu vực sông Con

+ Những dòng có nguy cơ cao chủ yếu nằm ở sườn Đông thung lũng Nậm
Cin sườn bắc thung lũng Nậm Khoà, thung lũng Nậm Ong và Nậm Lí.

+ Những dòng chảy chính suối Thông Nguyên, Nậm Cin, Nậm Khoà,
Nậm Lí, suối Nà Chì (những phụ lưu chính của sông Con).

+ Các khu vực có nguy cơ cao là xã Nậm Ty, Thông Nguyên, Nậm Khoà,
Quảng Nguyên, Khuôn Lùng, Nà Chì.

+ Các cụm dân cư nằm trong khu vực có nguy cơ lũ quét – lũ bùn đá dọc
suối Nậm Cin, Nậm Khoà, Nậm Lí, suối Nà Chì.

- Lưu vực sông Chảy

Các khu vực nằm trong nguy cơ cao gồm các cụm dân đang sinh sống
dọc theo các dòng chảy cấp 2 -3 thuộc lưu vực các suối: Hồ Thầu, Nậm Dịch,
Sán Xà Hồ, Tà Đản.

- Lưu vực sông Nhiệm

+ Những dòng sông có nguy cơ cao chủ yếu nằm ở suờn đông, đông nam
dòng Nậm Lang, suối Nậm Nguồn, suối Bản Chang.

+ Các cụm dân cư nằm trong khu vực có nguy cơ cao đến rất cao: Dọc
theo suối Nậm Lang từ bản Giàng Chủ B đến Lũng Hồ dài khoảng 15km, dọc
suối Bản Lý, Bản Lè, dọc suối Bản Nguồn, Bản Vàng, Bản Chang thuộc các xã
Hữu Vinh, Mậu Duệ, Ngọc Long, Du Tiến, Du Già, Ngam La, Đông Minh, thị
trấn Yên Minh).

+ Đặc biệt nguy cơ sạt lở cao ở 2 huyện Xín Mần, Hoàng Su Phì, trung
tâm UBND các xã….

- Lưu vực sông Miện

+ Những dòng sông có nguy cơ cao chủ yếu nằm ở thượng nguồn suối
Bạch Đích, suối Bản Đá Nam dòng Nậm Lang, suối Nậm Nguồn, suối Bản
Chang.
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+ Các cụm dân cư nằm trong khu vực có nguy cơ cao là Bản Đông Sao,
Na Sàng (xã Bạch Đích) Bản Đoàn Kết (xã Na Khê)

- Cảnh báo trượt - lở, lũ quét, lũ bùn đá theo thời gian.

Nhân tố quyết định trượt - lở, lũ quét, lũ bùn đá chủ yếu là do mưa và là
nhân tố quan trọng nhất. Các nhân tố khác có thể xem là không thay đổi hoặc
thay đổi rất chậm. Vì thế có thể dựa vào sự biến đổi của mưa để dự báo thời gian
phát sinh và phát triển của trượt - lở lũ quét, lũ bùn đá. Như mưa ở tỉnh ta vào
các tháng 3, 6, 7, 8 là những tháng có số ngày mưa trung bình tháng nhiều nhất.
Để dự báo về trượt lở, lũ quét, lũ bùn đá chủ yếu dựa vào mưa và thời gian mưa
mà có thể gây ra lũ quét, lũ ống dựa vào thời gian mưa và lượng mưa (như theo
kinh nghiệm thì thời gian mưa từ 1- 2 giờ với lượng mưa từ 100 mm trở lên thì
có thể gây ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá.

Theo kết quả dự án “Điều tra, đánh giá mức độ tác động của biến đổi khí
hậu đến lũ quét, lũ ống, trượt, sạt lở đất trên địa bàn các huyện Yên Minh,
Hoàng Su Phì, Xín Mần, Quang Bình - tỉnh Hà Giang và xây dựng các biện
pháp ứng phó với biến đổi khí hậu” trên địa bàn của 04 huyện có 99 điểm đã xảy
ra sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở cao và có 20 khu vực đã xảy ra lũ quét và có
nguy cơ xảy ra lũ quét.

Theo số liệu báo cáo của các huyện: Đồng Văn, Mèo Vạc, Quản Bạ, Bắc
Mê, Vị Xuyên, Bắc Quang và thành phố Hà Giang thì trên địa bàn 6 huyện và
thành phố Hà Giang có 289 điểm có nguy cơ sạt lở

8.2. Sự cố môi trường

Trong những năm qua trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra sự cố môi trường
nghiêm trọng.
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Chương IX
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ CÁC ẢNH HƯỞNG

9.1. Vấn đề phát thải khí nhà kính ở Hà Giang

Phát triển lâm nghiệp là một biện pháp giảm CO2 và góp phần vào việc
giảm biến đổi khí hậu toàn cầu. Thuật ngữ lưu giữ carbon của rừng được dùng
để chỉ khả năng của rừng hấp thụ Carbon từ không khí để giảm lượng phát thải
từ nhiên liệu hóa thạch làm nóng lên toàn cầu. Sự lưu giữ carbon rừng là một
vấn đề rất phức tạp, vì lượng CO2 hấp thu phụ thuộc vào loại  rừng, tình trạng
rừng, các loài cây ưu thế và tuổi rừng. Vì vậy, sự lưu giữ Carbon rừng liên quan
tới diện tích che phủ rừng cũng như chất lượng rừng và nó gắn kết chặt chẽ với
quản lý rừng bền vững. Những mục đích sử dụng đất khác nhau (trồng các loài
cây khác nhau, mục đích sử dụng đất khác ngoài lâm nghiệp, v. v...) tất cả đều
có các tác động khác nhau đến tính toán lượng Carbon phát thải do mất rừng,
trong đó phải tính đến việc giải phóng carbon được lưu trữ trong sinh khối trên
mặt đất, sự mục rữa của rễ cây và giải phóng carbon trong đất và phải tính cả
lượng carbon được lưu trữ trong sử dụng đất sau đó.

Trồng rừng trên đất trống tạo sinh khối mới vì vậy tăng khả năng chứa
carbon. Khả năng chứa carbon của rừng liên quan tới độ che phủ và chất lượng
rừng. Ở Việt Nam, trong những năm qua, xu hướng tăng độ che phủ rừng phần
lớn là nhờ trồng rừng mới trong khi chất lượng rừng tự nhiên giàu giảm đáng kể.

Suy thoái rừng và cháy rừng là nguồn phát thải khí nhà kính lớn thứ hai
do con người gây ra, chiếm tới gần 20% phát thải toàn cầu. Các đám cháy rừng
và than bùn sẽ giải phóng CO2 vào khí quyển, thúc đẩy quá trình ấm lên của khí
hậu và hậu quả là sẽ lại gia tăng các vụ cháy rừng.

Tác động của biến đổi khí hậu làm gia tăng cháy rừng đã được cảnh báo.
Các yếu tố chính ảnh hưởng đến nguy cơ cháy rừng là nhiệt độ và độ ẩm. Với
tác động của biến đổi khí hậu, trong mùa cháy rừng (mùa khô), nhiệt độ không
khí tăng lên, lượng mưa giảm làm độ ẩm vật liệu cháy dưới tán rừng giảm rõ rệt
nên nguy cơ cháy rừng tăng lên.

Bên cạnh đó, công tác quản lý cháy rừng và hậu cháy rừng – những can
thiệp xáo trộn sau cháy, sự bùng phát sâu hại và hoạt động dọn dẹp gỗ nhằm thu
hồi giá trị thương mại và giảm bớt chất gây cháy cho những đợt cháy rừng sau
này lại là những hoạt động cũng có ảnh hưởng bất lợi tới trữ lượng Carbon. Vì
vậy hoạt động bảo vệ rừng phòng chống cháy rừng sẽ mang lại những tác động
tích cực vì giúp góp phần giảm rủi ro phát thải CO2.

