
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

BÁO CÁO HIỆN TRẠNG MÔI 

TRƯỜNG TỈNH LẠNG SƠN 

GIAI ĐOẠN 2015-2020 

Lạng Sơn, năm 2020 



UBND riNH LANG soN'
so rar xcuyEN va'uOl rnuotc

2t

BAO CAO HIEX TRANG VlOr
TRTIONG Tii{H riXC SON

GIAr DoaN 2015-2020
:, ,. .' ;;',; kirtt rlteo euy€t,dinh ,ar,jUWgr-UBND nsdy jA thdng ,fandm

2020 cila Uy ban nhdn dAn thh fqni S:on)

rlr,-r rl1-.15 THU. C fffEN
- Hr cL c sio r-p uOr rRrIoNG

Tr-\H L+XC SON
cHi CUC Tnurir{c

VT rU VAN
nrOr rRuor{c vA

GSA

,l
pHc e lAv poc

trfr"tit "4*L/L%t i"

L?ng Smr, n5m 2020



 

 

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI THAM GIA BIÊN SOẠN 

Stt Họ và tên Đơn vị công tác Trình độ     
chuyên môn Nhiệm vụ 

1  Ngô Viết Hải 
Phó giám đốc 
Sở Tài nguyên 
và Môi trường 

Đại học Quản lý chất lượng  

2  Nguyễn Vĩnh 
Phú 

Chi cục trưởng 
Chi cục Bảo vệ 

môi trường 
Thạc sỹ Quản lý chất lượng 

3  Nguyễn Khắc 
Anh 

Phó Chi cục 
trưởng Chi cục 

Bảo vệ môi 
trường 

Cử nhân Quản lý chất lượng 

4  Lê Thị Hương 
Mai 

Trưởng phòng 
thuộc Chi cục  

BVMT 
Thạc sỹ Quản lý chất lượng 

5  Nguyễn Hoài 
Thương 

Trưởng phòng 
thuộc Chi cục 

BVMT 
Thạc sỹ Quản lý chất lượng 

6  Dương Công 
Đằng 

Phó trưởng 
phòng thuộc 

Chi cục BVMT 
Thạc sỹ Quản lý chất lượng 

7  Hoàng Nhật 
Anh Chuyên viên Cử nhân Quản lý chất lượng 

8  Khuất Anh 
Tuấn 

Trung tâm Môi 
trường và 

Khoáng sản 

ThS. Quản lý 
tài nguyên và 
môi trường 

Tổng hợp báo cáo, kiểm 
soát nội dung báo cáo, phân 

công công việc 

9  Đỗ Thị Thúy 
Vân 

Trung tâm Môi 
trường và 

Khoáng sản 

ThS. Kỹ thuật 
môi trường Quản lý kỹ thuật 

10  Nguyễn Thị 
Thủy 

Trung tâm Môi 
trường và 

Khoáng sản 

KS. Công nghệ 
kỹ thuật môi 

trường 
Quản lý kỹ thuật 

11  Lê Thế Trường 
Trung tâm Môi 

trường và 
Khoáng sản 

KS. Công nghệ 
kỹ thuật môi 

trường 

Điều tra, nghiên cứu, khảo 
sát hiện trạng hoạt động tại 
các doanh nghiệp, khu dân 

cư trên địa bàn huyện 



 

 

Stt Họ và tên Đơn vị công tác Trình độ     
chuyên môn Nhiệm vụ 

12  Nguyễn Văn 
Phòng 

Trung tâm Môi 
trường và 

Khoáng sản 
CN. Môi trường 

Điều tra, nghiên cứu, khảo 
sát hiện trạng hoạt động tại 
các doanh nghiệp, khu dân 

cư trên địa bàn huyện 

13  Trần Xuân 
Trường 

Trung tâm Môi 
trường và 

Khoáng sản 

KS. Công nghệ 
kỹ thuật môi 

trường 

Điều tra, nghiên cứu, khảo 
sát hiện trạng hoạt động tại 
các doanh nghiệp, khu dân 

cư trên địa bàn huyện 

14  Trần Thị Thúy 
Liên 

Trung tâm Môi 
trường và 

Khoáng sản 

KS. Công nghệ 
ký thuật môi 

trường 

Xử lý thông tin dữ liệu, 
đánh giá chất lượng môi 

trường, đưa ra biện pháp xử 
lý và viết báo cáo chuyên 

đề 

15  Nguyễn Lan 
Hương 

Trung tâm Môi 
trường và 

Khoáng sản 

KS.Công nghệ 
sinh học 

Xử lý thông tin dữ liệu, 
đánh giá chất lượng môi 

trường, đưa ra biện pháp xử 
lý và viết báo cáo chuyên 

đề 

16  Phạm Bá Sơn 
Trung tâm Môi 

trường và 
Khoáng sản 

CN. Khoa học 
môi trường 

Xử lý thông tin dữ liệu, 
đánh giá chất lượng môi 

trường, đưa ra biện pháp xử 
lý và viết báo cáo chuyên 

đề 

17  Chu Thị Hồng 
Nhung 

Trung tâm Môi 
trường và 

Khoáng sản 

KS. Công nghệ 
kỹ thuật môi 

trường 

Xử lý thông tin dữ liệu, 
đánh giá chất lượng môi 

trường, đưa ra biện pháp xử 
lý và viết báo cáo chuyên 

đề 

18  Nguyễn Kiều 
Trang 

Trung tâm Môi 
trường và 

Khoáng sản 

CN. Khoa học 
Môi trường 

Xử lý thông tin dữ liệu, 
đánh giá chất lượng môi 

trường, đưa ra biện pháp xử 
lý và viết báo cáo chuyên 

đề 
 



 

 

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 

BĐKH Biến đổi khí hậu 

BVMT Bảo vệ môi trường 

BV Bệnh viện 

BVTV Bảo vệ thực vật 

CCN Cụm công nghiệp 

KCN Khu công nghiệp 

CTNH Chất thải nguy hại 

CTR Chất thải rắn 

ĐDSH Đa dạng sinh học 

ĐNN Đất ngập nước 

ĐT&PT Đầu tư và phát triển 

GTVT Giao thông Vận tải 

HTX Hợp tác xã 

HST Hệ sinh thái 

KCN Khu công nghiệp 

KBTTN Khu bảo tồn thiên nhiên 

KHCN&MT Khoa học công nghệ và môi trường 

KT-XH Kinh tế - Xã hội 

KPHĐ Không phát hiện được 

MT Môi trường 

MM Mùa mưa 

MK Mùa khô 

NN&PTNT Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

PTXD Phát triển xây dựng 

QCVN Quy chuẩn Việt Nam 

QL Quản lý 

RĐD Rừng đặc dụng 

SXNN Sản xuất nông nghiệp 

SXSH Sản xuất sạch hơn 

TNHH Trách nhiệm hữu hạn 

TNTN Tài nguyên thiên nhiên 



 

 

TTNT Thị trấn nông trường 

UBND Ủy ban nhân dân 

VLXD Vật liệu xây dựng 

VSMT Vệ sinh môi trường 

XLCT Xử lý chất thải 

XLNT Xử lý nước thải 

XN Xí nghiệp 
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LỜI MỞ ĐẦU 

 

Trong thời kỳ đổi mới, những năm qua tỉnh Lạng Sơn đã tạo được bước tiến đáng 

kể trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, công tác bảo vệ môi trường cũng đã có 

những chuyển biến tích cực, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh. Việc tuyên 

truyền giáo dục, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường được chú trọng phát triển cả về 

hình thức và nội dung, phù hợp với từng đối tượng, làm thay đổi về cơ bản nhận thức, ý 

thức về trách nhiệm bảo vệ môi trường của nhân dân, nhất là khu vực nông thôn; đã huy 

động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị xã hội vào các hoạt động bảo vệ môi 

trường; các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, thanh tra phát hiện và xử lý nghiêm 

các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường góp phần nâng cao ý thức chấp 

hành pháp luật của các doanh nghiệp trên địa bàn. Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý 

môi trường tại cấp phường, xã, thị trấn được triển khai và tăng cường. Tuy nhiên, bên 

cạnh những thành tựu đã đạt được, tỉnh Lạng Sơn còn phải đối mặt với nhiều thách thức, 

trong đó có vấn đề ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh. Nhiều vấn đề môi trường bức 

xúc đã trở thành những vấn đề nóng và là mối quan tâm của các cấp, các ngành và cộng 

đồng dân cư. 

Trong các năm từ 2015 đến 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn 

đã xây dựng Báo cáo quan trắc môi trường hàng năm. Báo cáo đánh giá tổng thể và 

toàn diện về diễn biến các vấn đề môi trường, những kết quả đạt được, thách thức, hạn 

chế và bài học kinh nghiệm trong công tác bảo vệ môi trường trong 5 năm qua; định 

hướng những hoạt động trong giai đoạn mới nhằm tạo bước chuyển biến căn bản về 

nhận thức và trách nhiệm của các nhà quản lý, doanh nghiệp, cộng đồng xã hội đối với 

công tác bảo vệ môi trường trong thời gian tới. 

Báo cáo tổng thể hiện trạng môi trường tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015 – 2020 

được thực hiện nhằm mục đích thể hiện tổng quan về hiện trạng các thành phần môi 

trường (đất, nước, không khí), chất thải rắn, đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu... và 

những đánh giá về diễn biến xu hướng môi trường tỉnh Lạng Sơn trong giai đoạn 5 

năm vừa qua, cùng với những tác động tích cực và tiêu cực của quá trình phát triển 

kinh tế - xã hội trong thời kỳ phát triển giai đoạn năm năm; từ đó có những giải pháp 

thích hợp nhằm giữ gìn vệ sinh, bảo vệ và tôn tạo cảnh quan môi trường, đáp ứng yêu 

cầu bảo vệ môi trường của tỉnh trong việc (quá trình) hội nhập kinh tế quốc tế. 
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Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015 - 2020 và các tài 

liệu có liên quan được thực hiện với sự tham gia, đóng góp của các cán bộ quản lý, các 

nhà khoa học và các chuyên gia trong lĩnh vực môi trường.  

Với những thông tin hệ thống, tổng hợp, cập nhật hiện trạng môi trường quốc 

gia, Báo cáo sẽ là tài liệu hỗ trợ hữu ích cho các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung 

ương và địa phương trong sự nghiệp bảo vệ môi trường, phục vụ mục tiêu phát triển 

bền vững của tỉnh và của đất nước, đồng thời là tài liệu quan trọng phục vụ công tác 

nghiên cứu khoa học, giáo dục, đào tạo và truyền thông cộng đồng. 
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TRÍCH YẾU 

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Lạng Sơn giai đoạn năm 2015 – 2020, 

phân tích tổng thể hiện trạng môi trường tỉnh Lạng Sơn và những nguyên nhân, tác 

động tiêu cực của ô nhiễm môi trường trong giai đoạn 2015-2020; đánh giá những vấn 

đề môi trường bức xúc trong những năm qua; đồng thời làm rõ thực trạng và những 

tồn tại trong công tác quản lý, từ đó đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường cho 

những năm tới. 

Báo cáo được xây dựng theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại 

Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/09/2015 Về báo cáo hiện trạng môi trường, 

bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường. Theo đó, báo cáo dựa trên 

mô hình DPSIR (Động lực - Sức ép - Hiện trạng - Tác động - Đáp ứng). Động lực là gia 

tăng dân số, phát triển của của các ngành KT-XH, phát triển đô thị và nông thôn… Các 

phát triển này đã làm tăng khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, gia tăng phát thải 

các chất gây ô nhiễm môi trường, gây ra Sức ép rất lớn làm biến đổi hiện trạng môi 

trường thành phố. Hiện trạng môi trường tỉnh Lạng Sơn được đánh giá thông qua các 

thông số nhằm đánh giá chất lượng các thành phần môi trường không khí và tiếng ồn; 

nước mặt lục địa; nước dưới đất; môi trường đất; đa dạng sinh học; chất thải rắn. Những 

vẫn đề ô nhiễm môi trường đã gây ra những tác động đối với sức khỏe của cộng đồng 

dân cư, các thiệt hại kinh tế và nảy sinh các vấn đề xã hội. Đáp ứng là các giải pháp 

tổng hợp nhằm phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường như 

các chính sách, pháp luật, thể chế có liên quan, các hành động giảm thiểu, các hoạt động 

về quản lý, kiểm soát ô nhiễm môi trường, để đạt được các mục tiêu về bảo vệ môi 

trường. 

Để đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường, Báo cáo sử dụng các quy chuẩn môi 

trường dưới đây: 

- QCVN 03-MT:2015/BTNMT -Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho 

phép của kim loại nặng trong đất. 

- QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí xung quanh. 

- QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc 

hại trong không khí xung quanh. 
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- QCVN 07:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải 

nguy hại. 

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước mặt. 

- QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước ngầm. 

- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

- QCVN 15:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hóa 

chất bảo vệ thực vật trong đất. 

- QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

- QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với một số chất hữu cơ. 

- QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp. 

Báo cáo gồm 11 chương: 

Chương I. Tổng quan về điều kiện tự nhiên của tỉnh Lạng Sơn  

Toàn tỉnh có tổng diện tích tự nhiên là 8.310,09 km2 (831.009 ha), trong đó có 

687.152 ha đất nông nghiệp, 49.419 ha đất phi nông nghiệp và 94.439 ha đất chưa sử 

dụng, dân số khoảng 782,8 nghìn người 

Tỉnh có 11 đơn vị hành chính (gồm 10 huyện và 01 thành phố thuộc tỉnh) với 

200 xã, phường, thị trấn; có 02 cửa khẩu quốc tế (cửa khẩu đường sắt Đồng Đăng và 

cửa khẩu đường bộ Hữu Nghị); 01 cửa khẩu song phương (cửa khẩu Chi Ma, huyện 

Lộc Bình) và 09 cửa khẩu phụ; có các tuyến quốc lộ 1A, 1B, 4A, 4B, 31, 279 và tuyến 

đường sắt liên vận quốc tế Hà Nội - Đồng Đăng - Bằng Tường - Bắc Kinh đi qua. 

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

- Dân số của tỉnh Lạng Sơn là 782,8 nghìn người, tăng 0,9% so với năm 2018; 

mật độ dân số trung bình 94,2người/km2. Ngoài ra sự tăng dân số cơ học từ các tỉnh 

khác đến Lạng Sơn sinh sống tại các khu đô thị và vùng cửa khẩu biên giới Việt - 

Trung. 

+ Quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2019 theo giá hiện hành 

ước tính đạt 32,4 nghìn tỷ đồng. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 21,71%; 
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khu vực công nghiệp – xây dựng chiếm 22,55%; Khu vực dịch vụ chiếm 50,96%; 

Thuế sản phẩm trừ (-) trợ cấp sản phẩm chiếm 4,78%. 

+ Vốn đầu tư thực hiện năm 2019 trên địa bàn tỉnh ước đạt 14.126,4 tỷ đồng, 

tăng 11% so với cùng kỳ: Phân theo nguồn vốn, thì vốn nhà nước ước thực hiện được 

4303 tỷ đồng, giảm 0,48% so với cùng kỳ; vốn ngoài nhà nước 9.748,3 tỷ đồng, tăng 

17,12% so với cùng kỳ; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 75 tỷ đồng, giảm 5,41% so 

với cùng kỳ. 

