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Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
 

Thực hiện Công văn số 6235/BTNMT-KHTC ngày 25/11/2019 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức thực hiện, xây dựng, đề xuất các dự 

án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường giai đoạn 2020-

2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn báo cáo, đề xuất như sau: 

I. Quá trình triển khai thực hiện 

1. Tập trung rà soát, xử lý dứt điểm các cơ sở công ích gây ô nhiễm môi 

trường nghiêm trọng, các điểm tổn lưu hóa chất bảo vệ thực vật còn tồn đọng 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tập trung chỉ đạo thực hiện xử lý đối 

với các cơ sở công ích gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, các điểm tồn lưu 

hóa chất bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh. Cho đến thời điểm hiện nay tỉnh Lạng 

Sơn không còn cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 

64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế 

hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Cụ thể đã 

hoàn thành xử lý 02 điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật trong danh mục ban 

hành kèm theo Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 21/10/2010 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt “Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do 

hóa chất bảo vệ thực vật tổn lưu trên phạm vi cả nước” gồm: Điểm tồn lưu hóa 

chất bảo vệ thực vật Vĩnh Thịnh,  thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng và Điểm 

tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật Long Đống, xã Long Đống, huyện Bắc Sơn. 

Thực hiện nhiệm vụ điều tra, khảo sát các điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ 

thực vật phát sinh theo Quyết định số 1946/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan triển khai 

thực hiện. Qua điều tra, khảo sát phát hiện 05 điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực 

vật, gồm: 

- Điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại thôn Dốc Mới 1, xã Sơn Hà, 

huyện Hữu Lũng. 

- Điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại thôn Đồi Chè, xã Hoàng 

Đồng, thành phố Lạng Sơn. 

- Điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại Khu Chính, thị trấn Đồng Mỏ, 

huyện Chi Lăng. 

- Điểm tồn lưu hóa chất vảo vệ thực vật tại thôn Na Hoa, xã Sơn Hà, 
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huyện Hữu Lũng. 

- Điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại trụ sở UBND xã Hoàng Văn 

Thụ, huyện Bình Gia. 

Trong đó đã hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt để 02 điểm gồm: (1) Điểm tồn 

lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại thôn Dốc Mới 1, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng; 

(2) Điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, 

thành phố Lạng Sơn. Đối với 03 điểm tồn lưu còn lại chưa hoàn thành xử lý ô 

nhiễm triệt để do nguồn kinh phí của tỉnh còn khó khăn (Cụ thể tại Phụ lục kèm 

theo). 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cũng đã ban hành các văn bản Báo cáo đề 

nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem x t trình Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt bổ sung các điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật chưa hoàn thành xử lý 

ô nhiễm triệt để vào Kế hoạch ban hành Quyết định số 1946/QĐ-TTg và đề nghị 

Bộ Tài nguyên và Môi trường xem x t, hỗ trợ kinh phí để xử lý theo Quyết định 

số 58/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có 

mục tiêu kinh phí từ ngân sách nhà nước nhằm xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm 

và giảm thiểu suy thoái môi trường cho một số đối tượng thuộc khu vực công 

ích và Quyết định số 38/2011/QĐ-TTg ngày 05/7/2011 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg 

ngày 29/04/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu kinh phí 

từ ngân sách nhà nước nhằm xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy 

thoái môi trường cho một số đối tượng thuộc khu vực công ích
1
. 

2. Nâng cấp hệ thống quan trắc môi trường của địa phương 

Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hiện nay đang triển khai thực hiện dự án 

“Nâng cao năng lực quan trắc và giám sát môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn” được phê duyệt tại Quyết định số 1871/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của 

UBND tỉnh. Quy mô dự án: Đầu tư 03 trạm quan trắc môi trường không khí tự 

động; 01 trạm quan trắc môi trường nước mặt tự động và 01 trạm điều hành. Dự 

kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2020. Quá trình vận hành, sử 

dụng cần nâng cấp hệ thống đảm bảo hoạt động ổn định sẽ được thực hiện vào 

các năm tiếp theo. 

II. Đề xuất các dự án, nhiệm vụ 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề xuất các dự án, nhiệm vụ sử dụng 

kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường giai đoạn 2020 - 2022 như sau: 

- Xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường điểm ô nhiễm do hóa chất bảo vệ 

thực vật tồn lưu tại Khu Chính, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng. 

                                           
1
 Báo cáo số 338/BC-UBND ngày 16/10/2015; Báo cáo số 391/BC-UBND ngày 24/11/2015; 

Báo cáo số 240/BC-STNMT ngày 03/7/2017; Báo cáo số 472/BC-UBND ngày 08/12/2017; 

Báo cáo số 33/BC-UBND ngày 18/01/2019; Báo cáo số 213/BC-UBND ngày 29/5/2019.  
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- Xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường điểm ô nhiễm do hóa chất bảo vệ 

thực vật tồn lưu tại thôn Na Hoa, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng. 

- Xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường điểm ô nhiễm do hóa chất bảo vệ 

thực vật tồn lưu tại trụ sở UBND xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia. 

2. Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp các điểm tồn lưu hóa 

chất bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh đã xác định được vị trí nhưng chưa được 

xử lý, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung vào kế hoạch thực hiện tại 

Quyết định số 1946/QĐ-TTg, đồng thời quan tâm trình Thủ tướng Chính phủ hỗ 

trợ kinh phí thực hiện dự án xử lý ô nhiễm môi trường triệt để thuộc đối tượng 

công ích trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg ngày 

29/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 38/2011/QĐ-TTg ngày 

05/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ.  

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Tài  nguyên và Môi 

trường xem x t, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, TN&MT; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

các phòng: KTN, KTTH, TH 

- Lưu: VT, KTN (NNT) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Hồ Tiến Thiệu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục: 

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM TỒN LƯU HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT CHƯA ĐƯỢC XỬ LÝ 

(Kèm theo Báo cáo số:          /BC-UBND ngày     /12/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn) 

 

TT Tên điểm 

Thông tin chung Nguồn ô nhiễm 
Đối tượng tiếp 

nhận 
Quản lý, 

xử lý ô 

nhiễm Địa chỉ Mô tả chung Diện tích 
Thời gian sử 

dụng 

Kết quả phân 

tích 

Hiện trạng sử 

dụng đất 

1 

Điểm tồn lưu hóa 

chất bảo vệ thực 

vật tại Khu 

Chính, thị trấn 

Đồng Mỏ, huyện 

Chi Lăng, Lạng 

Sơn 

Khu 

Chính, 

thị trấn 

Đồng 

Mỏ, 

huyện 

Chi Lăng 

Kho chứa thuốc 

được xây dựng từ 

những năm 1961, 

nhà cấp 4, diện tích 

168,2m
2
, nằm xen kẽ 

trong khu dân cư thị 

trấn Đồng Mỏ. 

 

Nhà cấp 4, diện 

tích 168,2m
2
 

Xây dựng năm 

1961, nằm xen kẽ 

trong khu dân cư 

Nồng độ DDT 

trong các mẫu 

phân tích vượt 

từ 6,2 đến 37 lần 

Nhà kho vẫn 

còn, hiện nay để 

trống. 

Chưa lập 

dự án xử lý 

(Đã khảo 

sát, xác 

định được 

vị trí ) 

2 

Điểm tồn lưu hóa 

chất bảo vệ thực 

vật tại thôn Na 

Hoa, xã Sơn Hà, 

huyện Hữu 

Lũng, tỉnh Lạng 

Sơn 

Thôn Na 

Hoa, xã 

Sơn Hà, 

huyện 

Hữu 

Lũng 

Kho xây dựng từ 

năm 1982, đến năm 

1993 thì bị phá bỏ. 

Hiện nay, nền kho 

nằm trên đất của dân. 

Tại nền kho và khu 

vực xung quanh đã 

được người dân 

trồng cây che phủ.  

Nền kho nằm 

trong khu vực đất 

trông cây của gia 

đình ông Nguyễn 

Xuân Sơn
 

Kho thuốc được 

xây dựng từ năm 

1982, hoạt động  

đến năm 1993 thì 

bị phá bỏ, chỉ còn 

lại nền kho 

 

Nồng độ DDT 

trong mẫu vượt 

từ 9 đến 19 lần. 

Nền đất được 

trồng cây 

Chưa lập 

dự án xử lý 

(Đã khảo 

sát, xác 

định được 

vị trí ) 

3 

Điểm tồn lưu 

hóa chất bảo vệ 

thực vật tại trụ 

sở UBND xã 

Hoàng Văn Thụ 

Xã 

Hoàng 

Văn Thụ, 

huyện 

Bình Gia 

Khu chứa thuốc 

BVTV, những năm 

1969-1970 với chủng 

loại  thuốc chủ yếu là 

DDT, 666.  

 

Khoảng 100m
2
 

Thời gian lưu 

chứa thuốc vào 

năm 1969-1970  

Nồng độ DDT 

trong các mẫu 

phân tích vượt 2 

lần. 

Trạm y tế xã 

Hoàng Văn Thụ 

hoạt động trên 

một phần nền 

kho (Từ năm 

1995), hiện nay 

Trạm y tế đã di 

chuyển đi nơi 

khác 

Chưa lập 

dự án xử lý 

(Đã khảo 

sát, xác 

định được 

vị trí ) 
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