Mất độ che phủ rừng thường làm giảm lượng nước mưa thấm vào tầng
đất, tăng dòng chảy nước bề mặt đất, tạo xói mòn từng rãnh và khi sự ổn định
của tầng đất bị giảm sẽ làm tăng cơ hội tạo dòng chảy gây lũ và sụt lở đất. Vì
vậy, bất kỳ một hoạt động nào làm mất độ che phủ rừng đều tạo nguy cơ tăng
cường độ sụt lở và xói mòn đất.
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Từ những phân tích trên cho thấy sự biến đổi khí hậu dẫn tới phát thải khí
nhà kính, ảnh hưởng tới môi trường cũng như đời sống kinh tế, xã hội của bà
con nhân dân trên địa bàn tỉnh.

9.2. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới kinh tế - xã hội, môi trường
sinh thái, con người trên địa bàn tỉnh

Nhìn chung, trong những năm gần đây (2010-2014) hoạt động của bão, áp
thấp nhiệt đới (ATNĐ), không khí lạnh, nắng nóng ở mức xấp xỉ trung bình
nhiều năm (TBNN). Hàng năm có khoảng 2 – 3 cơn bão và ATNĐ ảnh hưởng
đến tỉnh Hà Giang; Trên dưới 30 đợt không khí lạnh và không khí lạnh tăng
cường, gây ra từ 3 – 5 đợt rét đậm rét hại; Nắng nóng diện rộng khoảng 4 – 5
đợt.

Tuy nhiên, nhiều hiện tượng thời tiết vẫn đạt kỷ lục hoặc có diễn biến
phức tạp: Kỷ lục về nhiệt độ cao nhất ngày trong năm 2012 với nhiệt độ các nơi
phổ biến từ 39 – 41oC; kỷ lục nhiệt độ thấp nhất ngày trong mùa đông xuân
2013 – 2014 với mức nhiệt từ 3 - 5oC, vùng núi cao thấp hơn. Ngoài ra, đợt rét
đậm rét hại kéo dài 31 ngày (từ ngày 04/1 đến 03/2/2011); 2 đợt rét đậm rét hại
vào tháng 3 năm 2011 và tuyết rơi trên vùng núi cao 3 đợt liên tiếp trong mùa
đông xuân 2013 – 2014 cũng là những hiện tượng hiếm gặp và bất thường.

Qua kết quả quan trắc, theo dõi khí hậu trong năm năm gần đây cho thấy
các yếu tố thời tiết có những đặc điểm cụ thể như sau:

- Nhiệt độ: Chuỗi số liệu quan trắc về nhiệt độ trong các năm cho thấy,
trong giai đoạn từ 2010-2014 nền nhiệt độ các năm phổ biến xấp xỉ và xấp xỉ
trên TBNN, riêng năm 2010 cao hơn TBNN. Trong đó năm 2012 quan trắc được
nhiệt độ cao nhất và năm 2013 – 2014 quan trắc được nhiệt độ thấp nhất.

Bảng 9.1. Tổng hợp về nhiệt độ tại các trạm quan trắc trên địa bàn tỉnh

Đơn vị tính: oC

Năm

Trạm Hà Giang Trạm Bắc Mê Trạm Bắc Quang Trạm Hoàng Su Phì

TB
năm

Cao
nhất
năm

Thấp
nhất
năm

TB
năm

Cao
nhất
năm

Thấp
nhất
năm

TB
năm

Cao
nhất
năm

Thấp
nhất
năm

TB
năm

Cao
nhất
năm

Thấp
nhất
năm

2010 23,7 37,0 9,2 22,4 38,3 6,8 23,8 38,3 9,2 22,3 38,5 7,6

2011 22,4 37,1 7,6 21,9 39,1 6,2 22,4 37,5 7,7 20,8 36,0 5,6

2012 23,3 38,5 9,6 22,6 40,5 8,7 23,4 39,3 9,9 21,9 39,4 7,8

2013 23,2 37,0 5,1 22,1 38,2 3,1 23,3 37,5 5,8 21,6 36,2 4,3

2014 23,3 37,7 5,1 22,0 38,3 2,9 23,5 28,7 4,6 21,8 37,2 2,7

Nguồn: Đài khí tượng thuỷ văn tỉnh Hà Giang

- Độ ẩm: Qua số liệu tại các trạm quan trắc thì độ ẩm không khí trung
bình thường đạt trên 80%, tại Hoàng Su Phì độ ẩm các năm đều không quá 80%,
thấp hơn TBNN.
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Bảng 9.2. Tổng hợp về độ ẩm trung bình năm tại các trạm quan trắc

trên địa bàn tỉnh

Đơn vị tính:  %

Năm Trạm Hà Giang Trạm Bắc Mê Trạm Bắc Quang Trạm Hoàng Su Phì
2010 85 79 86 80
2011 82 82 86 80
2012 86 84 86 79
2013 78 86 86 79
2014 80 83 86 77

Nguồn: Đài khí tượng thuỷ văn tỉnh Hà Giang

- Lượng mưa: Tổng lượng mưa/năm của Hà Giang tại các trạm quan trắc
phổ biến trong khoảng từ 1.154mm (trạm Hoàng Su Phì năm 2011) đến
2.550mm (trạm Hà Giang năm 2010); Riêng Bắc Quang lượng mưa hàng năm
đạt 3.000 – 4.500mm, tuy nhiên con số này đều hụt so với TBNN (Lượng mưa
TBNN tại Bắc Quang là 4.760mm).

Lượng mưa lớn nhất ngày là 314 mm (ngày 10/6/2012) đo được tại trạm
Bắc Quang. Điều đáng chú ý là mưa lớn trong 2 – 3 năm gần đây thường xảy ra
cục bộ, ít khi tập trung thành đợt, đó là nguyên nhân gây ra các trận lũ ống, lũ
quét và sạt lở đất cục bộ.

Bảng 9.3. Tổng hợp về lượng mưa tại các trạm quan trắc trên địa bàn tỉnh

Đơn vị tính: mm

Năm

Trạm Hà Giang Trạm Bắc Mê Trạm Bắc Quang Trạm Hoàng Su Phì

Tổng
năm

Lượng
mưa lớn

nhất
ngày

Số
ngày
mưa
trong
năm

Tổng
năm

Lượng
mưa lớn

nhất ngày

Số
ngày
mưa
trong
năm

Tổng
năm

Lượng
mưa lớn

nhất
ngày

Số
ngày
mưa
trong
năm

Tổng
năm

Lượng
mưa lớn

nhất
ngày

Số
ngày
mưa
trong
năm

2010 2550
123

(24/VII)
167 1736

85
(29/VI)

154 3935
219

(21/VII)
203 1801

83
(25/VII)

165

2011 1809
105

(02/VII)
199 1420

96
(28/X)

158 3182
245

(06/VII)
211 1154

88
(20/IX)

158

2012 2470
142

(12/VII)
202 2125

262
(23/VI)

169 4466
314

(10/VI)
217 1745

102
(09/VII)

147

2013 2318
151

(09/VII)
184 1820

102
(16/VII)

158 4322
194

(27/VI)
214 1744

100
(09/VIII)

154

2014 2067
171

(20/VII)
192 1386

78
(05/VII)

155 4504
209

(21/V)
216 1374

128
(18/IX)

149

Nguồn: Đài khí tượng thuỷ văn tỉnh Hà Giang

- Gió: Hướng gió chính của Hà Giang là hướng Nam- Đông Nam về mùa
hè và hướng bắc – đông bắc về mùa đông, với tốc độ gió trung bình từ 1-5 m/s.
Do vị trí nằm sâu trong lục địa nên Hà Giang chủ yếu chịu ảnh hưởng của gió
lốc địa hình, ít bị ảnh hưởng của các đợt bão trong năm.