Chương III. Thực trạng môi trường nước  

Chất lượng môi trường nước mặt qua các đợt quan trắc tại các điểm quan trắc 

của tỉnh Lạng Sơn tương đối tốt. Bên cạnh việc duy trì chất lượng nước ở mức khá tốt 

thì chất lượng nước còn được cải thiện đáng kể qua từng năm, các chỉ tiêu phân tích tại 

phần lớn các vị trí quan trắc nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 08-

MT:2015/BTNMT (B1). Tuy nhiên, tai một số vị trí bị ô nhiễm chất hữu cơ điển hình 

(như: BOD5, COD, TSS, NH4,…). Nguyên nhân gây ô nhiễm chủ yếu là do chưa kiểm 

soát và xử lý được triệt để các nguồn xả thải, đặc biệt là nước thải từ hoạt động sinh 

hoạt dân cư, đô thị hóa. 

Chất lượng nguồn nước ngầm của tỉnh Lạng Sơn tất cả các chỉ tiêu phân tích trong 

các đợt quan trắc tương đối tốt, đa số các chỉ tiêu quan trắc tại các điểm trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn đều nằm trong giới hạn quy chuẩn cho phép (QCVN 09-MT:2015/BTNMT). 

So sánh với giai đoạn trước chất lượng nước tương đối ổn định, các thông số quan trắc 

không có nhiều biến động. Tuy nhiên việc khai thác nước ngầm cần được kiểm soát 

chặt chẽ hơn nữa đặc biệt là các giếng khoan của hộ gia đình. 

Chương IV. Thực trạng môi trường không khí  

Thực trạng quan trắc chất lượng môi trường không khí của tỉnh Lạng Sơn tại 

các vị trí quan trắc gần đường giao thông ở mức trung bình đến tốt. Giá trị AQI năm 

cuối kỳ (2019) thường cao hơn các năm đầu kỳ (2015, 2016) nhưng đã có dấu hiệu cải 

thiện hơn so với năm 2018. Đến giai đoạn 6 tháng đầu năm 2020, chất lượng không 

khí tại hầu hết các điểm quan trắc đều cho thấy dấu hiệu cải thiện hơn nhiều so với 

cùng kỳ các năm trong giai đoạn khảo sát. 

Trong đó, đặc biệt một số tuyến đường trong khu đô thị như Ngã 4 Phai Trần, 

Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn; Ngã tư Phai Vệ, thành phố Lạng Sơn; trục đường 

giao thông qua khu vực có nhiều mỏ đá như tại các xã Đồng Tiến, Đồng Tân tại huyện 
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Hữu Lũng... có nhiều biến động, có năm giá trị bụi đo được vượt cao hơn giới hạn cho 

phép... 

Chương V. Thực trạng môi trường đất  

Môi trường đất đang có xu hướng bị suy thoái do sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 

và phân bón hóa học không hợp lý, lạm dụng thuốc BVTV trong phòng trừ dịch hại 

không tuân thủ các quy trình kỹ thuật, không đảm bảo thời gian cách ly làm ảnh hưởng 

trực tiếp đến môi trường đất. Nạn phá rừng, cháy rừng, khai thác gỗ vẫn đang diễn ra 

phức tạp, dẫn đến đất trống và bị xói mòn. Quá trình đô thị hóa gây mất cân bằng cơ 

cấu đất đang là nguyên nhân làm gia tăng ô nhiễm môi trường đất. 

Chương VI. Thực trạng đa dạng sinh học  

Qua quá trình điều tra, khảo sát thực tế và phỏng vấn cán bộ các Hạt kiểm lâm 

của 10 huyện, đồng thời thu thập thông tin từ người dân cho thấy diễn biến suy thoái 

đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đang ở mức báo động. Trước những năm 

1990, tài nguyên thực vật ở các khu rừng đặc dụng như KBTTN Hữu Liên còn rất đa 

dạng và phong phú nhưng ở thời điểm hiện tại số lượng cá thể loài đã giảm đi đáng kể, 

những cây quý, hiếm hoặc có giá trị đang dần trở nên hiếm hoi và rất ít khi gặp. Một 

trong những yếu tố chính tác động đến sự suy thoái đa dạng sinh học của khu vực là do 

đời sống của cư dân địa phương còn thấp, nhận thức chưa tốt về bảo vệ, bảo tồn và 

phát triển bền vững hệ sinh thái rừng.  

Chương VII. Quản lý chất thải rắn  

Theo kết quả thống kê của tỉnh năm 2019, tổng lượng chất thải rắn đô thị phát 

sinh của tỉnh khoảng 215,54 tấn/ngày (lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh 

trên đầu người ở khu vực đô thị trung bình mỗi ngày khoảng 1kg/người/ngày), chất 

thải rắn nông thôn phát sinh khoảng 207 tấn/ngày, chất thải công nghiệp khoảng 21,53 

tấn/ngày và tổng lượng chất thải y tế chất thải lây nhiễm khoảng 242,58 tấn/ngày, chất 

thải nguy hại không lây nhiễm khoảng 14,54 tấn/ngày. 

Chương VIII. Biến đổi khí hậu, thiên tai và sự cố môi trường  

Qua báo cáo tổng kết công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của 

Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Lạng Sơn cho thấy thiệt hại về người và tài sản do 

thiên tai diễn ra trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn từ 2015 – 2020 có xu hướng giảm 

hơn. 
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Đặc biệt nghiêm trọng là năm 2016, Lạng Sơn chịu ảnh hưởng của 03 cơn bão 

và đợt mưa kéo dài từ ngày 07/09-09/09 và chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạng 

nên mưa kéo dài, độ ẩm lớn, đặc biệt vào ngày 24/01/2016 nhiệt độ thấp tại Mẫu Sơn 

là -4,4 độ, xảy ra hiện tượng băng tuyết trên diện rộng gây thiệt hại về cây trồng, vật 

nuôi. 

Chương IX. Tác động của ô nhiễm môi trường  

Ô nhiễm môi trường sống là một trong những vấn đề lớn mà chúng ta phải đối 

mặt. Ô nhiễm không chỉ ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên mà còn ảnh hưởng đến 

sức khỏe của con người và các sinh vật khác.  

 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, đối tượng của sự phát triển và quyết định 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 những 

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. 

 Xung đột môi trường xảy ra trong xã hội khi vấn đề bảo vệ môi trường và phát 

triển kinh tế chưa dung hòa được với nhau. Trong những năm gần đây, khi xã hội càng 

phát triển, nhận thức của cộng đồng càng cao, trong khi đó, lợi ích kinh tế vẫn được 

đặt lên trên vấn đề BVMT và sức khỏe cộng đồng thì số các vụ xung đột môi trường 

càng nhiều. 

Chương X. Quản lý môi trường  

- Thành quả đạt được 

Về công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ 

môi trường: Ý thức về công tác bảo vệ môi trường của các cấp ủy Đảng, chính quyền, 

Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và của người dân đã được nâng lên rõ rệt. Nhóm chỉ 

tiêu về môi trường đã được đưa vào chỉ tiêu định hướng phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh. Các mục tiêu, nhiệm vụ, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được chỉ đạo 

thực hiện lồng ghép, gắn với nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Công tác quản lý nhà nước 

về bảo vệ môi trường đã dần đi vào nề nếp, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Nhân 

dân tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện nếp sống văn hóa gắn với bảo vệ môi 



8 
 

 

trường trong sản xuất và sinh hoạt, xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường trong 

cộng đồng dân cư. Công tác phòng ngừa, khắc phục ô nhiễm môi trường được quan 

tâm thực hiện, được lồng ghép vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình 

và các dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các chỉ số về môi trường của tỉnh vẫn 

nằm trong giới hạn cho phép, cơ bản thực hiện được mục tiêu bảo đảm sự hài hoà giữa 

tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường để phát triển bền vững.  

- Khó khăn và thách thức  

+ Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường chưa 

đáp ứng yêu cầu cả về số lượng và chất lượng. 

+ Công tác khoa học và công nghệ chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu phát 

triển kinh tế - xã hội hiện nay, chưa trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 

hội trên địa bàn tỉnh. Các đề tài nghiên cứu còn ở phạm vi hẹp, thiếu các đề tài có quy 

mô rộng, mang tính đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường cũng 

như phát triển sản xuất và nâng cao đời sống người dân. Việc ứng dụng tiến bộ khoa 

học - công nghệ vào sản xuất, đời sống còn hạn hẹp chưa thực sự làm đòn bẩy để phát 

triển thành các vùng kinh tế có quy mô lớn mang lại hiệu quả kinh tế cao tại các vùng, 

đặc biệt là vùng sâu, vùng xa. 

+ Công tác đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải tại các khu vực đô thị còn 

gặp khó khăn, hiện nay mới có 01 dự án đang được triển khai thực hiện tại khu vực 

thành phố Lạng Sơn, do vậy phần lớn nước thải sinh hoạt khu vực đô thị chưa được xử 

lý đáp ứng quy định về xử lý nước thải trước khi xả thải ra môi trường, nguồn tiếp 

nhận chủ yếu là sông, suối, ao hồ,... là một trong những tác nhân gây nên hiện tượng bị 

ô nhiễm như: Suối Lao Ly, hồ Phai Loạn,...; Các bãi rác chôn lấp rác thải trên địa bàn 

hầu hết chưa được đầu tư đồng bộ hệ thống thu gom, xử lý nước rỉ rác; khí thải theo 

quy định; các khu, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa có hệ thống xử lý nước 

thải tập trung cho toàn khu vực. 

+ Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về lĩnh vực bảo vệ môi trường 

được tăng cường tuy nhiên hiệu quả chưa cao. 

Chương XI. Các thách thức trong bảo vệ môi trường, phương hướng và 

giải pháp bảo vệ môi trường trong 5 năm tới 

- Xây dựng và thực hiện các đề án chương trình bảo vệ môi trường 

- Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật 
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- Hoàn thiện hệ thống tổ chức 

- Nâng cao hiệu quả áp dụng các công cụ về phí, công tác thanh tra, kiểm tra 

- Tăng cường tài chính 

- Nâng cao nhận thức cộng đồng và vấn đề xã hội hóa 

- Mở rộng hợp tác quốc tế 

- Nhóm các giải pháp liên quan một số ngành. 
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CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ 

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA ĐỊA PHƯƠNG  

 1.1. Tổng quan đặc điểm điều kiện tự nhiên 

a. Vị trí địa lý 

Lạng Sơn là tỉnh miền núi biên giới, thuộc vùng Đông Bắc- Bắc Bộ, có tọa độ 

địa lý từ 1060 06’07” đến 1070 21’45” độ kinh Đông và 210 19’00” đến 220 27’30” độ 

vĩ Bắc, tiếp giáp như sau: 

- Phía Bắc giáp tỉnh Cao Bằng; 

- Phía Đông giáp tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và tỉnh Quảng Ninh; 

- Phía Tây giáp tỉnh Bắc Cạn và tỉnh Thái Nguyên; 

- Phía Nam giáp tỉnh Bắc Giang. 

Tỉnh có đường biên giới dài trên 231,74 km; có 02 cửa khẩu quốc tế (cửa khẩu 

đường sắt Đồng Đăng và cửa khẩu đường bộ Hữu Nghị); 01 cửa khẩu song phương 

(cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình) và 09 cửa khẩu phụ; có các tuyến quốc lộ 1A, 1B, 

4A, 4B, 31, 279 và tuyến đường sắt liên vận quốc tế Hà Nội - Đồng Đăng - Bằng 

Tường - Bắc Kinh đi qua; là điểm đầu tiên của Việt Nam trên 2 tuyến hành lang kinh 

tế Nam Ninh (Trung Quốc) - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng và Lạng Sơn - Hà Nội – 

Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài (tham gia hành lang xuyên Á: Nam Ninh - 

Singapore), là cửa ngõ quan trọng nối Trung Quốc và các nước ASEAN. 

Toàn tỉnh có tổng diện tích tự nhiên là 8.310,09 km2 (831.009 ha), trong đó có 

687.152 ha đất nông nghiệp, 49.419 ha đất phi nông nghiệp và 94.439 ha đất chưa sử 

dụng, dân số khoảng 782811 người, có 7 dân tộc chủ yếu là: Nùng (chiếm 42,9%), 

Kinh (chiếm 16,09%), Tày (chiếm 36,08%), Hoa (chiếm 0,23%), Mông (chiếm 

0,20%), Dao (chiếm 3,61%), Sán Chay (chiếm 0,63%), dân tộc khác (chiếm 0,26%). 

Lạng Sơn có 11 đơn vị hành chính (gồm 10 huyện và 01 thành phố thuộc tỉnh) với 200 

xã, phường, thị trấn. 

Tất cả 11 huyện, thành phố của tỉnh đều có các tuyến quốc lộ quan trọng đi qua, 

đó là các quốc lộ 1A (Lạng Sơn- Mũi Cà Mau), 1B (Lạng Sơn- Thái Nguyên), 4A 

(Lạng Sơn- Cao Bằng), 4B (Lạng Sơn-Quảng Ninh). Mặt khác, tuyến đường sắt liên 

vận quốc tế, là điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế, khoa học công nghệ với 

các tỉnh, thành trong cả nước, Trung Quốc và các nước khác. 
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Hình I-1: Bản đồ hành chính tỉnh Lạng Sơn 
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b. Địa hình, địa mạo 

Lạng Sơn có địa hình phức tạp, bao gồm vùng núi cao, núi thấp, núi đá vôi và vùng 

đất canh tác nằm xen kẽ ở các thung lũng. Phía Đông Bắc là những dãy núi kế tiếp nhau 

thuộc vùng biên giới Việt Trung. Phía Tây Nam là vùng núi đá vôi, có độ dốc lớn, nhiều 

hang động, khe rãnh. Phía Đông Nam là vùng đồi bát úp chủ yếu thuộc hai huyện Lộc Bình 

và Đình Lập. 

Địa hình Lạng Sơn thấp dần từ Đông Nam sang Tây Bắc tạo thành các lòng máng, 

hình thành 2 con sông lớn là sông Kỳ Cùng và sông Thương. Liền kề với các dãy núi có 

các thung lũng tương đối bằng phẳng, trong đó cánh đồng Thất Khê là vùng bằng phẳng 

lớn nhất tỉnh, đây là vùng đất canh tác quý giá của tỉnh Lạng Sơn. 

Nghiên cứu bản đồ độ dốc của tỉnh Lạng Sơn cho thấy:  

- Đất có độ dốc < 50 chiếm 14,25% diện tích tự nhiên; 

- Đất có độ dốc < 5 - 80 chiếm 5,74% diện tích tự nhiên; 

- Đất có độ dốc < 8 - 150 chiếm 6,77% diện tích tự nhiên; 

- Đất có độ dốc < 15 - 250 chiếm 41,54% diện tích tự nhiên; 

- Đất có độ dốc > 250 chiếm 31,70% diện tích tự nhiên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Khung I-1: Núi mẫu Sơn 
Mẫu Sơn là vùng núi cao chạy theo hướng đông-tây, nằm ở phía đông bắc tỉnh 

Lạng Sơn thuộc địa phận chính của 3 xã: Mẫu Sơn, Công Sơn huyện Cao Lộc và 
xã Mẫu Sơn huyện Lộc Bình, nằm cách thành phố Lạng Sơn 30 km về phía đông, 
giáp với biên giới Việt-Trung. Đây là vùng núi cao của tỉnh, có địa hình đa dạng, 
độ cao trung bình 800 – 1.000 m so với mặt nước biển, bao gồm một quần thể 80 
ngọn núi lớn nhỏ với đỉnh cao nhất là Phia Po (1.541 m, còn gọi là đỉnh Công hay 
Công Sơn), đỉnh Pia mê cao 1520 m... Diện tích khu Mẫu Sơn khoảng 550 km². 
Khu dân cư sống rải rác gần khu rừng trồng, thuộc vành đai thấp với độ cao không 
quá 700 m so với mặt nước biển. 