Đánh giá về sự biến đổi khí hậu
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Chuỗi số liệu quan trắc về khí hậu trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2010-
2014 chưa thể hiện được rõ nét những biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hà
Giang tuy nhiên có thể thấy nền nhiệt các năm phổ biến cao hơn so với TBNN,
lượng mưa lại thường thiếu hụt trong các năm, điều này phần nào đã cho thấy sự
khắc nghiệt của thời tiết khí hậu trong nước nói chung, tỉnh Hà Giang nói riêng.
Thêm vào đó sự xuất hiện của các hiện tượng thời tiết bất thường cùng với
những trị số mang tính đối ngược trong 5 năm qua (nhiệt độ ngày cao kỷ lục xảy
ra năm 2012, nhiệt độ ngày thấp kỷ lục năm 2013 – 2014). Các hiện tượng thời
tiết nguy hiểm như dông lốc, mưa đá, tuyết và băng giá tuy không nhiều nhưng
không đồng đều giữa các năm cho thấy tính chất phức tạp, khó lường của thời
tiết khí hậu.

- Rét đậm, rét hại

Nền nhiệt các năm tuy có cao hơn so với TBNN nhưng số đợt rét đậm, rét
hại trong các năm lại ở mức cao (5 đợt), riêng năm 2013 là 2 đợt. Trong đó đáng
chú ý là đợt rét đậm rét hại kéo dài 31 ngày (từ ngày 04/1 đến 03/2/2011); 2 đợt
rét đậm rét hại vào tháng 3 năm 2011.

- Nắng nóng

Xu thế tăng lên của nhiệt độ dẫn đến số ngày nắng nóng nhiều hơn và
thường xảy ra các đợt nắng nóng kéo dài. Đáng chú ý là đợt nắng nóng đến sớm
và kéo dài 12 ngày từ cuối tháng 4 sang đầu tháng 5/2012, với nhiệt độ ngày cao
đỉnh điểm 39- 410C.

- Theo kịch bản BĐKH phát thải trung bình năm 2012, đến năm 2020
nhiệt độ trung bình năm của Hà Giang tăng 0,5oC, đến năm 2030 tăng lên 0,8C
so với thời kỳ 1980-1999. Như vậy, với mức giảm trung bình của nhiệt độ trung
bình năm khoảng 0,5-0,6C/100m theo độ cao, đai nhiệt đới có khả năng nâng
lên cao hơn hiện nay, còn đai á nhiệt đới sẽ thu hẹp lên độ cao lớn hơn. Còn
lượng mưa năm tăng khoảng 1,2% vào năm 2020, tăng 1,8% vào năm 2030;
lượng mưa của ba mùa (hè, thu và đông) có xu hướng tăng, còn lượng mưa của
mùa xuân lại có xu hướng giảm.

- Biến đổi khí hậu ở tỉnh Hà Giang đã, đang và sẽ diễn ra được thể hiện
thông qua xu thế gia tăng nhiệt độ, biến đổi của lượng mưa với xu thế giảm của
lượng mưa mùa xuân, cùng với sự giảm đáng kể của số ngày mưa phùn, tăng số
ngày khô nóng, tăng mức độ khô hạn của mùa khô… tăng xói mòn đất, thay đổi
khả năng điều hòa nước...tác động này càng mạnh hơn, phức tạp hơn, ở Hà
Giang thiên tai với những biểu hiện phổ biến như hạn hán, rét đậm, rét hại, sạt
lở, lũ ống, lũ quét, cháy rừng, với tác động của biến đổi khí hậu sẽ gây ảnh
hưởng lớn đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.
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Chương X
TÁC ĐỘNG CỦA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

10.1. Tác động của ô nhiễm môi trường đối với sức khỏe con người

Bệnh nghề nghiệp phát sinh trong sản xuất cộng với các vấn đề môi
trường đã và đang là những hậu quả nguy hiểm tác động trực tiếp tới sức khỏe
và đời sống con người.

- Tác động do ô nhiễm môi trường nước: Nước thải từ các khu dân cư, đô
thị, thành phố, các nhà máy xí nghiệp v.v. có chứa một khối lượng lớn chất ô
nhiễm rất đa dạng. Khi nước thải chảy vào nguồn nước sẽ làm thay đổi những
đặc tính cơ bản của nguồn nước tự nhiên. Như thay đổi tính chất vật lý của
nước, làm cho nước có màu, mùi đặc biệt, hoặc thay đổi thành phần hoá học của
nước, làm tăng hàm lượng chất hữu cơ, muối khoáng xuất hiện các hợp chất độc
hại, hoặc thay đổi hệ sinh vật trong nước, xuất hiện các loại vi khuẩn và virus
gây bệnh.

- Tác động do ô nhiễm môi trường không khí: Ô nhiễm không khí có ảnh
hưởng rất lớn đến sức khỏe con người, đặc biệt đối với đường hô hấp. Mức độ
ảnh hưởng đối với từng người tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe, nồng độ, loại
chất ô nhiễm và thời gian tiếp xúc với môi trường ô nhiễm. Môi trường không
khí bị ô nhiễm chủ yếu ở các khu công nghiệp, khu tập trung sản xuất do hoạt
động công nghiệp, giao thông và sinh hoạt. Hàm lượng bụi xấp xỉ mức tiêu
chuẩn cho phép. Ô nhiễm khí độc hại và tiếng ồn có tính cục bộ, chủ yếu tại các
nút giao thông chính nhưng có xu hướng gia tăng nhanh cùng với tốc độ công
nghiệp hoá, đô thị hoá. Môi trường không khí trên địa bàn tỉnh nhìn chung chưa
có dấu hiệu bị ô nhiễm.

- Tác động do ô nhiễm môi trường đất: Trong sản xuất nông nghiệp hiện
nay, xuất hiện nguồn rác thải gây nguy hại đến môi trường. Đó là các loại túi
nhựa, chai, lọ đựng thuốc trừ sâu, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Hầu hết,
loại này sau khi sử dụng xong đều được bỏ lại trên đồng ruộng hoặc trong kho
chứa, không được thu gom, xử lý. Sự tích tụ cao các chất độc hại, các kim loại
nặng trong đất làm tăng khả năng hấp thụ các nguyên tố có hại trong cây trồng,
vật nuôi và gián tiếp gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con người, làm mất ổn
định hệ sinh thái nông nghiệp

- Tác động do ô nhiễm chất thải rắn: Các chất thải rắn không được quản
lý tốt sẽ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới sức khỏe người dân, làm gia
tăng các bệnh. Các bãi chôn lấp rác là nơi sinh sống của các côn trùng trung gian
truyền bệnh (ruồi, muỗi, gián) và các loại gặm nhấm (chuột) phát sinh các bệnh
truyền nhiễm: tả, lỵ, thương hàn v.v....

10.2. Tác động của ô nhiễm môi trường đối với các vấn đề kinh tế-xã
hội

Chất lượng môi trường và sự phát triển kinh tế - xã hội có mối quan hệ
chặt chẽ với nhau, môi trường là địa bàn và đối tượng của sự phát triển và quyết



115

đinh đến tính chất và cách thức phát triển, như vậy một môi trường tốt sẽ tạo
điều kiện tối đa cho quá trình phát triển. Trong khi đó phát triển kinh tế - xã hội
tác động lên môi trường thông qua khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên và từ
đó nguyên nhân gây nên nhưng biến đổi các thành phần bên trong môi trường,
như vậy khi chất lượng môi trường trở nên xấu đi sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến
con người và chất lượng nguồn tài nguyên, hai đối tượng tuyệt đối cần thiết đối
với sự phát triển.

Ô nhiễm môi trường gây nên những thiệt hại không nhỏ đến các ngành
sản xuất như công nghiệp, nông nghiệp, khai thác, nuôi trồng thủy sản… thông
qua nguồn nước, đất, không khí bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng trực tiếp lên dây
truyền sản xuất, sản lượng, chất lượng sản phẩm và tổn hao máy móc, thiết bị
sản xuất. Ô nhiễm môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe công nhân,
những người trực tiếp tham gia sản xuất, từ đó gây ra tổn thất kinh tế cho khám
chữa bệnh và các thiệt hại thu nhập do bệnh tật.