Về mùa đông nhiệt độ ở Mẫu Sơn xuống tới nhiệt độ âm, thường xuyên có băng 
giá và có thể có tuyết rơi. Nhiệt độ trung bình ở đây là 15,5 °C, đỉnh núi quanh 
năm có mây phủ. 

Vùng núi này là nơi cư trú của các dân tộc Dao, Nùng, Tày.Từ năm 1925-1926 
ở đây đã có 16 km đường giao thông nối từ quốc lộ 4a lên đến đỉnh núi. Năm 1935 
người Pháp đã quy hoạch và xây dựng tại đây nhiều nhà nghỉ. Ngày nay tỉnh Lạng 
Sơn đang cho xây dựng những công trình phục vụ cho việc nghỉ dưỡng và đón 
khách du lịch. 

Nguồn: Tổng hợp 

http://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BA%A1ng_S%C6%A1n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Cao_L%E1%BB%99c
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%99c_B%C3%ACnh
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c. Đặc trưng khí hậu 

Lạng Sơn nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa mang nét đặc trưng của vùng 

núi phía bắc, mùa đông lạnh, thời tiết khô hanh ít mưa, mùa hè nóng ẩm, mưa nhiều, có 

năm chịu ảnh hưởng của bão.  

Lạng Sơn có nền nhiệt tương đối thấp, nhiệt độ trung bình thấp nhất trong tháng 1 là 

14,46oC, nhiệt độ cao nhất vào tháng 6 là 27,2oC đến 28,1oC, biên độ dao động ngày và 

đêm cũng như các tháng trong năm khá lớn. Độ ẩm không khí trung bình là 83%, cao nhất 

vào tháng 2 là 89%, thấp nhất vào tháng 1 là 73%. Lượng mưa trung bình 1252- 1661,5 

mm/năm.  

Phân vùng khí hậu: Dựa trên những đặc trưng khí hậu quan trọng nhất, có thể phân 

Lạng Sơn thành 3 vùng khí hậu như sau: 

- Vùng khí hậu núi cao Mẫu Sơn: Vùng này chiếm một phần diện tích rất nhỏ của 

Lạng Sơn, nền nhiệt độ thấp, tổng nhiệt lượng năm dưới 7000oC, lượng mưa trên 2000 

mm, chỉ số ẩm ướt cao, hàng năm có nhiệt độ âm, nhiều năm có sương muối và mưa tuyết. 

- Vùng khí hậu núi vừa, núi thấp phía bắc và phía đông, bao gồm tiểu vùng khí hậu 

Tràng Định- Bình Gia; tiểu vùng khí hậu Văn Lãng, Văn Quan, Cao Lộc, Lộc Bình và thành 

phố Lạng Sơn; tiểu vùng khí hậu Bắc Sơn và tiểu vùng khí hậu Đình Lập. Đặc điểm chung 

của vùng này là lạnh hơn vùng núi thấp Tây Nam, mùa đông có nền nhiệt độ âm, mùa hè 

tương đối mát mẻ, nhiệt độ và lượng mưa phân bố không đồng đều. 

- Vùng khí hậu núi thấp phía Nam bao gồm tiểu vùng khí hậu Chi Lăng và tiểu vùng 

khí hậu Hữu Lũng. Đặc điểm chung của vùng là tổng nhiệt độ lớn hơn 8.000oC, nhiệt độ 

tháng 1 xấp xỉ 15oC. 

 Lượng mưa: 

 Tổng lượng mưa trung bình năm tại Lạng Sơn trong mấy năm gần đây dao động trong 

khoảng 3,8 mm – 474,6mm. Năm có lượng mưa cao nhất là 2018 (1.661,5mm), năm có 

tổng lượng mưa thấp nhất 2016 với 1.082,1mm. 

Bảng I-1: Lượng mưa trung bình tháng giai đoạn 2015 - 2019  
(Đơn vị: mm) 

Tháng/năm 2015 2016 2017 2018 2019 
Tháng 1 44,3 149,6 102,3 36,0 35,5 
Tháng 2 40,2 5,6 32,7 11,4 56,9 
Tháng 3 41,9 26,8 134,4 90,3 77,3 
Tháng 4 29,5 123,4 23,6 104,0 92,6 
Tháng 5 198,3 63,9 134,8 89,4 116,5 
Tháng 6 148,6 110,0 260,7 190,0 201,7 
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Tháng/năm 2015 2016 2017 2018 2019 
Tháng 7 376,1 120,0 250,4 279,1 137,1 
Tháng 8 226,7 381,6 179,2 474,6 320,8 
Tháng 9 186,8 45,9 103,1 120,3 141,3 

Tháng 10 34,3 38,7 183,0 170,3 50,9 
Tháng 11 186,5 11,3 3,8 40,8 16,8 
Tháng 12 72,8 5,3 50,7 55,3 5,2 

Bình quân năm 132,2 90,2 121,6 138,5 104,4 
(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Lạng Sơn năm 2019) 

 

 
Hình I-2: Biểu đồ lượng mưa trung bình tháng tại Lạng Sơn 

 Nắng và bức xạ: 

- Số giờ nắng cao nhất là năm 2016 khoảng 240 giờ. 

- Mùa nóng từ tháng 5 đến tháng 10, số giờ nắng nhiều nhất trong năm là từ tháng 5 và 

tháng 10, số giờ nắng chiếm khoảng 120 – 240 giờ. 

- Mùa lạnh từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, số giờ nắng khoảng 20 - 178h/năm. 

- Số giờ nắng trung bình cao nhất của tháng trong năm là 240h (tháng 06/2016). 

- Số giờ nắng trung bình thấp nhất của tháng trong năm là 12,1h (tháng 02/2016). 

Bảng I-2: Số giờ nắng trung bình tháng giai đoạn 2015 - 2019 
                                                                                                               (Đơn vị: giờ) 

Tháng/năm 2015 2016 2017 2018 2019 
Tháng 1 120 49 76 46 27 
Tháng 2 84 20 90 46 81 
Tháng 3 34 34 44 138 54 
Tháng 4 151 124 99 94 92 
Tháng 5 214 173 188 225 102 
Tháng 6 176 240 142 178 166 
Tháng 7 153 198 151 149 162 
Tháng 8 172 173 150 139 167 
Tháng 9 120 172 176 170 197 

Tháng 10 181 199 143 162 147 
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Tháng/năm 2015 2016 2017 2018 2019 
Tháng 11 84 120 81 140 131 
Tháng 12 50 178 101 87 147 

Bình quân năm 128 140 120 131 123 
 (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Lạng Sơn năm 2019) 

 
Hình I-3: Biểu đồ số giờ nắng trung bình tháng tại Lạng Sơn 

 Nhiệt độ không khí: 

- Mùa hè nền nhiệt độ trung bình cao nhất là khoảng 29,2 oC và thường tập trung vào 

tháng 6 và tháng 7 hàng năm. 

- Mùa đông nền nhiệt độ trung bình thấp nhất dao động trong khoảng là 14,2 – 19,7oC 

và tập trung vào tháng 1 và tháng 2 hàng năm. 

- Nhiệt độ không khí trung bình thấp nhất của tháng là 12,80C (tháng 2 năm 2016). 

- Nhiệt độ không khí trung bình cao nhất của tháng là 28,10C (tháng 6 năm 2019)  

Nhiệt độ không khí trung bình của năm trong 5 năm gần đây tại Lạng Sơn được trình 

bày trong bảng sau: 

Bảng I-3: Nhiệt độ không khí trung bình tháng giai đoạn 2015 - 2019 
(Đơn vị: oC) 

Tháng/năm 2015 2016 2017 2018 2019 
Tháng 1 14,3 13,3 16,1 14,7 13,9 
Tháng 2 17,0 12,8 16,6 14,6 17,9 
Tháng 3 19,0 17,9 18,5 20,3 19,0 
Tháng 4 22,9 24,2 22,5 22,0 24,7 
Tháng 5 28,1 26,1 25,4 27,2 25,2 
Tháng 6 27,2 28,1 27,6 27,2 28,1 
Tháng 7 27,1 27,7 26,8 27,4 28,0 
Tháng 8 27,2 27,2 26,9 26,7 27,4 
Tháng 9 26,0 26,3 27,0 26,0 25,6 
Tháng 10 23,1 24,2 22,8 22,1 23,2 
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Tháng/năm 2015 2016 2017 2018 2019 
Tháng 11 21,0 19,2 18,8 19,7 19,5 
Tháng 12 14,8 17,2 - 15,4 15,0 

Bình quân năm 22,3 22,0 - 21,9 22,3 
(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Lạng Sơn năm 2019) 

 
Hình I-4: Biểu đồ nhiệt độ trung bình tháng tại Lạng Sơn 

 Độ ẩm không khí: 

- Độ ẩm trung bình năm dao động trong khoảng 81 - 82% (năm 2015 – 2019). 

Độ ẩm không khí trung bình năm từ năm 2015 đến năm 2019 tại Lạng Sơn được trình 

bày trong bảng sau: 

Bảng I-4: Độ ẩm không khí trung bình tháng giai đoạn 2015 - 2019 
(Đơn vị: %) 

Tháng/Năm 2015 2016 2017 2018 2019 
Tháng 1 83 89 83 83 85 
Tháng 2 83 76 73 78 85 
Tháng 3 89 85 87 80 87 
Tháng 4 76 85 80 81 83 
Tháng 5 81 82 80 80 82 
Tháng 6 83 82 84 81 82 
Tháng 7 83 85 87 85 82 
Tháng 8 85 87 87 88 84 
Tháng 9 88 84 87 84 79 

Tháng 10 82 81 84 83 81 
Tháng 11 86 83 81 85 78 
Tháng 12 84 74 77 87 75 

Bình quân năm 84 83 83 83 82 
(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Lạng Sơn năm 2019) 
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Hình I-5: Biểu đồ nhiệt độ trung bình tháng tại Lạng Sơn giai đoạn 2015 - 2019 

 Bão, lũ: 

Mùa bão bắt đầu từ tháng 5 và kết thúc tháng 10, ảnh hưởng với tần suất lớn nhất trong 

các tháng 7, tháng 8 và tháng 9. 

Trong giai đoạn từ 2015 – 2019, hiện tượng giông, gió lốc có xảy ra nhưng xuất hiện 

ít, cường độ yếu, chưa gây thiệt hại lớn về nhà cửa cũng như về nông nghiệp. Tuy nhiên 

trong năm 2018, trên hệ thống sông ngòi khu vực Lạng Sơn xảy ra 5 đợt lũ, trong đó: trên 

sông Kỳ Cùng mực nước cao nhất đạt 252,99 m, trên báo động I: 0,99 m; trên sông Trung 

(Hữu Lũng) đạt 19,65m, trên báo động III: 0,65 m; trên sông Bắc Giang (Văn Mịch) đạt 

mực nước cao nhất 187,27 m, trên báo động I: 0,27 m. Năm 2019 thời tiết trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn tiếp tục có diễn biến bất thường, mưa nhiều từ tháng 6, đặc biệt trong tháng 6, 7 

và 8 do ảnh hưởng của rãnh áp thấp và bão số 2, 3 và mưa lớn (thời gian ngắn) nên mực 

nước trên các sông, suối dao động ở mức trung bình (chưa đạt ngưỡng báo động II). 

(Nguồn: Ban chỉ huy PCCTT và TKCN: 

+ Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai năm 2019 và định hướng triển khai nhiệm 

vụ năm 2020. 

+ Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai năm 2018 và triển khai nhiệm vụ phòng, 

chống thiên tai năm 2019 

+ Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ 

triển khai trong năm 2017) 

d. Thủy văn 

Lạng Sơn có mạng lưới sông, suối khá phát triển. Mật độ mạng lưới sông, suối của 

Lạng Sơn dao động trung bình từ 0,6km2 -1,2 km/km2. Căn cứ danh mục nguồn nước mặt 

nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (ban hành theo Quyết định số 1919/UBND ngày 

01/10/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn), trên toàn tỉnh có 397 sông suối là các sông suối nội 
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tỉnh thuộc lưu vực sông lớn, 12 sông suối nội tỉnh thuộc lưu vực sông liên tỉnh độc lập và 

86 sông suối nội tỉnh độc lập. 

 Hệ thống sông 

Lạng Sơn có 4 con sông chính là sông Kỳ Cùng, sông Thương, sông Lục Nam và 

sông Đồng Quy. Sông Kỳ Cùng chảy về lưu vực sông Tây Giang (Trung Quốc), sông 

Thương và sông Lục Nam chảy về lưu vực sông Thái Bình, sông Đồng Quy chảy về địa 

phận tỉnh Quảng Ninh. 

 Sông Kỳ Cùng 

- Sông Kỳ Cùng thuộc hệ thống sông Tây Giang (Trung Quốc). Sông bắt nguồn từ 

vùng núi Bắc Xa (Đình Lập), chảy từ Đông Nam lên Tây. Sông Kỳ Cùng có 77 phụ lưu, 

mật độ lưới sông trung bình là 0,88 km/km2, bao gồm 26 sông nhánh cấp I; 34 sông nhánh 

cấp II; 16 sông nhánh cấp III và 1 sông nhánh cấp IV. 

- Sông Kỳ Cùng là sông lớn nhất của tỉnh Lạng Sơn có chiều dài 243km, diện tích lưu 

vực là 6.660 km2, trong đó phần nội tỉnh 6.532 km2. Lưu lượng dòng chảy trung bình năm 

là 2.300 m3/s, modul dòng chảy là 17,5 lít/s/km2. 

Bảng I-5: Đặc trưng hình thái lưu vực sông Kỳ Cùng 

Chiều 
dài 

(km) 

Diện 
tích lưu 

vực 
(km2) 

Độ 
caoTB 
lưu vực 

(m) 

Độ 
dốc 
(%) 

Độ 
rộngTB 
lưu vực 

(km) 

Hệ số 
tập 

trung 
nước 
chảy 

Hệ số 
không cân 
bằng nước 

sông 

Hệ số 
uốn 

khúc 
TB 

Mật độ lưới 
sông 

(km/km2) 

243 6.660 386 18,8 50 2,3 6,14 2,11 0,83 
(Nguồn: Đặc điểm khí tượng thuỷ văn tỉnh Lạng Sơn, Đài KTTV Lạng Sơn, 1989) 

 Sông Lục Nam 

 Thượng nguồn của sông Lục Nam và cửa sông Cẩm Đàn (phụ lưu sông Lục Nam) 

chảy qua địa phận tỉnh Lạng Sơn. Sông Lục Nam với tên Lục Ngạn ở thượng nguồn, bắt 

nguồn từ vùng núi Kham Sau Chôm, cao 700m tại huyện Đình Lập, phía Đông Nam tỉnh 

Lạng Sơn. Từ Đình Lập, sông chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam qua vùng đồi núi 

thấp chảy vào tỉnh Bắc Giang. Chiều dài sông trên địa phận Lạng Sơn là 28km, phần 

thượng nguồn lòng sông hẹp, uốn khúc, độ dốc lớn. 

 Sông Bắc Giang 

Sông Bắc Giang dài 114km, có diện tích lưu vực là 2.670 km2 và là phụ lưu cấp 1 

lớn nhất của sông Kỳ Cùng. Sông Bắc Giang bắt nguồn từ Đèo Gió, cao 1.180m ở phía 

Tây Bắc lưu vực, chảy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam và nhập vào sông Kỳ Cùng ở bờ 



19 
 

 

trái tại Sóc Giang, cách cửa sông chính 46km ở huyện Tràng Định. Đặc trưng hình thái 

sông Bắc Giang được thể hiện trong Bảng sau: 

Bảng I-6: Đặc trưng hình thái lưu vực sông Bắc Giang 

Chiều 
dài 

(km) 

Diện 
tích lưu 

vực 
(km2) 

Độ caoTB 
lưu vực 

(m) 

Độ 
dốc 
(%) 

Độ 
rộngTB 
lưu vực 

(km) 

Hệ số tập 
trung 

nước chảy 

Hệ số 
không cân 
bằng nước 

sông 

Hệ số 
uốn 

khúc TB 

Mật độ 
lưới sông 
(km/km2) 

114 2.670 465 23,5 29 1,82 0,41 1,82 1,01 
(Nguồn: Đặc điểm khí tượng thuỷ văn tỉnh Lạng Sơn, Đài KTTV Lạng Sơn, 1989) 

 Sông Bắc Khê 

Sông Bắc Khê dài 53,5km, có diện tích lưu vực của sông là 801 km2 là phụ lưu cấp 

1, lớn thứ hai của sông Kỳ Cùng. Sông Bắc Khê bắt nguồn sườn Đông dải Ngân Sơn, chảy 

theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, gần song song với sông Bắc Giang, đổ vào bờ trái sông 

Kỳ Cùng ở Bản Chiêu, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định. Đặc trưng hình thái sông Bắc Khê 

được thể hiện trong Bảng sau: 

Bảng I-7: Đặc trưng hình thái lưu vực sông Bắc Khê 

Chiều 
dài 

(km) 

Diện 
tích lưu 

vực 
(km2) 

Độ caoTB 
lưu vực 

(m) 

Độ 
dốc 
(%) 

Độ 
rộngTB 
lưu vực 

(km) 

Hệ số tập 
trung 

nước chảy 

Hệ số 
không cân 
bằng nước 

sông 

Hệ số 
uốn 

khúc TB 

Mật độ 
lưới sông 
(km/km2) 

53,5 801 378 19,3 19 1,52 1,54 1,43 0,91 
 (Nguồn: Đặc điểm khí tượng thuỷ văn tỉnh Lạng Sơn, Đài KTTV Lạng Sơn, 1989) 

 Sông Ba Thín 

 Sông Ba Thín dài 52km, diện tích lưu vực là 320 km2. Sông có độ cao trung bình lưu 

vực là 390m, độ dốc trung bình lưu vực nhỏ bằng 14,6%; độ rộng lưu vực hẹp 10,2 km. 

Sông Ba Thín bắt nguồn từ vùng núi cao Bản Xung, cao 889m ở tỉnh Quảng Tây (Trung 

Quốc) gần biên giới Việt – Trung, chảy theo hướng Tây Nam – Đông Bắc và đổ vào bờ 

phải của sông Kỳ Cùng ở xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình. Đặc trưng hình thái lưu vực sông 

Ba Thín được thể hiện trong Bảng sau: 

Bảng I-8: Đặc trưng hình thái lưu vực sông Ba Thín 

Chiều 
dài 

(km) 

Diện 
tích lưu 

vực 
(km2) 

Độ caoTB 
lưu vực 

(m) 

Độ 
dốc 
(%) 

Độ 
rộngTB 
lưu vực 

(km) 

Hệ số tập 
trung 

nước chảy 

Hệ số 
không cân 
bằng nước 

sông 

Hệ số 
uốn 

khúc TB 

Mật độ 
lưới sông 
(km/km2) 

52 320 390 14,6 10,2 1,5 0,38 2,0 0,67 
 (Nguồn: Đặc điểm khí tượng thuỷ văn tỉnh Lạng Sơn, Đài KTTV Lạng Sơn, 1989) 
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 Sông Thương` 

 Sông Thương là sông lớn thứ hai của tỉnh Lạng Sơn. Phần thượng lưu và trung lưu 

của sông Thương nằm trong địa phận tỉnh Lạng Sơn và phần hạ lưu chảy trên địa phận tỉnh 

Bắc Giang. Sông Thương bắt nguồn từ dãy núi Na Pa Phước, cao 600m gần Ba Thín thuộc 

huyện Chi Lăng. Sông Thương chảy theo hướng Đông Bắc - Tây Nam rồi chảy vào tỉnh 

Bắc Giang tại xã Hoà Thắng, huyện Hữu Lũng. Sông Thương có chiều dài 157km, phần 

dòng chảy ở Lạng Sơn dài 70km. Đặc trưng hình thái lưu vực sông Thương được thể hiện 

trong Bảng sau: 

Bảng I-9: Đặc trưng hình thái lưu vực sông Thương 

Chiều 
dài 

(km) 

Diện 
tích lưu 

vực 
(km2) 

Độ caoTB 
lưu vực 

(m) 

Độ 
dốc 
(%) 

Độ 
rộngTB 
lưu vực 

(km) 

Hệ số tập 
trung 

nước chảy 

Hệ số 
không cân 
bằng nước 

sông 

Hệ số 
uốn 

khúc TB 

Mật độ 
lưới sông 
(km/km2) 

157 6.640 190 13,3 67,1 1,87 - 1,87 0,82 
 (Nguồn: Đặc điểm khí tượng thuỷ văn tỉnh Lạng Sơn, Đài KTTV Lạng Sơn, 1989) 

 Sông Trung 

Sông Trung nằm ở hữu ngạn sông Thương, bắt nguồn từ vùng núi Võ Nhai, thuộc 

Thái Nguyên và đổ vào sông Thương tại Na Hoa, huyện Hữu Lũng, cách cửa sông Thương 

97km. Đặc trưng hình thái sông được trình bày trong Bảng sau:  

Bảng I-10: Đặc trưng hình thái lưu vực sông Trung 

Chiều 
dài 

(km) 

Diện 
tích lưu 

vực 
(km2) 

Độ caoTB 
lưu vực 

(m) 

Độ 
dốc 
(%) 

Độ 
rộngTB 
lưu vực 

(km) 

Hệ số tập 
trung 

nước chảy 

Hệ số 
không cân 
bằng nước 

sông 

Hệ số 
uốn 

khúc TB 

Mật độ 
lưới sông 
(km/km2) 

65 1.270 258 12,8 19,3 1,51 - 1,40 0,71 
 (Nguồn: Đặc điểm khí tượng thuỷ văn tỉnh Lạng Sơn, Đài KTTV Lạng Sơn, 1989) 

 Sông Hoá 

Sông Hoá là phụ lưu lớn thứ hai của sông Thương, sau sông Trung. Sông Hoá bắt 

nguồn từ vùng núi Khuổi Ma, cao 475m, chảy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam. Sông 

Hoá nhập vào bờ trái của sông Thương ở Hữu Lũng. Đặc trưng hình thái lưu vực sông Hoá 

được trình bày trong Bảng sau:  

Bảng I-11: Đặc trưng hình thái lưu vực sông Hoá 

Chiều 
dài 

(km) 

Diện 
tích lưu 

vực 
(km2) 

Độ caoTB 
lưu vực 

(m) 

Độ 
dốc 
(%) 

Độ 
rộngTB 
lưu vực 

(km) 

Hệ số tập 
trung 

nước chảy 

Hệ số 
không cân 
bằng nước 

sông 

Hệ số 
uốn 

khúc TB 

Mật độ 
lưới sông 
(km/km2) 

47 385 211 27,5 10,3 1,28 - 16,8 0,97 
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 (Nguồn: Đặc điểm khí tượng thuỷ văn tỉnh Lạng Sơn, Đài KTTV Lạng Sơn, 1989) 

 Sông Đồng Quy 

Sông Đồng Quy là một nhánh của sông Ba Chẽ, bắt nguồn xã Cường Lợi, huyện 

Đình Lập ở toạ độ N21030’00” vĩ độ Bắc và E107003’50” kinh độ Đông. Sông có chiều dài 

25km, diện tích lưu vực là 108km2, phần ở Lạng Sơn có diện tích lưu vực là 104 km2.  

  
Sông Kỳ Cùng tại cầu Bản Trại Sông Thương tại cầu Chi Lăng 

  
Sông Lục Nam tại TTNT.Thái Bình Sông Bắc Giang tại Hoa Thám 

 
Sông Trung, tại Hữu Lũng 

Hình I-6: Hình ảnh một số thuỷ vực lớn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
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 Hệ thống hồ 

Lạng Sơn có các hồ chính là hồ Thâm Luông ở xã Hùng Sơn, huyện Tràng Định; hồ 

Tam Hoa ở xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn; hồ Phai Danh ở xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình 

Gia; hồ Bản Quyền ở thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan; hồ nông trường chè Thái Bình 

ở Đình Lập; hồ Nà Cáy ở TT. Na Dương, huyện Lộc Bình; hồ Tà Keo ở xã Sàn Viên, 

huyện Lộc Bình; hồ Phai Loạn, hồ Nà Chuông, hồ Nà Tâm và hồ Pò Luông ở thành phố 

Lạng Sơn. Nhìn chung các hồ ở Lạng Sơn đều có trữ lượng nước lớn, cung cấp nước cho 

sinh hoạt và tưới tiêu cho các vùng trên địa bàn tỉnh. 

  
Hồ Tam Hoa, huyện Bắc Sơn Hồ Phai Danh, huyện Bình Gia 

 
Hồ Nà Tâm, thành phố Lạng Sơn 

Hình I-7: Hình ảnh một số hồ lớn của tỉnh Lạng Sơn 

 Các suối ở Lạng Sơn 

Các suối chính chảy trên địa phận tỉnh Lạng Sơn bao gồm: suối Bông Lau ở xã Chi 

Lăng, huyện Tràng Định; suối Khuổi Ngàn ở Tràng Định; suối Pác Luống, suối Tà Lài ở 

xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng; suối Đồng Ý ở xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn; suối Tân Văn ở 

Bình Gia, suối Nà Hoan ở xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia; suối Bản Giềng ở TT. Văn 

Quan, huyện Văn Quan; suối Cầu Ngầm, suối Chợ Bãi ở huyện Văn Quan; suối Đình Lập, 
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suối Tà Hón ở huyện Đình Lập; suối Tòng Già ở TT.Na Dương, huyện Lộc Bình, suối Cơn 

Quắc ở huyện Lộc Bình; suối Cầu Đen, suối Đồng Đăng ở huyện Cao Lộc; suối Mai Sao 

xã Mai Sao, huyện Chi Lăng; suối Ngọc Tuyền, suối Lao Ly ở TP.Lạng Sơn. Phần lớn các 

suối ở Lạng Sơn là các suối tiếp nhận nước thải của các đô thị, thị trấn, thị tứ đổ vào rồi đổ 

ra các sông chính trên địa phận tỉnh Lạng Sơn. 

 1.2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 

1.2.1. Tình hình phát triển kinh tế 

Giai đoạn 2015 - 2019, kinh tế của tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phát triển, tốc độ tăng 

trưởng ước đạt 7,63% (mục tiêu là 8,5-9%); trong đó: Nông lâm nghiệp tăng 2,8%, công 

nghiệp - xây dựng tăng 12,32%, dịch vụ tăng 7,44%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 

tăng 7,65%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Nông lâm nghiệp chiếm 

21,17%, công nghiệp - xây dựng 23,33%, dịch vụ 51,08%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản 

phẩm 4,42%. GRDP bình quân đầu người đạt 43,4 triệu đồng. 

Tuy nhiên đến 6 tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh khó khăn do tác động của dịch 

Covid-19, hầu hết các hoạt động kinh tế, xã hội… đều bị ảnh hưởng tiêu cực, nhất là các 

lĩnh vực kinh tế quan trọng có đóng góp lớn vào tăng trưởng như các ngành dịch vụ, vận 

tải, du lịch… đều bị suy giảm sâu. Do vậy, tăng trưởng kinh tế của tỉnh Lạng Sơn chỉ đạt 

0,47%, trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 0,27%, công nghiệp và xây 

dựng tăng 0,59%, dịch vụ tăng 0,49%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 0,6% 

(đây là mức tăng trưởng kinh tế rất thấp và thấp nhất của tỉnh Lạng Sơn xét trong tương 

quan so sánh với cùng kỳ trong nhiều năm vừa qua). 

(Nguồn:  

+ Báo cáo số 542/BC-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về Tình 

hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 

+ Báo cáo số 252/BC-UBND Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội 6 tháng đầu năm;nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020) 

Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực giữa các nhóm ngành, tuy nhiên sự 

chuyển dịch còn chưa vững chắc. Đó là sản xuất nông nghiệp trên địa bàn còn bị chi phối 

nhiều bởi thời tiết, còn bị điều tiết bởi nhu cầu thị trường, giá cả..., sản phẩm công nghiệp 

tính cạnh tranh còn thấp; sản xuất công nghiệp phụ thuộc nhiều vào quy mô và tốc độ 

tăng trưởng của một số sản phẩm chủ yếu như: than, đá xây dựng, xi măng, gạch, điện 

sản xuất...; trong khu vực dịch vụ, ngành thương mại, xuất nhập khẩu hàng hóa, du lịch, 



24 
 

 

nhà hàng là những ngành thế mạnh của Lạng Sơn, mặc dù hiện nay thị trường mở rộng, 

hàng hóa phong phú, nhưng lượng du khách tham quan, mua sắm không được như những 

năm trước, mặt khác nhiều chủng loại hàng hóa của Trung Quốc do nhu cầu tiêu dùng 

trong nước đã “bão hòa”, hoặc các chính sách của nước ta và Trung Quốc về bảo hộ sản 

xuất trong nước cũng ảnh hưởng rất lớn đến phát triển của ngành thương mại và các 

ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh. 

  

  

  

Hình I-8: Cơ cấu nền kinh tế Lạng Sơn giai đoạn 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

- Phát triển công nghiệp 

Sản xuất công nghiệp có bước phát triển khá về quy mô và chủng loại sản phẩm; 

từng bước khai thác tốt lợi thế trong các lĩnh vực sản xuất xi măng, vật liệu xây dựng, 

khoáng sản, nhiệt điện, chế biến lâm sản... Chỉ số tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện 
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hành phân theo khu vực công nghiệp giai đoạn 2015 đến 2019 tăng mạnh, tăng từ 1980 tỷ 

đồng (năm 2015) lên 3.527 tỷ đồng (năm 2019), mức tăng trung bình năm khoảng 386,75 

tỷ đồng/năm. 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Lạng Sơn 2019) 

Năng lực sản xuất mới được tăng cường, giai đoạn 2010 - 2019, đã hoàn thành đưa 

vào sử dụng một số cơ sở sản xuất công nghiệp như: Nhà máy Xi măng Hồng Phong công 

suất 350.000 tấn/năm, nhà máy xi măng Đồng Bành công suất 910.000 tấn/năm; Khai thác 

và chế biến đá, khai thác các mỏ đất để phục vụ san lấp thi công Dự án xây dựng đường 

cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn và các dự án khác;..., gạch, ngói các loại; chế biến chì thỏi, 

đá mài, máy bơm nước, cơ khí lắp ráp, linh kiện xe máy, gốm sứ, nhựa, bánh kẹo, rượu; 

các cơ sở chế biến dựa vào trồng rừng nguyên liệu như: Nhà máy chế biến gỗ công nghệ 

cao Lạng Sơn (công suất 140.000 m3/năm), Nhà máy tinh chế nhựa thông trên địa bàn 

huyện Lộc Bình, chế biến hồi khô để xuất khẩu (1.000 tấn/năm), các cơ sở đóng đồ mộc, 

bóc, xẻ, băm dăm gỗ,...  

 Về phát triển các khu, cụm công nghiệp: Đã thành lập Khu công nghiệp Đồng 

Bành (hiện có 01 cơ sở đang hoạt động là Nhà máy Xi măng Đồng Bành), tỷ lệ lấp đầy 

hiện nay là 20%; hoàn thành việc bố trí các doanh nghiệp vào cụm công nghiệp địa phương 

số 2 quy mô 8,5 ha với 15 doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ năm 2009 tỷ lệ 

lấp đầy là 100%). Đang triển khai thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Hợp 

Thành 1, Hợp Thành 2 theo hình thức đối tác công tư, tiếp tục xây dựng một số khu, cụm 

công nghiệp để tạo mặt bằng thu hút đầu tư. 