Việc khai thác khoáng sản bừa bãi hay xả chất thải trực tiếp ra môi trường
không qua xử lý đã gây ô nhiễm nguồn nước mặt tại các thủy vực, suy giảm chất
lượng không khí, giảm diện tích đất canh tác,… gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức
khỏe và đời sống của người dân. Ô nhiễm môi trường nước cũng gây ra thiệt hại
không nhỏ đến hoạt động sản xuất nông nghiệp và khai thác, nuôi trồng thủy
sản. Nguồn nước tưới bị ô nhiễm ảnh hưởng tới năng suất và chất lượng cây
trồng, có những khu đất phải bỏ không thể canh tác vì ô nhiễm quá nặng.

Vấn đề lợi ích kinh tế trong khai thác tài nguyên được đặt lên trên vấn đề
bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng, có thể dẫn tới những xung đột trong
cộng đồng.

10.3. Tác động của ô nhiễm môi trường đối với các hệ sinh thái

Nguồn nước ô nhiễm do các chất hữu cơ vi lượng từ hoạt động nông
nghiệp như phun thuốc trừ sâu, diệt cỏ, diệt nấm... làm cho hệ sinh vật đất bị
tiêu diệt như các loài giun, mối, các loại vi khuẩn, tảo... dẫn đến làm biến đổi
tính chất của đất, giảm độ phì của đất. Với các nguồn nước ô nhiễm, nồng độ
các chất bẩn hữu cơ cao, lượng oxy hoà tan quá thấp làm cho các loài sinh vật
trong nước không sống sót được, đặc biệt là sản lượng cá bị giảm rất nhiều trong
các hồ nuôi cá bị ô nhiễm.

Môi trường đất ô nhiễm sẽ ảnh hưởng tới giun đất, vi sinh vật trong đất...
kéo theo sự sinh trưởng kém của thực vật, giun đất chết làm cho suy giảm độ
thoáng khí của đất, rễ cây hút nước kém ảnh hưởng tới quá trình quang hợp làm
cho các loại cây trong vùng đất ô nhiễm sinh trưởng kém hoặc có thể chết.

Việc ô nhiễm môi trường đất do trong đất có chứa các thành phần gây ô
nhiễm cao như: Kim loại nặng, các chất độc hại có nguồn gốc hữu cơ,... đã làm
ảnh hưởng tới sự sinh trưởng, phát triển của các loài động thực vật.

Việc suy giảm diện tích rừng đặc biệt là rừng phòng hộ, sự thay đổi chế
độ dòng chảy trên các dòng sông suối dẫn tới sự tàn phá các hệ sinh thái, làm
mất nơi cư trú của các loài sinh vật.
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Chương XI
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

11.1. Những việc đã làm được

11.1.1. Về cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý môi trường

Thực hiện Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007 của Chính phủ
và Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT-BTNMT-BNV ngày 27 tháng 12 năm
2007 của Bộ Tài nguyên & Môi trường - Bộ Nội Vụ hướng dẫn thực hiện một số
điều của Nghị định 81/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ
quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan Nhà
nước và doanh nghiệp Nhà nước. Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về
môi trường, cơ cấu tổ chức và nguồn nhân lực của các cơ quan nhà nước về môi
trường tỉnh Hà Giang đã được củng cố và tăng cường cụ thể:

- Tại cấp tỉnh:

Chi cục bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu
trách nhiệm tham mưu về công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường. Cơ
cấu của Chi cục gồm lãnh đạo chi cục và 02 Phòng chuyên môn (Phòng tổng
hợp và Đánh giá tác động môi trường; Phòng kiểm soát ô nhiễm). Tổng số công
chức của Chi cục bảo vệ môi trường là 09 công chức trong đó: có 01 thạc sỹ
chuyên ngành môi trường, 05 đại học chuyên ngành môi trường, còn lại chuyên
ngành khác.

Đã thành lập Quỹ bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi
trường để hỗ trợ nguồn lực cho các hoạt động bảo vệ môi trường. Hội đồng quản
lý, Ban kiểm soát của quỹ hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, có 04 cán bộ
chuyên trách trong đó có 02 người có trình độ đại học chuyên ngành môi trường.

Đã xây dựng đề án thành lập Trung tâm quan trắc Môi trường (đã thông
qua đề án, hiện đang chỉnh sửa, hoàn thiện để ban hành quyết định thành lập).

- Tại cấp huyện:

Trên địa bàn tỉnh có 10 huyện và 01 thành phố. Phòng Tài nguyên và Môi
trường tại các huyện, thành phố được kiệm toàn, bổ sung chức năng quản lý nhà
nước về môi trường. Các Phòng Tài nguyên và Môi trường đã bố trí 01 lãnh đạo
phụ trách và từ 01 đến 02 công chức chuyên trách quản lý Nhà nước về môi
trường, tuy nhiên đến nay vẫn còn 03 huyện chưa có cán bộ được đào tạo
chuyên ngành về môi trường là huyện Bắc Mê, huyện Xín Mần và huyện Quang
Bình.

- Tại cấp xã:

Trên địa bàn tỉnh Hà Giang có 195 xã, phường, thị trấn. Tại các xã cán bộ
địa chính xã thực hiện chức năng tham mưu về công tác quản lý tài nguyên và
môi trường (đa số được đào tạo chuyên ngành quản lý đất đai và các chuyên
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ngành khác, không có cán bộ được đào tạo chuyên ngành về môi trường). Do
trình độ cán bộ còn hạn chế nên hiệu quả công việc chưa cao.

Mặc dù được kiện toàn và tăng cường, tuy nhiên hệ thống các cơ quan
quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang vẫn còn
nhiều bất cập, chưa đáp ứng được so với yêu cầu của sự phát triển.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã phân cấp quản lý Nhà nước về môi
trường cho UBND các huyện, thành phố và Ban quản lý các khu công nghiệp
tỉnh cũng như ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện
một số nội dung quản lý Nhà nước về môi trường đảm bảo thực hiện hiệu quả và
kịp thời công tác quản lý Nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh.

11.1.2. Về mặt thể chế, chính sách

Để cụ thể hoá các văn bản pháp luật về lĩnh vực Môi trường của Nhà
nước cho phù hợp với điều kiện địa phương. Trong giai đoạn 2011-2015 Sở Tài
nguyên và Môi trường đã tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành một số
văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện
các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như các Chiến lược, Kế
hoạch của Chính Phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường phù hợp với điều kiện
của tỉnh gồm:

- Chương trình hành động số 93-CTr/TU, ngày 31/12/2013 của Ban chấp
hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang (Khóa XV) thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW
ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI) về chủ động ứng phó
với biến đối khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;

- Nghị quyết số 145/2014/NQ-HĐND ngày 30/9/2014 của Hội đồng nhân
dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá
tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

- Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Hà Giang (được
phê duyệt tại Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 20/9/2012 của UBND tỉnh
Hà Giang);

- Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 28/6/2013 của UBND tỉnh ban hành
Kế hoạch hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong
chiến tranh ở Việt Nam của tỉnh Hà Giang đến năm 2015 và định hướng đến
năm 2020.

- Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 29/4/2014 của UBND tỉnh Hà Giang
triển khai thực hiện Chương trình hành động số 93-CTr/TU, ngày 31/12/2013
của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang (Khóa XV) thực hiện Nghị quyết số
24-NQ/TW ngày 03/6/2013.

- Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 09/4/2015 của UBND tỉnh tăng cường
công tác quản lý, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

- Quyết định số 1899/QĐ-UBND ngày 23/9/2014 của UBND tỉnh về việc
phân công nhiệm vụ triển khai một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi
trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
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- Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh Hà
Giang về việc ban hành Bộ đơn giá quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Hà
Giang;

- Xây dựng quy hoạch Bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Hà Giang đến năm
2020, định hướng đến năm 2030 (đã hoàn thiện quy hoạch và được Hội đồng
nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 15 - tháng 7 năm 2015 – Nghị quyết số
187/NQ-HĐND)

- Thực hiện việc gắn kết quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển với
phương án bảo vệ môi trường theo phương châm phát triển bền vững. Tăng
cường thực hiện các dự án về trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, xoá đói, giảm
nghèo và hỗ trợ nhân dân trong công tác vệ sinh môi trường nông thôn, cung cấp
nước sinh hoạt khu vực nông thôn. Lồng gép công tác bảo vệ môi trường với các
chương trình, dự án của tỉnh đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia về xây
dựng nông thôn mới.

11.1.3. Về mặt tài chính, đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường

Thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-TW về đẩy mạnh công tác bảo vệ môi
trường trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và Quyết định số
34/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì kinh phí chi cho công tác bảo vệ môi
trường phấn đấu không ít hơn 1% tổng chi ngân sách địa phương. Trong những
năm qua kinh phí chi sự nghiệp bảo vệ môi trường của tỉnh tuy chưa đáp ứng
được so với nhu cầu đề ra nhưng đã tăng hàng năm.

Bảng 9.1. Kinh phí chi cho công tác BVMT giai đoạn 2011-2015

Đơn vị tính: Triệu đồng

Năm Kinh phí sự nghiệp Kinh phí đầu tư

2011 21.205 0

2012 22.190 11.344

2013 37.581 24.464

2014 64.464 73.000

2015 73.927 4.000

Tổng 219.367 112.808

Nguồn: Sở Tài chính

Nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường hàng năm được phân bổ cho các
ngành, các huyện, thị để triển khai thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường
tăng hàng năm, tuy nhiên do là tỉnh nghèo nên chưa đáp ứng được so với nhu
cầu cũng như chưa đảm bảo bố trí đủ 01% tổng chi ngân sách cho sự nghiệp bảo
vệ môi trường. Trong giai đoạn 2011 đến 2015, tổng cho công tác bảo vệ môi
trường của tỉnh là 332.175 triệu đồng, trong đó chi sự nghiệp môi trường là
219.367 triệu đồng, chi cho lĩnh vực đầu tư là 112.808 triệu đồng.
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11.1.5. Về các hoạt động giám sát, quan trắc, cảnh báo ô nhiễm môi
trường

Trong những năm qua Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các
ngành, các cấp đẩy mạnh công tác giám sát, quan trắc, cảnh báo môi trường như:

Tổ chức thực hiện kiểm tra về nội dung thực hiện báo cáo đánh giá tác
động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất,
kinh doanh, dịch vụ sau khi có quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động
môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường.

Thực hiện quan trắc môi trường không khí, môi trường nước mặt, nước
dưới đất theo lưới quan trắc trên toàn tỉnh, xây dựng cơ sở dữ liệu về hiện trạng
môi trường không khí, nước mặt, nước dưới đất.

Thông qua các đợt kiểm tra, quan trắc đánh giá môi trường đã tham mưu
cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tiến hành rà soát, thống kê, lập danh sách và xác định
thời gian hoàn thành xử lý 20 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc
lĩnh vực công ích trên địa bàn (các bãi xử lý rác thải, hệ thống xử lý nước thải
các bệnh viện đa khoa). Đã và đang triển khai xử lý đối với 12/20 cơ sở.

- Trên địa bàn tỉnh không có khu vực bị nhiễm chất độc hoá học, tuy
nhiên để triển khai thực hiện các biện pháp khắc phục, tỉnh Hà Giang đã ban
hành  Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 28/6/2013 của UBND tỉnh ban hành Kế
hoạch hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong
chiến tranh ở Việt Nam của tỉnh Hà Giang đến năm 2015 và định hướng đến
năm 2020 làm cơ sở để triển khai thực hiện các hoạt động nhằm giảm thiểu
những ảnh hưởng của chất độc hóa học đến đời sống của các cựu chiến binh và
thân nhân.

11.1.6. Về nguồn lực, sự tham gia của cộng đồng

Với phương châm xã hội hoá công tác bảo vệ môi trường trong những
năm qua Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai phối hợp với các tổ chức
hội đoàn thể ký kết các nghị quyết, chương trình hành động về bảo vệ môi
trường như: Xây dựng và ký Nghị quyết liên tịch giữa Sở Tài nguyên và Môi
trường với Hội cựu chiến binh tỉnh, Công an tỉnh và tổ chức thực hiện nội dung
chương trình phối hợp hành động bảo vệ môi trường với Tỉnh đoàn Thanh niên,
Hội Phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và Uỷ ban mặt
trận tổ quốc tỉnh. Các quy định về BVMT được đưa vào nội quy cơ quan, quy
ước, hương ước thôn, bản và là một tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá, xếp
loại cơ quan, đơn vị văn hoá, làng xã văn hoá và đã mang lại hiệu quả trong việc
nâng cao nhận thức của người dân về vệ sinh môi trường nhất là tại vùng sâu,
vùng xa.

Tại các xã, phường, thị trấn hàng tháng đã tổ chức ngày vệ sinh môi
trường, huy động các em học sinh tiểu học, THCS, hội viên các đoàn thể chính
trị-xã hội và cộng đồng dân cư tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi
thông cống rãnh,... Các mô hình phụ nữ tự quản, thanh niên tự quản tham gia
các hoạt động BVMT như thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh…
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Công tác bảo vệ môi trường trong việc lồng ghép giữa nguồn vốn Nhà
nước đầu tư và sự đóng góp của nhân dân để thực hiện các dự án trong các
Chương trình MTQG, ứng phó với biến đổi khí hậu, các chương trình, dự án
triển khai trên địa bàn tỉnh, như: Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới,
Chương trình MTQG nước sạch và VSMT nông thôn, dự án Hồ chứa nước 4
huyện vùng cao, Chương trình 134, các dự án ODA đầu tư, nhân dân tự đầu tư,
Chương trình đầu tư của Chính phủ Phần Lan xây dựng hệ thống cấp nước, thoát
nước và xử lý nước thải tại thị trấn ... ; Huy động các nguồn vốn đầu tư trồng
rừng làm tốt công tác khoanh nuôi, bảo vệ rừng như: Dự án 5 triệu ha rừng, dự
án trồng và bảo vệ rừng 4 huyện vùng cao, các tổ chức, nhân dân trồng rừng...
Bình quân mỗi năm trồng từ 15.000 đến 17.000 ha rừng, đã hoàn thành quy
hoạch 3 loại rừng để có cơ sở khoanh nuôi bảo vệ và phát triển kinh tế rừng
trong những năm tới.

11.2. Những tồn tại và thách thức

11.2.1. Về cơ cấu tổ chức quản lý môi trường

Hệ thống tổ chức, bộ máy quản lý về bảo vệ môi trường chưa được kiện
toàn, biên chế công chức, viên chức làm công tác bảo vệ môi trường cấp tỉnh,
cấp huyện và cấp xã còn thiếu về số lượng và yếu về năng lực chuyên môn.
Trang thiết bị, phương tiện và cơ sở vật chất phục vụ công tác chuyên môn chưa
đáp ứng được so với yêu cầu công việc (Trung tâm quan trắc môi trường chưa
được thành lập, thiếu trang thiết bị về phân tích đánh giá chất lượng môi
trường).

Nguồn nhân lực thực hiện chức năng quản lý về môi trường chưa đáp ứng
được so với nhu cầu đề ra nhất là tại cấp huyện và cấp xã.

11.2.2. Về mặt thể chế, chính sách

Chưa ban hành được các chính sách đầu tư cho công tác bảo vệ môi
trường để thu hút các thành phần kinh tế tham gia vào công tác bảo vệ môi
trường đặc biệt là lĩnh vực xử lý chất thải.

11.2.3. Về mặt tài chính, đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường

- Nguồn ngân sách đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường chưa đáp ứng
được so với yêu cầu thực tế và không đảm bảo chi đủ 1% tổng chi ngân sách cho
công tác bảo vệ môi trường như tinh thần của Nghị quyết 41/NQ-TW của Bộ
chính trị và Quyết định số 34/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Các dự án về xử lý rác thải, nước thải và bảo vệ môi trường đòi hỏi
nguồn kinh phí lớn từ ngân sách nhà nước, tuy nhiên trong thời gian qua kinh
phí đầu tư của tỉnh Hà Giang còn hạn chế, chưa đáp ứng được so với những mục
tiêu, nhiệm vụ cần thực hiện.

11.2.4. Về các hoạt động giám sát, quan trắc, cảnh báo ô nhiễm môi
trường

Do chưa thành lập Trạm quan trắc môi trường và trên địa bàn tỉnh không
có đơn vị đủ năng lực quan trắc, phân tích môi trường nên công tác quan trắc,
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đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường chưa được thực hiện thường
xuyên và kịp thời, cơ sở dữ liệu về hiện trạng môi trường chưa được liên tục,
đầy đủ.

Không có phương tiện quan trắc dẫn đến hiệu lực trong công tác thanh
kiểm tra, giám sát ô nhiễm tại các cơ sở sản xuất không cao, không kịp thời
trong những tình huống xảy ra sự cố môi trường và trong quá trình giải quyết
các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến ô nhiễm môi trường.

11.2.5. Về nguồn lực, sự tham gia của cộng đồng

Hiện tại nguồn nhân lực thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa
bàn tỉnh còn rất thiếu và yếu về chuyên môn.

Do trình độ dân trí chưa cao và điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn
do đó sự tham gia của Cộng đồng vào các hoạt động bảo vệ môi trường còn
nhiều hạn chế, các mô hình vệ sinh môi trường, Hương ước bảo vệ môi trường
đã được thực hiện thành công ở một số địa phương nhưng chưa được nhân rộng
ra trên địa bàn toàn tỉnh.
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Chương XII
CÁC CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

12.1. Các chính sách tổng thể
Để công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh thực sự được quan tâm,

người dân tự giác tham gia bảo vệ môi trường thì ngoài những chính sách của
Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường. Trên địa bàn tỉnh cần đưa ra những
chính sách riêng để khuyến khích các thành phần xã hội tham gia vào công tác
bảo vệ môi trường như:

Thực hiện việc quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh giai đoạn
2015 - 2020 theo hướng phát triển bền vững ưu tiên phát triển các ngành kinh tế
ít phát thải, thân thiện với môi trường.

Thực hiện đầu tư có trọng điểm từ nguồn ngân sách cho các công trình hạ
tầng về bảo vệ môi trường như: Bãi xử lý rác thải, hệ thống thu gom xử lý nước
thải đô thị, nghĩa trang...

Thực hiện các chương trình lồng ghép giữa các ngành trong công tác
tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường.

12.2. Các chính sách đối với các vấn đề cần ưu tiên
12.2.1. Giải pháp về cơ cấu tổ chức quản lý môi trường

Để công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đảm
bảo được yêu cầu so với thực tế thì cần tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy quản
lý Nhà nước về môi trường theo quy định tại Thông tư số 50/2014/TTLT-
BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường – Bộ Nội
vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài
nguyên và Môi trường thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương,
Phòng Tài nguyên và Môi trường trực thuộc UBND huyện, quận, thành phố
thuộc tỉnh nhằm tăng cường năng lực cho hệ thống các cơ quan quản lý nhà
nước về môi trường. Xác định rõ trách nhiệm và phân công, phân cấp hợp lý
nhiệm vụ bảo vệ môi trường giữa các ngành các cấp.

- Tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Tăng cường biên chế về công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường
cho Chi cục Bảo vệ môi trường đáp ứng đủ cho công tác bảo vệ môi trường.

Thành lập Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường, đầu tư trang
thiết bị quan trắc, phân tích môi trường để đáp ứng được yêu cầu đánh giá chất
lượng môi trường trên địa bàn tỉnh.

- Tại cấp huyện, thị
Tăng cường biên chế về công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường

cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, thị xã đảm bảo mỗi phòng có
từ 1 đến 2 cán bộ chuyên trách về lĩnh vực môi trường có trình độ chuyên môn
phù hợp.
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- Tại cấp xã

Cán bộ địa chính xã cần được kiện toàn đảm bảo trình độ và được tập
huấn, đào tạo về lĩnh vực quản lý Nhà nước về môi trường.

12.2.2. Giải pháp về mặt chính sách, thể chế, luật pháp liên quan lĩnh
vực bảo vệ môi trường

Với đặc thù là tỉnh miền núi, biên giới do đó nhiều chính sách của Trung
ương không phù hợp với địa phương nhất là đối với đồng bào dân tộc vùng sâu,
vùng xa.

Nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, huy động được
nhân dân tham gia cần có chính sách ưu tiên, khuyến khích các thành phần kinh
tế đầu tư các dự án phát triển kinh tế, xã hội thân thiện với môi trường tại các
vùng khó khăn.

Tập trung huy động, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây
dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tích cực vận động các
nguồn vốn ODA, các nguồn vốn viện trợ khác... để đẩy mạnh việc xây dựng hạ
tầng về môi trường. Có cơ chế chính sách phù hợp nhằm thu hút các dự án bảo
vệ môi trường, thúc đẩy xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường. Nâng cao chất
lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân; chăm lo phát triển văn
hóa, từng bước hiện đại hóa hệ thống thông tin truyền thông; thực hiện có hiệu
quả tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo an ninh xã hội, nâng cao chất lượng
cuộc sống của nhân dân.

Hỗ trợ từ nguồn ngân sách cho việc nhân rộng các mô hình thí điểm về
bảo vệ môi trường tại các khu vực vùng sâu, vùng xa.

12.2.3. Giải pháp về mặt tài chính, đầu tư cho bảo vệ môi trường

Với điều kiện đặc thù của tỉnh là kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, nguồn
kinh phí sự nghiệp môi trường hàng năm chưa đáp ứng được so với yêu cầu, để
công tác bảo vệ môi trường đạt được hiệu quả trong những năm tới cần:

- Bố trí đủ kinh phí sự nghiệp môi trường hàng năm tối thiểu 01% tổng
chi ngân sách tỉnh cho công tác bảo vệ môi trường. Tăng tỷ lệ đầu tư cho bảo vệ
môi trường từ nguồn vốn đầu tư phát triển của tỉnh. Đảm bảo các nguồn lực về
tài chính cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng về bảo vệ môi trường ở khu vực
nông thôn trên cơ sở Nhà nước và nhân dân cùng làm.

- Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả kết luận của Ban Bí thư T.Ư,
Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ban,
ngành T.Ư về phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu đến hết năm 2020, Hà Giang
thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, có hệ thống kết cấu hạ tầng cơ bản đồng
bộ, có trình độ phát triển đạt mặt bằng chung của khu vực. Đẩy nhanh tốc độ
tăng trưởng kinh tế theo hướng trọng tâm, chất lượng, hiệu quả, bền vững gắn
với chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế và cơ cấu nội bộ từng ngành kinh tế. Tập
trung huy động, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng kết cấu
hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tích cực vận động các nguồn vốn



124

ODA, các nguồn vốn viện trợ khác... để đẩy mạnh việc xây dựng hạ tầng về môi
trường. Có cơ chế chính sách phù hợp nhằm thu hút các dự án bảo vệ môi
trường, thúc đẩy xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường. Nâng cao chất lượng
giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân; chăm lo phát triển văn hóa,
từng bước hiện đại hóa hệ thống thông tin truyền thông; thực hiện có hiệu quả
tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo an ninh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc
sống của nhân dân.

- Tập trung đầu tư có trọng điểm để giải quyết các vấn đề môi trường, các
điểm nóng về môi trường thuộc khu vực công ích như bãi xử lý rác thải sinh
hoạt đô thị, hệ thống xử lý chất thải y tế, hệ thống thoát nước, xử lý nước thải...