(Nguồn: Công văn số 548/SCT-KHTH ngày 15/05/2020 của Sở Công Thương tỉnh 

Lạng Sơn về việc cung cấp tài liệu, số liệu phục vụ lập báo cáo hiện trạng môi trường 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015 - 2020). 

Giai đoạn 6 tháng đầu năm 2020, sản xuất công nghiệp trên địa bàn cơ bản ổn 

định, một số doanh nghiệp sản xuất lớn (than, điện, nước,...) vẫn duy trì sản xuất ổn định; 

hầu hết các doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 (do không thể nhập khẩu 

nguyên liệu và khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm) đã hoạt động trở lại từ cuối tháng 4, đầu 

tháng 5/2020. Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm ước tăng 2,83% so với cùng 

kỳ, trong đó: công nghiệp khai thác tăng 3,67%; sản xuất và phân phối điện tăng 6,56%; 

cung cấp nước, xử lý rác thải tăng 4,68%. Các sản phẩm công nghiệp tăng so với cùng kỳ 

là: điện sản xuất, điện thương phẩm, than sạch, clinker, đá các loại, nước máy; các sản 
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phẩm giảm là: xi măng, gạch các loại, bột đá mài, gỗ và các sản phẩm từ gỗ rừng trồng. Cụ 

thể: 

+ Điện sản xuất: 528 triệu Kwh đạt 61% kế hoạch, tăng 7,74%; điện thương phẩm: 

373 triệu Kwh; đạt 46,6% kế hoạch, tăng 2,76%;  

+ Than sạch: 328 nghìn tấn, đạt 59,1% kế hoạch, tăng 4,64%; xi măng: 395 nghìn 

tấn, đạt 36,6% kế hoạch, giảm 25,5 %;  

+ Clinker: 221 nghìn tấn, đạt 58,1% kế hoạch, tăng 16,7 %; gạch các loại 93 triệu 

viên, đạt 40,4% kế hoạch, giảm 1,1%;  

+ Đá các loại 1.570 nghìn m3, đạt 40,7% kế hoạch, tăng 0,6%; nước máy 5.295 

nghìn m3, đạt 54,8% kế hoạch, tăng 10,6%;  

+ Bột đá mài 3.357 tấn, đạt 47% kế hoạch, giảm 2,6%;  

+ Gỗ và các sản phẩm từ gỗ rừng trồng: 50 nghìn m3, đạt 40% kế hoạch, giảm 2% 

(Nguồn: Báo cáo số 252/BC-UBND ngày 29/06/2020 về tình hình thực hiện kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm;nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng 

cuối năm 2020) 

 
Hình I-9: Biểu đồ tăng trưởng GRDP ngành công nghiệp tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2015 – 2019 

- Phát triển xây dựng 

Giai đoạn 2015 – 2019, chỉ số tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành phân 

theo khu vực xây dựng tăng mạnh, tăng từ 1930 tỷ đồng (năm 2015) lên 3788 tỷ đồng 

(năm 2019), mức tăng trung bình năm khoảng 317,6 tỷ đồng/năm. 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Lạng Sơn 2019) 
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 Hoàn thành công tác phân bổ và giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 với tổng 

nguồn vốn phân bổ là 3.260,6 tỷ đồng. Trong đó: Vốn cân đối ngân sách địa phương: 719,8 

tỷ đồng; thu xổ số kiến thiết: 11 tỷ đồng; thu sử dụng đất: 661,5 tỷ đồng; thu phí: 116,6 tỷ 

đồng; chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 618,7 tỷ đồng; chương trình Môi 

trường Quốc gia giảm nghèo bền vững: 293,1 tỷ đồng; ngân sách Trung ương hỗ trợ có 

mục tiêu: 273,8 tỷ đồng; vốn ODA 478,6 tỷ đồng; vốn dự phòng ngân sách Trung ương: 

87,5 tỷ đồng. 

 Giá trị khối lượng thực hiện các dự án trong 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 1.478,7 

tỷ đồng, đạt 42,6% kế hoạch, bằng 93,5% cùng kỳ, trong đó: giá trị khối lượng thực hiện 

của các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương là 659,1 tỷ đồng, đạt 43% kế hoạch; vốn 

ngân sách trung ương là 819,7 tỷ đồng, đạt 42,2% kế hoạch. Công tác giải ngân thanh toán 

vốn được kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định; đối với kế hoạch vốn năm 2020 ước đạt 1.300 

tỷ đồng, đạt 39,9% kế hoạch; đối với tổng số vốn được chuyển nguồn từ năm 2019 sang 

năm 2020 giải ngân ước được 61,1 tỷ đồng, đạt 28,6% kế hoạch. 

 Đã khởi công mới và triển khai thực hiện 08/10 công trình, dự án thuộc vốn ngân 

sách tỉnh; các dự án khởi công mới thuộc nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia đến 

nay mới có huyện Văn Quan, Chi Lăng, Hữu Lũng, Đình Lập hoàn thành thủ tục chuẩn bị 

đầu tư khởi công xây dựng công trình và giải ngân thanh toán vốn. Tập trung chỉ đạo, đôn 

đốc đẩy nhanh tiến độ 05 dự án đầu tư công trọng điểm (Cải tạo nâng cấp QL.4B (đoạn 

Km3+700 đến Km18); Dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc 

Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn (ODA); Dự án bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Thủy lợi Bản Lải; Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Cùng thị 

trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng; Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị 

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn) và 03 dự án cấp bách khác (Dự án Hệ thống thoát 

nước thải thành phố Lạng Sơn; Dự án Đường đến trung tâm các xã Xuân Dương, Ái Quốc, 

huyện Lộc Bình và xã Thái Bình, huyện Đình Lập; Dự án đường đến trung tâm xã Tân 

Yên, huyện Tràng Định). Đối với các dự án chuyển tiếp khác, đến hết tháng 6, cơ bản hoàn 

thành toàn bộ và bàn giao đưa vào sử dụng một số công trình, hạng mục công trình: Nhà 

làm việc liên ngành và nhà Công vụ cửa khẩu Bình Nghi; Đường Hữu Nghị - Bảo Lâm 

thuộc hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; Cải tạo mở rộng trung tâm bảo 

trợ tỉnh Lạng Sơn; Đường du lịch Hải Yến - Công Sơn - Mẫu Sơn; Đường giao thông khu 

phi thuế quan. Xây dựng mặt đường bê tông xi măng được 98 km, nâng tỷ lệ cứng hóa 

đường ô tô đến trung tâm xã (sau sáp nhập) lên 84,5%. 
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 Tình hình thực hiện các dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP): Dự án đường 

Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn thực hiện theo hình thức BOT: đoạn Bắc Giang - Chi Lăng 

đã hoàn thành, đưa vào khai thác từ ngày 15/01/2020; đoạn Chi Lăng - Hữu Nghị đã bàn 

giao mặt bằng cho nhà đầu tư được 8,5/43,6km, hiện nay công tác thi công đang tạm dừng 

do chưa thu xếp được vốn đầu tư. Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu tái 

định cư và dân cư nông thôn xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình: đã thực hiện giải phóng mặt 

bằng 40,65/48,84ha, đang thi công hạng mục san nền, bóc đất hữu cơ và đào đắp nền một 

số vị trí. Dự án Khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Lạng Sơn: 

do khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng nên kể từ khi ký kết hợp đồng, dự án vẫn 

chưa thể triển khai thi công. Dự án xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp 

Thành 2 và khu tái định cư Hợp Thành, huyện Cao Lộc: đã ký kết hợp đồng từ cuối tháng 

9/2019, hiện đang thực hiện công tác trích đo, thông báo thu hồi đất và kiểm đếm. Dự án 

Cầu Lộc Bình số 1, đường giao thông và khu tái định cư xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình: đã 

thực hiện xong việc sơ tuyển nhà đầu tư, đang thực hiện các thủ tục để đấu thầu lựa chọn 

nhà đầu tư. 

(Nguồn: Báo cáo số 252/BC-UBND ngày 29/06/2020 về tình hình thực hiện kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm;nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng 

cuối năm 2020) 

 
Hình I-10: Biểu đồ tăng trưởng GRDP ngành xây dựng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2015 – 2019 

- Phát triển năng lượng 

 Mạng lưới, hạ tầng điện đã có sự phát triển cả về quy mô, số lượng và chất 

lượng, cơ bản đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đến năm 2020, 

trên địa bàn toàn tỉnh có khối lượng đang quản lý vận hành là 241km đường dây 110kV, 

2.718,2km đường dây trung áp, 5.212km đường dây hạ áp, 04 Trạm biến áp 110kV, 1.733 
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trạm biến áp 35kV. Tỷ lệ hộ được sử dụng điện tăng từ 92,5% năm 2010 lên 99,9% năm 

2020. 

(Nguồn: Công văn số 548/SCT-KHTH ngày 15/05/2020 của Sở Công Thương tỉnh 

Lạng Sơn về việc cung cấp tài liệu, số liệu phục vụ lập báo cáo hiện trạng môi trường 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015 - 2020) 

- Phát triển giao thông vận tải 

Trong thời gian qua ngành giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn đang tiến hành cải tạo 

và nâng cấp các tuyến đường giao thông đường bộ như các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường 

huyện, đường liên thôn, liên xã để phục vụ cho những mục đích phát triển kinh tế xã hội. 

Mặc dù, gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện Quy hoạch phát triển Giao thông 

vận tải đến năm 2020, nhưng với sự nỗ lực của cán bộ nhân viên ngành giao thông vận tải 

và sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và sự phối kết hợp với các Sở, ban, ngành liên quan, 

ngành giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn đã đạt được những kết quả nhất định. 

Qua 05 năm thực hiện Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 về việc 

phê chuẩn Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, giao thông nông thôn có 

bước phát triển mạnh mẽ đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông 

thôn mới, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu lưu thông, tiêu thụ hàng hóa, từng bước nâng 

cao thu nhập cho nhân dân lao động tại các vùng nông thôn. Cơ chế xây dựng đường giao 

thông nông thôn theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, “Dân làm, nhà 

nước hỗ trợ” đã đi vào ý thức của từng người dân góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương 

phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn của Đảng 

và nhà nước. 

Về khối lượng và năng lực vận chuyển hành khách hàng năm tăng trưởng trung bình 

6,9%/năm trong giai đoạn 2015 – 2018. Giai đoạn 2019 – 2020, do ảnh hưởng của dịch 

vệnh Coivd-19, hoạt động vận chuyển hành khách của tỉnh đã giảm 35,07%/năm. Dịch vụ 

vận tải hành khách, hàng hóa gặp nhiều khó khăn, nhất là trong tháng 4/2020 đã thực hiện 

nghiêm túc việc tạm ngừng các hoạt động vận tải chở hành khách liên tỉnh, nội tỉnh và xe 

tắc-xi, hàng hóa không cần thiết, chỉ thực hiện vận tải đối với nhu cầu vận chuyển hàng 

hóa nhu yếu phẩm cần thiết, phục vụ đời sống nhân trong trong giai đoạn cách ly toàn xã 

hội. 
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Hình I-11: Biểu đồ mức tăng trưởng khối lượng vận chuyển hành khách 

giai đoạn 2015 – 2019 
 

Về khối lượng và năng lực vận chuyển hàng hoá hàng năm tăng trưởng trung bình 

9,67%/năm trong giai đoạn 2015 – 2018. Tương tự như hoạt động vận chuyển hành khách, 

trong giai đoạn 2019 – 2020, hoạt động vận chuyển hành khách của tỉnh đã giảm 

40,53%/năm do ảnh hưởng của dịch vệnh Coivd-19. 

 

Hình I-12: Biểu đồ mức tăng trưởng khối lượng vận chuyển hàng hoá 

giai đoạn 2015 – 2019 

(Nguồn: + Báo cáo tổng kết hoạt động của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2015 – 2020 
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 + Báo cáo số 252/BC-UBND ngày 29/06/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình 

hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm;nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020) 

- Phát triển nông - lâm nghiệp và thủy sản 

Lĩnh vực nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới đến nay tiếp tục có bước 

chuyển biến khá tích cực; riêng lĩnh vực chăn nuôi gặp nhiều khó khăn do tác động của 

dịch tả lợn Châu Phi. Chỉ số tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành phân theo khu 

vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2015 – 2019 tăng chậm, tăng từ 5.761 tỷ đồng 

(năm 2015) lên 7.043 tỷ đồng (năm 2019), mức tăng trung bình năm khoảng 256,4 tỷ 

đồng/năm. 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Lạng Sơn 2019). 

Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân tăng 2,61%, Chương trình tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới được chú trọng, hướng vào phát triển 

các vùng sản xuất gắn với cây, con chủ lực, thế mạnh các ngành, nghề truyền thống, đặc 

sản của địa phương; từng bước hình thành, nhân rộng các mô hình liên kết kinh tế, hợp tác 

xã nông nghiệp; phát triển các vùng sản xuất an toàn theo các tiêu chuẩn tiên tiến 

(VietGap, GlobalGap), tập trung đẩy mạnh quảng bá giới thiệu, xây dựng nhãn mác, 

thương hiệu để nâng cao giá trị sản phẩm.  

Lĩnh vực trồng trọt đã có những chuyển biến mạnh về cơ cấu cây trồng, mùa vụ, áp 

dụng tiến bộ kỹ thuật về giống, công nghệ cao vào sản xuất; sản lượng lương thực hằng 

năm đạt trên 310 nghìn tấn; hình thành khá rõ nét một số vùng sản xuất hàng hoá tập trung 

một số sản phẩm chủ lực như: Na diện tích 3.200 ha, Thạch đen trên 2.500 ha, thuốc lá trên 

2.200 ha, cây có múi 3.895 ha, rau các loại trên 8.000 ha,...  Công tác phòng chống dịch 

bệnh trên cây trồng, vật nuôi được quan tâm, trong 6 tháng đầu năm không phát sinh dịch 

bệnh mới nguy hiểm; công tác quản lý chất lượng nông lâm sản, vệ sinh an toàn thực phẩm 

được tăng cường kiểm tra, giám sát, không xảy ra ngộ độc thực phẩm; nguồn giống, vật tư, 

phân bón cơ bản đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng phục vụ sản xuất trên địa bàn. 

Lĩnh vực chăn nuôi đã có những chuyển dịch khá rõ nét về cơ cấu giống, cơ cấu 

đàn, nhất là hình thức chăn nuôi đã từng bước chuyển khá rõ từ chăn nuôi nhỏ lẻ quy mô 

hộ sang chăn nuôi trang trại, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ sản phẩm, đã có một số 

doanh nghiệp, hợp tác xã ứng dụng công nghệ tiên tiến vào chãn nuôi với quy mô khá, 

mang lại hiệu quả kinh tế cao. Giai đoạn 6 tháng đầu năm 2020, chăn nuôi gia súc, gia cầm 

nhìn chung ổn định (Tổng đàn trâu 84,83 nghìn con, giảm 7% so với cùng kỳ, đàn bò 32,7 
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nghìn con, tăng 0,3%, đàn lợn 103,1 nghìn con, giảm 20,7%, đàn gia cầm 4,78 triệu con, 

tăng 16,5%); chăn nuôi lợn có chiều hướng phục hồi do người dân bắt đầu tái đàn, tuy 

nhiên tiến độ còn chậm do dịch tả lợn Châu Phi đang có nguy cơ bùng phát trở lại và 

nguồn giống lợn khan hiếm, giá tăng cao (Từ đầu năm đến ngày 01/6/2020 đã có 10/11 

huyện, thành phố tái phát dịch bệnh trên địa bàn, số lợn chết, buộc tiêu hủy: 757 con, tổng 

trọng lượng 34.303 kg tại 284 hộ/58 xã; nguyên nhân do người dân mua lợn không rõ 

nguồn gốc, chăn nuôi không đảm bảo an toàn sinh học. Sau khi thực hiện các biện pháp 

chống dịch, đến nay 3/58 xã đã qua 30 ngày không phát sinh ổ dịch mới). 