- Huy động sự tham gia của các thành phần kinh tế vào công tác bảo vệ
môi trường, xử lý chất thải sinh hoạt....

12.2.4. Vấn đề tăng cường các hoạt động giám sát chất lượng, quan
trắc và cảnh báo ô nhiễm môi trường

Để có thể giám sát chất lượng các thành phần môi trường trên địa bàn
tỉnh, kịp thời phát hiện những điểm ô nhiễm môi trường thì cần đầu tư xây dựng
trạm quan trắc môi trường đảm bảo đủ mạnh về nhân lực và phương tiện máy
móc (hiện nay đề án thành lập Trung tâm quan trắc môi trường đã được đã thông
qua đề án, hiện đang chỉnh sửa, hoàn thiện để ban hành quyết định thành lập).

Tăng cường công tác phòng ngừa ô nhiễm, kiểm soát ô nhiễm tại nguồn
thông qua việc quy hoạch và đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Bình Vàng, các
cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh để từng bước di chuyển các cơ sở sản xuất
công nghiệp ra xa các khu dân cư.

Thực hiện việc gắn kết quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển với phương
án bảo vệ môi trường theo phương châm phát triển bền vững. Tăng cường thực
hiện các dự án về trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, xoá đói, giảm nghèo và hỗ trợ
nhân dân trong công tác vệ sinh môi trường nông thôn, cung cấp nước sinh hoạt
khu vực nông thôn. Lồng ghép công tác bảo vệ môi trường với các chương trình,
dự án của tỉnh đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông
thôn mới.

12.2.5. Vấn đề nguồn lực con người, giải pháp tăng cường sự tham gia
của cộng đồng bảo vệ môi trường

Với nguồn nhân lực thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn
tỉnh còn rất thiếu và yếu về chuyên môn như hiện nay thì trong những năm tới
cần tăng cường công tác đào tạo để cán bộ có đủ trình độ chuyên môn đáp ứng
được nhiệm vụ được giao.

Tổ chức các khoá đào tạo ngắn ngày cho cán bộ cấp huyện, xã về quản lý
Nhà nước trong lĩnh vực môi trường.

Hỗ trợ kinh phí để cán bộ cấp xã được theo học các khoá đào tạo dài ngày
tại các trường chuyên ngành về lĩnh vực bảo vệ môi trường.

12.2.6. Các giải pháp về quy hoạch phát triển
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Với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội chung của tỉnh và các quy hoạch
chuyên ngành khác cần đề cập vấn đề bảo vệ môi trường và là một tiêu chí để
thực hiện các quy hoạch nhằm đảm bảo cho sự phát triển bền vững.

12.2.7. Các giải pháp về công nghệ và kỹ thuật

Trong các dự án đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh đặc biệt là các dự án
bảo vệ môi trường các yêu cầu về kỹ thuật và công nghệ cần được xem xét kỹ
lưỡng để đảm bảo hiệu quả trong công tác đầu tư cũng như yêu cầu về bảo vệ
môi trường, phát triển bền vững.

Các dự án đầu tư cần áp dụng công nghệ tiên tiến, ít tiêu hao nhiên liệu và
giảm phát thải ra môi trường. Công nghệ xử lý chất thải trong các dự án đầu tư
đặc biệt là các dự án đầu tư thuộc nguồn ngân sách như: Hệ thống xử lý chất thải
bệnh viện, bãi xử lý chất thải rắn sinh hoạt cần được thẩm định nghiêm ngặt về
mặt công nghệ.

12.2.8.Giải pháp về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch

Tổ chức hoạt động phòng chống ô nhiễm môi trường. Đây là một trong
những nội dung quan trọng của công tác bảo vệ môi trường du lịch. Những hoạt
động chính của nội dung này gồm: Thu gom và xử lý chất thải từ hoạt động du
lịch (rác thải, nước thải); Hạn chế và xử lý chất khí từ hoạt động du lịch như vận
chuyển khách vận hành máy móc, thiết bị…; Thực hiện đảm bảo vệ sinh môi
trường tại các khu, điểm du lịch; Thực hiện đánh giá tác động môi trường đối
với các dự án phát triển du lịch; Sử dụng các công nghệ tiên tiến, công nghệ
sạch nhằm hạn chế chất thải từ hoạt động du lịch ra môi trường…

Tổ chức thực hiện hạn chế sự suy thoái và bảo vệ phát triển các hệ sinh
thái, gồm các nội dung chính: Không đốt phá rừng, khai thác bừa bãi các nguồn
nước trong hoạt động phát triển du lịch; Tăng cường trồng cây xanh trong các
khu vực diễn ra hoạt động du lịch; Sử dụng tiết kiệm nguyên liệu trong hoạt
động phát triển du lịch: Khuyến khích phát triển du lịch sinh thái; Không khai
thác kinh doanh các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm trong danh mục
thực vật, động vật rừng quý hiếm ban hành theo Nghị định số 32/2006/NĐ-CP
ngày 30/3/2003 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy
cấp, quý, hiếm.

12.2.9. Các giải pháp cụ thể khác

- Giải pháp về tổ chức quản lý:

Xác định rõ vai trò và trách nhiệm cho các cấp các ngành cũng như quần
chúng nhân dân trong nhận thức xã hội về công tác bảo vệ môi trường.

Có hình thức thưởng, phạt nghiêm minh đối với những hành vi vi phạm
quy tắc bảo vệ môi trường.

- Giải pháp tuyên truyền, đào tạo, giáo dục môi trường:

Lồng ghép các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức với các nội
dung cụ thể, thiết thực, dễ hiểu, thể hiện các nội dung về bảo vệ tài nguyên và
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môi trường nhằm nâng cao trách nhiệm của mọi đối tượng tham gia hoạt động
bảo vệ môi trường, coi việc bảo vệ môi trường không chỉ là nhiệm vụ trước mắt
mà còn là nhiệm vụ lâu dài của toàn tỉnh.

Việc đào tạo, giáo dục môi trường không chỉ nhằm trang bị những kiến
thức về môi trường cho cán bộ quản lý mà còn cho cộng đồng dân cư, tạo thành
ý thức đối với việc phát triển và bảo vệ môi trường.

- Giải pháp về áp dụng các tiến bộ khoa học:

Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế, thân
thiện với môi trường. Áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để kiểm soát các
vấn đề về môi trường.

- Giải pháp về ứng phó biến đổi khí hậu

Hà Giang là tỉnh miền núi, là một trong những địa phương thường hay
xảy ra hiện tượng sụt lở đất, lũ ống, lũ quét. Trong điều kiện ảnh hưởng của biến
đổi khí hậu hiện tượng trên càng xảy ra thường xuyên hơn, vì vậy để góp phần
bảo vệ tài nguyên môi trường cần có các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.
Để thực hiện tốt công tác này, các cơ quan, ban ngành và UBND các huyện,
thành phố cần thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về ứng phó với biến
đổi khí hậu, thực hiện Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 20/9/2012 của
UBND tỉnh Hà Giang về Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên
địa bàn tỉnh Hà Giang trong đó các giải pháp cụ thể là:

+ Nâng cao nhận thức cho toàn dân về hậu quả của biến đổi khí hậu,
những liên quan của biến đổi khí hậu với tài nguyên và môi trường.

+ Tăng cường khả năng thích ứng hoạt động bảo vệ tài nguyên môi
trường với biến đổi khí hậu.

+ Tăng cường khả năng giảm nhẹ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu bằng
việc lồng ghép đánh giá tác động môi trường trong các quy hoạch, ứng dụng các
giải pháp kỹ thuật xây dựng công trình, vật liệu, trồng rừng, ...
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
1. Kết luận

Trong những năm qua công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đã đạt
được những thành tựu đáng kể, nhận thức về công tác bảo vệ môi trường trong
nhân dân đã được nâng lên. Các dự án đầu tư trên địa bàn đã nghiêm túc thực
hiện việc lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Bản cam kết bảo vệ môi
trường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện đầu tư. Những
điểm phát sinh ô nhiễm môi trường được kịp thời phát hiện và giải quyết dứt
điểm, hạn chế những ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân.