Lĩnh vực thủy sản từng bước phát triển, việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản được quan 

tâm.  

Phong trào trồng rừng, phát triển kinh tế đồi rừng đã và đang được người dân và 

doanh nghiệp hưởng ứng mạnh mẽ; bình quân hằng năm trồng rừng mới được trên 10,3 

nghìn ha, nâng độ che phủ rừng từ 54,5% năm 2015 lên 62,8% năm 2019; đã hình thành 

khá rõ nét các vùng sản xuất tập trung chuyên canh một số loài cây chủ lực, cây gỗ lớn 

như: Vùng thông diện tích 108.000 ha, keo, bạch trên 24.500 ha, hồi trên 25.000 ha, đang 

hình thành vùng cây nguyên liệu quế với diện tích gần 1.200 ha,...  

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ 

đạo thực hiện, ưu tiên nguồn lực cho 13 xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2020 và 03 xã đạt 

chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tổng kinh phí thực hiện chương trình đã giao năm 2020 là 

617,74 tỷ đồng, phân bổ cho 337 công trình, dự án, trong đó 207 công trình, dự án chuyển 

tiếp và thanh toán khối lượng hoàn thành và 130 công trình khởi công mới. Ước đến hết 

tháng 6/2020, tất cả các công trình sẽ khởi công xây dựng, tiến độ trung bình ước đạt trên 

50% khối lượng. Kết quả rà soát sau khi sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã từ 

207 xã xuống còn 181 xã: số tiêu chí bình quân 01 xã đạt 11,36 tiêu chí. Đối với 13 xã 

phấn đấu về đích năm 2020, bình quân đạt 13,62 tiêu chí/xã, trong đó xã Tân Lập, huyện 

Bắc Sơn, xã Vĩnh Yên, huyện Bình Gia và xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan đã đạt 19 tiêu chí, 

hiện nay các sở, ban, ngành đang thẩm định hồ sơ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đã 

xây dựng hướng dẫn thực hiện xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và quy trình 

công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; tổ chức rà soát, kiểm tra tình hình thực 

hiện các tiêu chí thủy lợi, tổ chức sản xuất, chỉ tiêu tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh 

và nước sạch theo quy định 

(Nguồn: + http://www.truongchinhtrils.vn/node/1748 

http://www.truongchinhtrils.vn/node/1748
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   + Báo cáo số 252/BC-UBND ngày 29/06/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng 

Sơn về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu 

năm;nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình I-13: Biểu đồ tăng trưởng GRDP ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015 - 2019 

- Hoạt động y tế 

Công tác khám chữa bệnh được triển khai thực hiện tốt, đảm bảo chăm sóc sức khoẻ 

nhân dân. Các bệnh viện tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chuyên môn và nâng cao tinh thần 

Khung I-2: Nông – lâm nghiệp và thuỷ sản tỉnh Lạng Sơn 
- UBND tỉnh Lạng Sơn đã Hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất lúa Bao thai hồng liên kết 

gắn với tiêu thụ sản phẩm, mô hình cây dược liệu thâm canh liên kết sản xuất, bao tiêu sản 
phẩm chủ lực của HTX; mô hình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) gắn với tiêu 

thụ sản phẩm đối với sản phẩm Na tại 02 HTX của huyện Hữu Lũng; mô hình đánh giá 
chuyển đổi Hồi sản xuất hữu cơ tại HTX Xứ Lạng, huyện Văn Quan; mô hình nuôi ghép cá 

Trắm cỏ làm chính theo hướng nâng cao giá trị thương phẩm phục vụ liên kết gắn với tiêu thụ 
sản phẩm. 

- Tỉnh Lạng Sơn có 03 sản phẩm được trao danh hiệu Thương hiệu vàng nông nghiệp 
Việt Nam năm 2019 là Na Chi Lăng, Khoai lang Lộc Bình và rau sạch của thành phố Lạng 
Sơn. 

- Năm 2020 tập trung thực hiện 03 dự án phát triển sản xuất tổng thể: Dự án đầu tư sản 
xuất rau an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn Cao Lộc và thành phố đã hoàn thành, 
bàn giao đưa vào sử dụng và đang hỗ trợ cho các hộ dân sản xuất; Dự án chăn nuôi lợn nái 
sinh sản ở xã Tô Hiệu - Bình Gia đã hoàn chỉnh xong mặt bằng và xây dựng hạng mục đường 
giao thông vào khu trang trại 

Nguồn: Tổng hợp 
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thái độ phục vụ người bệnh, quan tâm triển khai thực hiện các kỹ thuật theo phân tuyến và 

nhiều kỹ thuật vượt tuyến; tiếp tục nâng cao chất lượng khám và điều trị ở tuyến xã. Công 

tác y tế dự phòng được quan tâm thực hiện, không có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra trên địa 

bàn, không phát sinh bệnh dịch mới, không có tử vong do mắc bệnh truyền nhiễm. Duy trì 

tiêm chủng mở rộng cho trẻ em dưới 1 tuổi đủ 8 loại vắc xin, tại tất cả các xã, phường và 

thị trấn. Tăng cường các giải pháp phấn đấu đạt mức sinh thay thế, giảm tỷ số giới tính khi 

sinh. Công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. 

Tiếp tục thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý Bệnh viện đa khoa tỉnh theo hướng tự chủ 

toàn bộ và triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập 

khác trực thuộc Sở Y tế. Đã đưa Bệnh viện đa khoa tỉnh (700 giường) vào hoạt động cơ 

bản ổn định.  

Năm 2019, có 63,7% số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; có 10,8 bác sĩ và 

30,3 giường bệnh/vạn dân; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 97,9%. 

Đặc biệt trong năm 2020, công tác Y tế của tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện tốt công tác 

kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19. Các cơ sở khám chữa bệnh công lập thường 

trực cấp cứu 24/24 giờ đặc biệt là trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán. Tiến hành kiểm tra 

giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống dịp Tết Nguyên đán được 784 cơ sở phát 

hiện 111 cơ sở vi phạm. Các đơn vị cơ sở y tế thực hiện nghiêm các quy trình chuyên môn, 

kỹ thuật, giám sát phòng chống dịch bệnh Covid-19; chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị 

vật tư, hóa chất, nhân lực tích cực giám sát phát hiện, xử lý kịp thời; thành lập khu cách ly 

tại Trung tâm y tế các huyện, bệnh viện Đa khoa tỉnh, bệnh viện Phổi và khu cách ly chung 

của tỉnh tại Phòng khám đa khoa khu vực Đồng Đăng huyện Cao Lộc. Tổ chức triển khai 

kiểm tra đánh giá khả năng phòng chống dịch bệnh Covid-19 khả năng thu dung bệnh nhân 

tại khu cách ly của tất cả các bệnh viện tuyến tỉnh tuyến huyện và một số trạm y tế xã trong 

tỉnh; xây dựng kịch bản ứng phó khẩn cấp khi phát hiện ca bệnh; thực hiện nghiêm chế độ 

thông tin báo cáo tình hình dịch.  

Công tác giám sát, kiểm soát dịch bệnh được theo dõi chặt chẽ; thực hiện hiệu quả 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ khu vực cửa khẩu biên giới đến nội địa. Đẩy 

mạnh tuyên truyền, nắm chắc thông tin, hướng dẫn cộng đồng thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe; chỉ đạo các đơn vị, cơ sở y tế thực hiện nghiêm 

các quy trình chuyên môn, kỹ thuật, giám sát phòng, chống dịch; có phương án tiếp nhận, 

cách ly điều trị bệnh nhân; chế độ thông tin, báo cáo dịch; đảm bảo tối đa về thuốc, trang 

thiết bị và vật tư y tế cho công tác phòng chống dịch Covid-19. Thực hiện Quy trình kiểm 
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dịch người và phương tiện qua cửa khẩu đảm bảo vừa lưu thông hàng hóa vừa đúng quy 

trình phòng dịch bệnh Covid-19 (Đã thực hiện kiểm tra, giám sát cho 360.666 lượt khách 

nhập cảnh và 370.366 lượt khách xuất cảnh. Kiểm tra, giám sát 87.497 lượt ô tô xuất nhập 

cảnh. Kiểm tra, giám sát 1.350 lượt toa tàu xuất/ nhập cảnh); cách ly 100% người từ vùng 

có dịch Covid-19 vào địa bàn tỉnh (Tổng số được cách ly tại 03 khu cách ly của tỉnh đã 

hoàn thành cách ly đủ 14 ngày là 5.669 người. Các cơ sở y tế trong tỉnh cách ly là 395 

người (trong đó đã hoàn thành cách ly đủ 14 ngày là 358 người, hiện còn 37 người). Số 

chuyên gia kỹ thuật là người nước ngoài nhập cảnh qua cửa khẩu Lạng Sơn đến ngày 

28/6/2020: 6.458 người, trong đó: 442 người cách ly tại tỉnh, 6.017 người cách ly tại các 

tỉnh khác). Đã triển khai xét nghiệm sàng lọc Covid-19 tại tỉnh Lạng Sơn từ ngày 

03/4/2020 bằng xét nghiệm sinh học phân tử (Real-time PCR); số mẫu xét nghiệm Covid-

19 là 5.454 mẫu. Tổ chức phun tiêu độc khử trùng tại 100% các trường học trên địa bàn 

tỉnh. Chuẩn bị vật tư và cơ sở khu phòng khám của Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũ làm bệnh 

viện dã chiến, sẵn sàng cho tình huống bùng phát dịch. Tình hình dịch do Covid-19 vẫn 

được kiểm soát tốt, không có ca dương tính trên địa bàn tỉnh. 

(Nguồn: Báo cáo số 252/BC-UBND ngày 29/06/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm;nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020). 

- Phát triển du lịch, dịch vụ, kinh doanh, thương mại và xuất nhập khẩu 

  Thương mại và và kinh doanh 

Thương mại nội địa 6 tháng đầu năm được duy trì ổn định, không xảy ra tình trạng 

tăng giá đột biến và khan hiếm hàng hóa, các mặt hàng thiết yếu được đảm bảo cung ứng 

đầy đủ, đáp ứng tốt các nhu cầu đời sống và sản xuất của Nhân dân. Tổng mức lưu chuyển 

hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ 6 tháng đầu năm ước đạt 8.821 tỷ đồng, đạt 39,5% kế 

hoạch, giảm 13,5% so với cùng kỳ. Lượng luân chuyển hành khách 6 tháng đầu năm ước 

đạt 97,2 triệu HK.Km, giảm 49% so với cùng kỳ, luân chuyển hàng hóa 72 triệu Tấn/Km, 

giảm 30%; doanh thu hoạt động vận tải 401 tỷ đồng, giảm 48%. Tổng doanh thu bưu chính 

ước đạt 30 tỷ đồng, đạt 15% kế hoạch; doanh thu viễn thông 400 tỷ đồng, đạt 44% kế 

hoạch. Các ngân hàng đã thực hiện nghiêm túc Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 

13/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành quy định về việc tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên 

nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 (Tổng dư nợ được cơ 

cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ; miễn, giảm lãi vay là 4.804 tỷ đồng (chiếm 
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15,7% dư nợ toàn địa bàn), với tổng số 1.252 khách hàng được hỗ trợ. Trong đó, số lượng 

khách hàng doanh nghiệp được hỗ trợ là 148, với dư nợ được hỗ trợ là 2.303 tỷ đồng). 

Tổng nguồn vốn huy động tại các ngân hàng thương mại ước đến 30/6/2020 đạt 30.880 tỷ 

đồng, tăng 3,8% so với 31/12/2019; dư nợ tín dụng đạt 31.196 tỷ đồng, giảm 0,2%. 

Đối với kinh doanh dịch vụ, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải 

thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020; triển khai 

Đề án hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, ban hành và triển khai 

Kế hoạch phát triển doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn năm 2020. Đã đăng ký thành lập mới 

được 165 doanh nghiệp, đạt 33% kế hoạch, với tổng số vốn đăng ký là 1.234 tỷ đồng, có 

18 chi nhánh văn phòng đại diện đăng ký hoạt động; có 97 doanh nghiệp đăng ký tạm 

ngừng hoạt động, tăng 5,8% và 56 doanh nghiệp hoạt động trở lại, giảm 14% so với cùng 

kỳ; có 54 doanh nghiệp thông báo quyết định giải thể. Lũy kế toàn tỉnh có 3.085 doanh 

nghiệp với số vốn đăng ký 26.353 tỷ đồng (trong đó có 140 doanh nghiệp đang tạm ngừng 

hoạt động có thời hạn, chiếm 4,5% và 159 doanh nghiệp đang chờ giải thể, chiếm 5,1% 

tổng số doanh nghiệp); có 641 chi nhánh, văn phòng đại diện đăng ký hoạt động. Đã cấp 

giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 09 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 635 tỷ đồng; 

chấm dứt hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 02 dự án. Ký kết hợp đồng 

thực hiện đầu tư dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn. Tiếp tục đôn đốc, 

hướng dẫn các nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục sau Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2019 để 

nhanh chóng triển khai các dự án trên địa bàn. 

Hoạt động của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhất là doanh 

nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu, kinh doanh bến bãi, lĩnh vực du lịch, dịch vụ vận tải, 

khách sạn, nhà hàng doanh thu giảm mạnh; trong tháng 3 và 4/2020, đã có khoảng 6.100 

doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh do ảnh hưởng của dịch 

Covid-19; hiện có 167 doanh nghiệp đang tạm ngừng hoạt động có thời hạn, chiếm 5,5% 

và 124 doanh nghiệp đang chờ giải thể, chiếm 4,1% tổng số doanh nghiệp; có khoảng 

2.570 lao động phải nghỉ việc do doanh nghiệp cắt giảm lao động, tạm ngừng kinh doanh. 

Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nhanh chóng đưa ra các giải 

pháp tháo gỡ cho doanh nghiệp, hợp tác xã vượt qua khó khăn, duy trì và từng bước ổn 

định sản xuất kinh doanh trong thời gian dịch Covid-19; tổ chức Hội nghị đẩy mạnh phát 

triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp, hợp 

tác xã. 



37 
 

 

(Nguồn: Báo cáo số 252/BC-UBND ngày 29/06/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng 

Sơn về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm;nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020). 

 Du lịch 

Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh; tiếp tục hoàn 

thiện “Đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030”, Bộ nhận diện du lịch Lạng 

Sơn trình UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét; phối hợp tham mưu xây dựng Đề 

án triển khai “Cổng thông tin du lịch và ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động” 

(phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT Lạng Sơn). 

Chỉ đạo doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện bình ổn giá 

dịch vụ, đảm bảo an ninh, an toàn, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ du khách 

trong dịp tết Nguyên Đán, lễ hội Xuân và các sự kiện năm 2020. 

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá du lịch. Triển khai các giải 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động du lịch. Tăng cường các hoạt động 

tuyên truyền, đôn đốc các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện tốt các biện 

pháp phòng chống dịch, nghiên cứu các giải pháp kích cầu, khôi phục kinh doanh ngay sau 

khi hết dịch. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin về tình hình dịch bệnh, tình hình 

kinh doanh của các doanh nghiệp. Báo cáo kết quả triển khai các giải pháp chống dịch với 

Đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

Tổ chức khảo sát, đánh giá tiềm năng và các điều kiện để có kế hoạch hỗ trợ, hướng 

dẫn, thực hiện xây dựng mô hình du lịch mạo hiểm và phát triển du lịch cộng đồng tại xã 

Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tổ chức khảo sát đánh 

giá tiềm năng phát triển du lịch tại một số huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn: Cao Lộc, Lộc 

Bình, Tràng Định, Văn Quan, Văn Lãng…. Đánh giá các điều kiện để nghiên cứu lập hồ sơ 

đề nghị công nhận điểm du lịch huyện Tràng Định. 

Tăng cường hiệu quả quản lý các hoạt động du lịch. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, 

thẩm định, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; cấp phép hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa; 

kiểm tra đánh giá, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch… theo đúng các quy định của pháp luật. 

Hướng dẫn các huyện/thành phố về điều kiện, trình tự, thủ tục hồ sơ công nhận các 

khu, điểm du lịch cấp tỉnh; tổ chức quản lý, duy trì các hoạt động tại Khu du lịch Mẫu Sơn 

và các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn 

cho khách, công tác bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, vệ sinh môi trường, xử lý rác thải, nước 

thải, phòng chống dịch bệnh. 
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Do tập trung thực hiện các biện pháp quyết liệt về phòng, chống dịch bệnh Covid-

19, lượng khách du lịch đã giảm mạnh so với cùng kỳ, tổng lượng khách du lịch trong 6 

tháng đầu năm ước đạt 630,9 nghìn lượt, giảm 64% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc 

tế 54,6 nghìn lượt, giảm 81%, khách nội địa 576,3 nghìn lượt, giảm 61%; doanh thu du 

lịch 296,2 tỷ đồng, giảm 64%. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án quy hoạch 

chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn đến năm 2040. Hoàn thiện hồ sơ công 

nhận điểm du lịch mạo hiểm, phát triển du lịch cộng đồng tại xã Yên Thịnh, huyện Hữu 

Lũng; xây dựng dự thảo Đề án phát triển kinh tế ban đêm tại thành phố Lạng Sơn. Tổ 

chức phát động Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” và triển khai kích 

cầu du lịch tỉnh Lạng Sơn năm 2020.  

(Nguồn: + Báo cáo số 47/BC-SVHTTDL ngày 19/03/2020 của Sở Văn hoá thể thao và du 

lịch tỉnh Lạng Sơn về công tác văn hoá, thể thao và du lịch kỳ I, phương hướng, nhiệm vụ 

trọng tâm kỳ II năm 2020. 

   + Báo cáo số 252/BC-UBND ngày 29/06/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng 

Sơn về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu 

năm;nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020) 

 
Hình I-14: Biểu đồ tăng trưởng GRDP ngành dịch vụ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2015 – 2019 

 Xuất nhập khẩu và thương mại biên giới 

Trong thời gian qua tỉnh đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt và sát sao các cơ quan chức 

năng thực hiện tốt các quy định về quản lý và điều hành hoạt động thương mại biên giới, 
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xuất nhập khẩu hàng hoá nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút các doanh nghiệp 

hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn như: tiếp tục triển khai có hiệu quả cải 

cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, thuế (nâng cao chất lượng hệ thống hải 

quan điện tử...); kịp thời tháo gỡ các khó khăn về điều kiện kho tàng, bến bãi của hai bên, 

các vướng mắc về thủ tục thông quan, kiểm dịch, kiểm tra hàng hoá xuất khẩu. Thành lập 

tổ công tác điều hành xuất nhập khẩu nông sản qua địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các cấp các 

ngành, chính quyền các huyện biên giới, các cơ quan liên quan phối hợp tốt trong quản lý 

và điều hành xuất nhập khẩu; các điều kiện về cơ sở hạ tầng khu Kinh tế cửa khẩu và các 

khu vực cửa khẩu tiếp tục được sự quan tâm và đầu tư để phục vụ tốt hơn cho hoạt động 

kinh doanh xuất nhập khẩu; Công tác đối ngoại luôn được quan tâm chỉ đạo, trong đó phát 

huy có hiệu quả hoạt động của Ủy ban công tác liên hợp 4 tỉnh (Lạng Sơn, Cao Bằng, 

Quảng Ninh, Hà Giang)-Việt Nam với Quảng Tây-Trung Quốc, công tác phối hợp với 

Chính quyền Quảng Tây, Chính phủ Thị Bằng Tường, Ban quản lý Khu biên mậu Pò Chài, 

Ban quản lý Khu bảo thuế tổng hợp Bằng Tường... tập chung vào các vấn đề như: Đầu tư 

xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng các khu vực cửa khẩu, thực hiện các dự án đấu nối 

đường bộ qua biên giới, kéo dài thời gian thông quan hàng hoá xuất khẩu tại những thời 

điểm mùa vụ, thúc đẩy xây dựng Khu hợp tác kinh tế biên giới Đồng Đăng (Lạng Sơn) - 

Bằng Tường (Quảng Tây)... 

Xuất nhập khẩu qua địa bàn tiếp tục phát triển và tăng trưởng qua các năm, hàng 

năm thường xuyên có gần 3.000 doanh nghiệp và tổ chức kinh tế trong cả nước tham gia 

kinh doanh xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh. 

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn từ 4.100 triệu USD năm 2015 (trong đó 

kim ngạch XK đạt 1.633 triệu USD, kim ngạch NK đạt 2.467 triệu USD) tăng lên 4.750 

triệu USD năm 2019 (trong đó kim ngạch XK đạt 2.550 triệu USD, kim ngạch NK đạt 

2.200 triệu USD). Xuất khẩu hàng địa phương đạt từ 96 Tr.USD năm 2015 tăng lên 137,5 

Tr.USD năm 2019; 

Lũy kế kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh 4 tháng đầu năm 2020 đạt 780 

triệu USD, trong đó xuất khẩu đạt 450 triệu USD, nhập khẩu đạt 330 triệu USD. 

Hàng hóa xuất khẩu chủ yếu gồm: 3 nhóm hàng là nhóm hàng công nghiệp nặng và 

khoáng sản, nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp, và nhóm hàng nông, 

lâm, thủy sản (chủ yếu là nông sản), trong đó nhóm hàng nông sản chiếm tỷ trọng ngày 

càng vượt trội. Mặt hàng xuất khẩu của tỉnh chủ yếu là khoáng sản và vật liệu xây dựng, 

bao gồm bột đá, chì, xi măng, clinker, quặng, hoa hồi, thạch đen, nhựa thông, dược liệu, 
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mía, sản phẩm gỗ bóc, .... Thị trường xuất khẩu hàng địa phương không ngừng được mở 

rộng: Ngoài thị trường truyền thống là Trung Quốc, một số mặt hàng như hoa hồi, tinh dầu 

hồi, gỗ bóc, chè, nhựa thông… đã có mặt trên một số thị trường khó như EU, Ấn Độ, Hàn 

Quốc, Đài Loan, các nước ASEAN… Hàng hóa nhập khẩu chủ yếu: nhóm hàng máy móc, 

thiết bị, phụ tùng, nguyên, nhiên, vật liệu, hàng tiêu dùng, lương thực... 

(Nguồn: Công văn số 548/SCT-KHTH ngày 15/05/2020 của Sở Công Thương tỉnh 

Lạng Sơn về việc cung cấp tài liệu, số liệu phục vụ lập báo cáo hiện trạng môi trường 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015 - 2020). 

Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực giữa các nhóm ngành, tuy nhiên sự 

chuyển dịch còn chưa vững chắc. Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn còn bị chi phối nhiều 

bởi thời tiết, còn bị điều tiết bởi nhu cầu thị trường, giá cả..., sản phẩm công nghiệp tính 

cạnh tranh còn thấp; sản xuất công nghiệp phụ thuộc nhiều vào quy mô và tốc độ tăng 

trưởng của một số sản phẩm chủ yếu như: than, đá xây dựng, xi măng, gạch, điện sản 

xuất...; trong khu vực dịch vụ, ngành thương mại, xuất nhập khẩu hàng hóa, du lịch, nhà 

hàng là những ngành thế mạnh của Lạng Sơn, mặc dù hiện nay thị trường mở rộng, hàng 

hóa phong phú, nhưng lượng du khách tham quan, mua sắm không được như những năm 

trước, mặt khác nhiều chủng loại hàng hóa của Trung Quốc do nhu cầu tiêu dùng trong 

nước đã “bão hòa”, hoặc các chính sách của nước ta và Trung Quốc về bảo hộ sản xuất 

trong nước cũng ảnh hưởng rất lớn đến phát triển của ngành thương mại và các ngành 

dịch vụ trên địa bàn tỉnh.  

1.2.2. Tình hình xã hội: 

Sau 10 năm thực hiện Chiến lược Dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 

2011 - 2020, công tác dân số của tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng góp phần vào 

sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân các dân 

tộc trong tỉnh. Nhận thức và hành động của đại bộ phận người dân về chính sách dân số - 

kế hoạch hoá gia đình (viết tắt là KHHGĐ) đã có những chuyển biến tích cực; quy mô gia 

đình có 2 con được chấp nhận ngày càng rộng rãi; khống chế được tốc độ tăng tỷ số giới 

tính khi sinh trên địa bàn toàn tỉnh ở mức trên 0,4 điểm phần trăm/năm; các mô hình về 

quy mô, cơ cấu và nâng cao chất lượng dân số được xây dựng và thực hiện có hiệu quả. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hiện nay công tác dân số của tỉnh còn nhiều 

khó khăn và thách thức như: Mức sinh chưa ổn định, chưa đạt mức sinh thay thế (TFR) 

và có nguy cơ tăng sinh trở lại. Chất lượng dân số mặc dù đã được cải thiện song vẫn còn 

thấp. Mất cân bằng giới tính khi sinh (SRB) vẫn ở mức cao so với mức bình quân của cả 
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nước, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên có xu hướng gia tăng. Lợi thế của dân số vàng khai thác 

chưa hiệu quả. Dân số của tỉnh bước vào giai đoạn già hóa nhưng chưa có giải pháp đồng 

bộ để thích ứng. Tổ chức bộ máy làm công tác dân số biến động mạnh, nguồn lực đầu tư 

cho công tác dân số còn thấp, chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ mới như Kế hoạch 

số 51-KH/TU ngày 26/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra. 

Từ những khó khăn, thách thức trên đặt ra cho công tác dân số tỉnh Lạng Sơn 

trong thời gian tới cần xây dựng Kế hoạch hành động thiết thực giải quyết những vấn đề 

còn hạn chế, những vấn đề mới phát sinh theo định hướng Chiến lược Dân số Việt Nam 

đến năm 2030. 

 Về quy mô dân số và mức sinh 

Quy mô dân số tỉnh Lạng Sơn là 782811 người. Kể từ năm 2009 đến nay, quy mô 

dân số Lạng Sơn tăng thêm 49.140 người. Tỷ lệ tăng dân số bình quân năm giai đoạn 

2009 - 2019 là 0,68%/năm, tăng ít so với giai đoạn 10 năm trước 0,4%/năm. 

Tổng tỷ suất sinh (TFR) của Lạng Sơn năm 2019 đạt 2,13 con/phụ nữ (năm 2015 

là 2,38 con). Xu thế giảm sinh tiếp tục được duy trì, tỷ suất sinh thô toàn tỉnh giảm từ 

15,9‰ năm 2011 đến năm 2018 còn 15,78‰; tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên bình quân hàng 

năm khoảng 10% tổng số trẻ sinh. 

 Về cơ cấu dân số 

Nằm trong xu thế chung của cả nước dân số tỉnh Lạng Sơn đang trong giai đoạn cơ 

cấu dân số vàng, tỷ trọng dân số dưới 15 tuổi chiếm 25,1%, tỉ trọng người 15 - 64 tuổi 

chiếm 68,1% tổng dân số, dân số từ 65 tuổi trở lên chiếm 6,7%; tỷ số phụ thuộc trẻ em (0 

- 14 tuổi) là 36,8%. Đồng thời, bước vào thời kỳ già hoá, số người trên 65 tuổi chiếm 

9,8% tổng dân số. 

Bước đầu kiểm soát được mức tăng tỉ số giới tính khi sinh, hàng năm đạt kế hoạch 

về tốc độ giảm tỉ số giới tính khi sinh (năm 2017 ở mức 116,7 trẻ em trai/100 trẻ em gái; 

năm 2019 là 115,8 trẻ em trai/100 trẻ em gái). 
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Hình I-15: Biển đồ tỷ lệ dân số phân theo giới tính của tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2015 – 2019 
 Chất lượng dân số 

Chất lượng dân số của tỉnh đã được nâng lên rõ rệt cả về thể lực và trí lực, thông 

qua các chương trình, đề án chăm sóc sức khoẻ, nâng cao chất lượng dân số. Chỉ số phát 

triển con người (HDI) của tỉnh đang từng bước được cải thiện. Tuổi thọ bình quân 75,1 

tuổi/năm 2019; tỉ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi giảm 19,2‰ năm 2011 còn 17,59‰ 

năm 2018; tỉ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi hàng năm được cải thiện; tỉ lệ nam, nữ 

thanh niên được tư vấn, khám sức khoẻ tiền hôn nhân đạt khoảng 50%; số cặp tảo hôn tại 

các huyện có triển khai can thiệp theo đề án chính sách dân số của tỉnh năm sau giảm hơn 

năm trước bình quân khoảng 2%. Từ năm 2017 đến nay không có tình trạng hôn nhân cận 

huyết thống; năm 2019 có trên 45% số trẻ em sinh ra được sàng lọc sơ sinh và trên 50% 

phụ nữ mang thai được được sàng lọc trước sinh; tỷ lệ người cao tuổi được khám sức 

khoẻ định kỳ ít nhất 1 lần/năm đạt trên 50% tổng số người cao tuổi, có khoảng 90% 

người cao tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế. 

 Về phân bổ dân số 

Theo kết quả điều tra dân số 01/4 hàng năm của Cục thống kê, từ năm 2011 đến 

năm 2018 dân số thành thị tăng 18.808 người (tăng bình quân 2351 người/năm, tương 

đương 124 người/phường, thị trấn/năm), nông thôn tăng 32.782 người (tăng dân số bình 

quân 4.098 người/năm, tương đương 20 người/xã/năm); tỷ suất nhập cư của tỉnh Lạng 

Sơn năm 2018 là 2,2‰, giảm 4‰ so với năm 2011 (6,2‰). Tỷ suất xuất cư của tỉnh Lạng 

Sơn năm 2018 là 3,02‰, giảm 4,9‰ so với năm 2011 là 8,10‰. 
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Dân số đã ly hôn hoặc ly thân chiếm 1,4% trong tổng dân số từ 15 tuổi trở lên 

(theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019). 

Mật độ dân số của Lạng Sơn là 94 người/km2, tăng 6 người/km2 so với năm 2009. 

Thành phố Lạng Sơn có mật độ dân số cao nhất tỉnh 1.325 người/km2, thấp nhất là huyện 

Đình Lập 24 người/km2. 