Hiện trạng các thành phần môi trường trên địa bàn tỉnh cơ bản tốt, các điểm
ô nhiễm môi trường đã được xác định và xử lý kịp thời.

- Môi trường nước

Chất lượng nước các sông, suối trên địa bàn tỉnh là tốt, các chỉ tiêu phân
tích đều nằm dưới tiêu chuẩn cho phép, vào mùa mưa nồng độ chắt rắn lơ lửng
trong nước cao do đất đá bị rửa trôi. Trên sông Lô chất lượng nước tại khu vực
cửa khẩu Thanh Thuỷ - huyện Vị Xuyên bị ảnh hưởng do những hoạt động từ
phía Trung Quốc và sông Lô cũng là nơi tiếp nhận nước thải của thành phố Hà
Giang, thị trấn Vị Xuyên và thị trấn Việt Quang nhưng do lưu lượng dòng chảy
của sông lớn, khả năng tự làm sạch cao, do đó chất lượng nước sông Lô là tốt,
các điểm quan trắc chất lượng nước sông trong nội địa các chỉ tiêu đều nằm dưới
tiêu chuẩn cho phép.

Sông Chảy đoạn trên địa phận huyện Xín Mần, chất lượng nước bị ô nhiễm
nặng do tiếp nhận nguồn nước thải từ phía Trung Quốc, nhiều chỉ tiêu phân tích
vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần đặc biệt là các chất kim loại nặng (chì, Asen)
và chất độc (Xianua).

Chất lượng môi trường nước tại một số suối nhỏ tiếp nhận nước thải của các
cơ sở sản xuất kinh doanh, khai thác, chế biến khoáng sản bị ô nhiễm cục bộ đã
có những ảnh hưởng nhất định đến sản xuất, sinh hoạt của nhân dân.

- Môi trường không khí

Trên địa bàn tỉnh nhìn chung chất lượng môi trường không khí là trong lành,
một số khu vực nồng độ bụi vượt tiêu chuẩn cho phép do ảnh hưởng của các
phương tiện giao thông, xây dựng cơ bản và sản xuất công nghiệp. Khu công
nghiệp Bình Vàng đã có thời điểm xuất hiện ô nhiễm không khí và đây sẽ là một
trong những điểm có nguy cơ ô nhiễm môi trường không khí cao trong thời gian
tới (khi các nhà máy luyện kim đi vào hoạt động) nếu không được kiểm soát.

- Môi trường đất

Với điều kiện địa chất và địa hình bị chia cắt, lượng mưa lớn và tập trung do
đó môi trường đất trên địa bàn đang bị rửa trôi, xói mòn dẫn đến bạc màu giảm
khả năng canh tác.

- Đa dạng sinh học
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Là tỉnh miền núi, diện tích rừng lớn và phong phú về các loài tuy nhiên trong
những năm qua công tác quản lý, nghiên cứu về đa dạng sinh học trên địa bàn
tỉnh còn rất nhiều hạn chế do thiếu về cơ chế chính sách và thiếu về nguồn nhân
lực cũng như nguồn lực tài chính. Tại các khu bảo tồn thiên nhiên trên địa bàn
tỉnh, Ban quản lý các khu bảo tồn chủ yếu thực hiện chức năng bảo vệ rừng,
phòng chống buôn bán động vật hoang dã, công tác nghiên cứu đánh giá về đa
dạng sinh học chưa được thực hiện.

- Thu gom và xử lý chất thải rắn

Việc thu gom chất thải rắn tại khu vực đô thị được thực hiện tốt, một số đô
thị đạt tỷ lệ thu gom rác cao, tuy nhiên công tác xử lý chất thải sinh hoạt chưa
đạt yêu cầu, các bãi xử lý rác thải chưa được đầu tư các công trình xử lý môi
trường đã gây ô nhiễm môi trường cục bộ cho khu vực xung quanh.

Chất thải rắn công nghiệp trên địa bàn tỉnh phát sinh không nhiều và được
các cơ sở thu gom, xử lý trong phạm vi đơn vị.

- Công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường đã đạt được một số kết
quả tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được so với yêu cầu do thiếu về cán bộ có trình
độ và thiếu về trang thiết bị đặc biệt là thiết bị quan trắc, giám sát chất lượng
môi trường.

Kiến nghị
Tuy đã đạt được những thành tựu về công tác bảo vệ môi trường trong

những năm qua nhưng hiện trạng môi trường trên địa bàn tỉnh đang có những
diễn biến xấu đi, tình trạng xói mòn, rửa trôi dẫn đến bạc mầu, thoái hoá đất vẫn
chưa giảm, ô nhiễm môi trường nước, không khí cục bộ xảy ra nhiều hơn, nhận
thức của nhân dân về bảo vệ môi trường vẫn còn thấp. Để giải quyết được các
vấn đề môi trường còn tồn đọng cần thực hiện những chính sách và giải pháp
sau:

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng các hình thức phong phú và phù
hợp với từng đối tượng (người dân tộc thiểu số có trình độ dân trí thấp, không
đồng đều) trong các tầng lớp nhân dân thu hút các thành phần kinh tế tham gia
các hoạt động bảo vệ môi trường, từng bước xã hội hoá công tác bảo vệ môi
trường.

- Tăng cường hơn nữa về con người và kinh phí cho bộ máy quản lý nhà
nước về bảo vệ môi trường ở cấp tỉnh, cấp huyện thị và cấp xã để công tác bảo
vệ môi trường đạt hiệu quả hơn nhất là công tác quan trắc chất lượng môi
trường.

- Tiếp tục thực hiện các chương trình dự án trồng và bảo vệ rừng để nâng độ
che phủ rừng, tăng chất lượng rừng và bảo vệ đa dạng sinh học. Đầu tư nhân lực
và nguồn lực tài chính cho công tác quản lý, nghiên cứu và bảo tồn đa dạng sinh
học.

- Tuyên truyền và vận động nhân dân áp dụng các biện pháp canh tác bền
vững trên đất dốc, bồi dưỡng đất đai và khai thác tổng hợp, áp dụng những biện
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pháp canh tác mới và biện pháp phòng trừ dịch bệnh tổng hợp (IPM) để giảm
lượng đất bị rửa trôi xói mòn.

- Bố trí kinh phí từ nguồn chi ngân sách cho công tác bảo vệ môi trường đảm
bảo không dưới 01% tổng chi ngân sách địa phương. Tập trung đầu tư có trọng
điểm từ nguồn kinh phí ngân sách cho các công trình hạ tầng về bảo vệ môi
trường như: Bãi xử lý rác thải đô thị, hệ thống thu gom xử lý nước thải đô thị...

- Ngoài việc chi ngân sách cho hoạt động quản lý Nhà nước về môi trường
cần đa dạng hoá nguồn tài chính cho công tác bảo vệ môi trường như: Tranh thủ
nguồn kinh phí hỗ trợ từ bên ngoài thông qua những dự án về bảo vệ môi
trường, khuyến khích các tổ chức cá nhân đầu tư vào những lĩnh vực có lợi cho
môi trường (trồng rừng, trang trại, canh tác bền vững...) Xây dựng các dự án cụ
thể để giải quyết những vấn đề bức xúc về bảo vệ môi trường. Thực hiện chính
sách người gây ô nhiễm phải trả tiền.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và sự phối hợp giữa các ngành,
các cấp trong việc thanh tra, kiểm tra môi trường đối với các cơ sở sản xuất,
kinh doanh.

- Tăng cường nghiên cứu, áp dụng công nghệ, khoa học, kỹ thuật trong
công tác bảo vệ môi trường. Ứng dụng các mô hình sản xuất sạch, thân thiện với
môi trường.
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