 Công tác truyền thông, giáo dục về dân số 

Công tác truyền thông về dân số đã tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân, làm 

chuyển biến về nhận thức, tâm lý, tập quán của cộng đồng. Nhận thức và hành động của 

đại bộ phận người dân về dân số đã có những chuyển biến tích cực, kết quả: 95% các cặp 

vợ chồng có hiểu biết cơ bản về lợi ích của dân số và phát triển, sức khỏe sinh sản và các 

biện pháp tránh thai; 80% các cặp vợ chồng được tuyên truyền về thực trạng, nguyên 

nhân và hệ lụy của mất cân bằng giới tính khi sinh; 50% thanh niên trước khi đăng ký kết 

hôn được tư vấn về sức khỏe tiền hôn nhân, tác hại của nạo phá thai; 70% người chưa 

thành niên, thanh niên được tuyên truyền về tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết 

thống… 

 Dịch vụ dân số - KHHGĐ 

Tổ chức mạng lưới cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản từ tuyển tỉnh đến tuyến xã 

đã từng bước củng cố, phát triển đáp ứng cung cấp các dịch vụ cơ bản cho Nhân dân. 

Đảm bảo tính sẵn có của dịch vụ kế hoạch hoá gia đình, chăm sóc sức khoẻ sinh sản thiết 

yếu cơ bản, 100% Trạm Y tế xã có nữ hộ sinh hoặc y sỹ sản nhi; đảm bảo cung cấp các 

dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc bà mẹ trước, trong và sau sinh. Đa dạng 

các biện pháp tránh thai để tăng sự lựa chọn cho người dân thông qua triển khai thực hiện 

đề án xã hội hóa phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGĐ/sức khỏe sinh sản. Tổ chức 

cấp các phương tiện tránh thai ở kênh miễn phí cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo và 

gia đình chính sách và cung ứng phương tiện tránh thai qua kênh xã hội hóa và tiếp thị xã 

hội cho các đối tượng còn lại có khả năng chi trả để có biện pháp tránh thai và hàng hóa 

sức khỏe sinh sản có chất lượng cao nhằm giảm gánh nặng ngân sách của nhà nước được 

Nhân dân hưởng ứng ngày càng cao. 

Đến nay, tất cả bệnh viện tuyến tỉnh (trừ các bệnh viện chuyên khoa), Trung tâm y 

tế huyện, thành phố đã thực hiện cung cấp dịch vụ sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh 

theo hình thức xã hội hóa cho các đối tượng có nhu cầu; tỷ lệ sàng lọc trước sinh chiếm 

46,87% số bà mẹ mang thai; tỷ lệ sàng lọc sơ sinh chiếm 47,23% số trẻ em sinh. 

 Công tác tổ chức, quản lý, điều hành 
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Hệ thống tổ chức, nhân sự làm công tác dân số được kiện toàn theo hướng tinh 

gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng, chính 

quyền địa phương, đồng thời thực hiện quản lý chuyên môn thống nhất. Có chính sách 

đãi ngộ với đội ngũ cộng tác viên dân số tại thôn, bản. 

Trong giai đoạn 2011 - 2020, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành đồng bộ 

hệ thống các văn bản nhằm cụ thể hóa các chính sách, kế hoạch, đề án phù hợp định 

hướng của trung ương và tình hình thực tiễn tại địa phương. Các văn bản được ban hành 

đã tạo hành lang pháp lý thuận lợi để các cấp, các ban ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện. 

Chi tiêu kế hoạch công tác dân số - KHHGĐ và chăm sóc sức khỏe sinh sản hàng năm 

đươc đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội các cấp. Chính sách về dân số được đưa 

vào hương ước quy ước của xóm, tổ dân phố. 

 (Nguồn: Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 09/03/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về kế 

hoạch hành động thực hiện chiến lược dân số Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 

đến 2030 tỉnh Lạng Sơn) 

 Phát triển đô thị 

Tỉnh Lạng Sơn có 15 đô thị trong đó bao gồm 01 Thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại 

II (Quyết định số 325/QĐ-TTg ngày 25/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc công 

nhận thành phố Lạng Sơn là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Lạng Sơn); 01 đô thị loại IV 

(Quyết định số 158/QĐ-BXD ngày 25/2/2016 của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn 

Đồng Đăng mở rộng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV) và 13 

Thị trấn thuộc huyện (đô thị loại V). 

Đến nay trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 04 khu đô thị đã triển khai thực hiện bao 

gồm Dự án khu đô thị Phú Lộc I+II, Khu đô thị Phú Lộc III, Khu đô thị Phú Lộc IV, Khu 

đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn. Đã tổ chức đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư 

thực hiện trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư, ký kết hợp đồng thực 

hiện 04 dự án, các dự án hiện đang triển khai công tác GPMB gồm: Dự án Nhà ở xã hội số 

2, thành phố Lạng Sơn; Dự án Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, 

tỉnh Lạng Sơn; Dự án Khu đô thị mới Bến Bắc, thành phố Lạng Sơn; Dự án Khu đô thị 

mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Đang tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực 

hiện dự án Khu dân cư thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng; Khu Hành chính - đô thị thị 

trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc; Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn; Khu đô 

thị sinh thái sông Kỳ cùng thành phố Lạng Sơn. Ngoài ra trên địa bàn tỉnh còn một số khu 

dân cư như Khu dân cư N16, N18, N20 thị trấn Cao Lộc; Khách sạn –sân Golf Hoàng 
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Đồng -Lạng Sơn; khu tái định cư và dân cư Nam thành phố, Khu tái định cư và dân cư 

Nam Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Lạng Sơn.... dự án Các khu đô thị mới đã góp phần 

giải quyết nhu cầu lớn về nhà ở, lao động việc làm, tạo lập được những khu ở, khu dân cư, 

khu tái định cư; tạo cảnh quan kiến trúc, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, góp 

phần quan trọng vào tăng thu ngân sách và sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành 

phố Lạng Sơn nói riêng và tỉnh Lạng Sơn nói chung. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện 

các dự án đầu tư phát triển khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh còn nhiều bất cập, tiến độ thực 

hiện các dự án được phê duyệt năm 2004 đến nay còn chậm, dự án các Khu đô thị phải 

điều chỉnh nhiều lần, đến nay chưa có Khu đô thị nào đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống 

hạ tầng kỹ thuật đô thị theo Quyết định được duyệt. 

Các dự án đầu tư khu đô thị trên đều do các doanh nghiệp sử dụng vốn của doanh 

nghiệp làm chủ đầu tư và quản lý khu đô thị, nhìn chung các Chủ đầu tư, đã có nhiều cố 

gắng trong quá trình thực hiện dự án, cơ bản thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về 

quy trình giao đất, thu hồi đất, về thực hiện theo quy hoạch đã được phê duyệt, công tác 

quản lý chất lượng tương đối tốt, cơ bản các dự án khu đô thị có điều lệ quản lý khu đô thị, 

tuy nhiên các Chủ đầu tư các khu đô thị chưa lập kế hoạch bàn giao hạ tầng kỹ thuật cho 

nhà nước theo quy định, chưa bàn giao được đồng bộ về quản lý hạ tầng sau đầu tư cho cơ 

quan quản lý nhà nước được giao tiếp nhận (ngoại trừ khu đô thị Phú Lộc IV mới bàn giao 

hiện trạng hạ tầng kỹ thuật cho các đơn vị chức năng quản lý).  

(Nguồn: Báo cáo số 347/BC-SXD ngày 25/12/2019 của Sở xây dựng về tình hình phát triển 

đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019). 

1.2.3. Vấn đề hội nhập quốc tế 

 Giai đoạn 2015 - 2020, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục duy trì và phát triển quan hệ hữu nghị 

truyền thống, đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng 

Tây, Trung Quốc trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn các cấp, thương mại, đầu tư, giáo dục 

và đào tạo, khoa học và công nghệ, du lịch, văn hóa, giao lưu nhân dân; mở rộng hợp tác 

với một số địa phương khác của Trung Quốc; triển khai thực hiện Đề án phát triển quan hệ 

cấp địa phương với các đối tác chiến lược trong khu vực và trên thế giới, đặc biệt là với đối 

tác Nhật Bản, Hàn Quốc; thiết lập và duy trì phát triển quan hệ với các cơ quan, tổ chức 

kinh tế, tài chính quốc tế và khu vực; đổi mới phương thức xúc tiến vận động, thu hút vốn 

FDI, ODA, NGO vào tỉnh; tăng cường thu hút đầu tư vào Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng 

Đăng – Lạng Sơn; tăng cường công tác đối ngoại liên quan đến biên giới lãnh thổ quốc gia, 

quản lý biên giới, thực hiện các văn kiện pháp lý về biên giới, giải quyết kịp thời, thỏa 
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đáng các sự vụ phát sinh trên biên giới; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền 

đối ngoại, văn hóa đối ngoại; tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo nhằm thúc đẩy hoạt 

động ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế. 

- Về lĩnh vực bảo vệ môi trường: Tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận 04 dự án liên quan đến 

bảo vệ môi trường với tổng giá trị là 518.279 USD, bao gồm: Dự án Giảm nghèo bằng 

cách sử dụng các biện pháp môi trường bền vững và phòng chống HIV/AIDS tại huyện 

Tràng Định và huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn với giá trị là 197.493 USD và Dự án Tăng 

thu nhập bằng việc bảo vệ môi trường và quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên 

tại xã Mộng Ân, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn với tổng giá trị là 157.064 USD do Tổ 

chức Bánh mỳ Thế giới - Đức tài trợ; Dự án Quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên đất 

rừng dựa vào cộng đồng tại xã Đồng Thắng, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn do Tổ chức 

Care quốc tế tài trợ với tổng giá trị là 164,122 USD; Dự án hệ thống thoát nước và xử lý 

nước thải thành phố Lạng Sơn có tổng mức đầu tư hơn 700 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn 

của Ngân hàng Tái thiết Đức, Cơ quan Hợp tác Phát triển Thuỵ Sỹ và vốn đối ứng từ ngân 

sách nhà nước, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn.  

Trong đó, đối với dự án “Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng 

Sơn - giai đoạn 1a”: 

+ Chủ dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và đền bù cho người dân. 

+ Nhà thầu đã triển khai thi công đồng loạt các hạng mục đã được phê duyệt thiết 

kế của gói thầu xây lắp số 1 “Xây dựng Nhà máy xử lý nước thải và trạm bơm tại Lạng 

Sơn”. Tổng số có 43 hạng mục xây dựng, tính đến ngày 13/10/2020 đã có 34 hạng mục 

được triển khai thi công, trong đó có một số hạng mục cơ bản đã hoàn thành như: tường 

rào, kè đá, kè bê tông, nhà thổi khí, nhà xưởng, nhà điều hành, bể chứa nước sinh hoạt, bể 

lắng cát, bể aroten, bể lắng thứ cấp, bể nén bùn, bể ổn định bùn, bể chứa bùn, bể tiếp nhận 

bùn tự hoại, trạm bơm PS15, PS17,…; chỉ còn 09 hạng mục nhỏ nữa chưa triển khai thi 

công. Tuy nhiên tiến độ thi phần xây dựng vẫn còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu cho 

việc triển khai công tác lắp đặt các thiết bị cơ khí. Dự kiến đến hết tháng 12/2020 thi công 

hoàn thành toàn bộ các hạng mục phần xây dựng đã được phê duyệt và lắp đặt một số thiết 

bị cơ khí đã được vận chuyển về công trình. 

+ Chủ dự án đã hoàn thành xây đựng hệ thống cấp thoát nước cấp một, cấp hai và 

cấp ba. 

+ Đối với công tác triển khai đấu nối hộ gia đình: Chủ dự án đã hoàn thành 2 đợt 

khảo sát và dự kiến công tác khảo sát, thiết kế, thẩm định phê duyệt cho các hộ còn lại sẽ 
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được thực hiện song song cùng với việc thi công xây dựng và hoàn thành trong tháng 

12/2020. 

(Nguồn: Công văn số 572/BC-CTN ngày 13/10/2020 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước 

Lạng Sơn về Báo cáo tình hình thực hiện dự án: hệ thống thoát nước và xử lý nước thải 

thành phố Lạng Sơn -  giai đoạn 1a). 

Đối với các nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học, đẩy mạnh hợp tác quốc 

tế về ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn cụ thể như: Dự 

án khí sinh học tại Lạng Sơn do Trung tâm Khuyến nông thực hiện được chính phủ Hà Lan 

tài trợ không hoàn lại, đã xây dựng được 1.607 công trình hầm biogas góp phần bảo vệ 

rừng, cung cấp chất đốt, giữ vệ sinh môi trường mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội; dự án cải 

tạo rừng Hồi năng suất thấp đã tiếp nhận quy trình của Viện Khoa học lâm nghiệp Quảng 

Tây (Trung Quốc) góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong tiếp thu và ứng dụng 

các tiến bộ khoa học vào sản xuất, từng bước thay đổi tập quán cũ nhằm nâng cao năng 

suất chất lượng sản phẩm Hồi tăng trên 30% so với trước đây, từ đó tăng khả năng đầu tư 

thâm canh để tạo ra khối lượng sản phẩm/đơn vị diện tích/đơn vị thời gian, góp phần xoá 

đói giảm nghèo cho các hộ nông dân, nông thôn miền núi đồng thời góp phần nâng cao 

chất lượng rừng Hồi trong vai trò tăng diện tích che phủ xanh. 

- Về lĩnh vực nông lâm nghiệp, nông thôn: Tỉnh đã tiếp nhận 03 dự án PCPNN với 

tổng giá trị là 220.980 USD (Dự án Thúc đẩy ngành gia vị Hồi nhằm xóa đói giảm nghèo 

tại cộng đồng dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn do Tổ chức phát triển Hà Lan (SNV) tài trợ 

với giá trị là 160.198 USD; Dự án Ngân hàng bò huyện Bắc Sơn năm 2015 và Dự án: “Hỗ 

trợ phát triển bền vững Cộng đồng dân cư tại xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn” 

do Tổ chức Allianz Mission, Đức tài trợ với tổng giá trị là 60.682 USD); 02 khoản viện trợ 

phi dự án với tổng giá trị là 45.142 USD (Tổ chức LesRizeres de Iesperance - Pháp hỗ trợ 

con giống nuôi và xây dựng hệ thống dẫn nước sạch tại xã Hòa Cư, huyện Cao Lộc với giá 

trị là 7.142 USD; Công ty Boditech Med Inc., Hàn Quốc tặng Hệ thống trồng trọt vi sinh 

thông minh cho HTX Tân Liên, thôn Nà Hán, xã Tân Liên, huyện Cao Lộc với giá trị là 

38.000 USD).  

- Về lĩnh vực y tế: Tỉnh đã tiếp nhận 01 dự án PCPNN với giá trị là 18.159 USD 

(Dự án Chẩn đoán, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS do Tổ chức AHF (AIDS Healthcare 

Foundation) tài trợ); 03 khoản viện trợ phi dự án với tổng giá trị tài trợ là 15.038 USD 

(Đoàn y tế tình nguyện SMC Hàn Quốc đến khám chữa bệnh tình nguyện tại xã Tân Tri, 

huyện Bắc Sơn với giá trị viện trợ là 1.800 USD; Công ty Boditech Med Inc., Hàn Quốc 



48 
 

 

tặng  một bộ thiết bị chẩn đoán (Ichroma II + Hemochroma Plus) cho Trung tâm Y tế 

huyện Đình Lập với giá trị tài trợ là 2.500 USD; Hiệp hội Tình nguyện Quốc tế Daejin, 

Hàn Quốc (DIVA) tặng thiết bị y tế cho Trạm Y tế cho xã Quảng Lạc, TP. Lạng Sơn với 

giá trị tài trợ là 10.738 USD).  

- Về lĩnh vực du lịch: Công tác hội nhập kinh tế quốc tế, xúc tiến, quảng bá du lịch 

được thúc đẩy triển khai tích cực theo tinh thần các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình hành 

động của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về hội nhập quốc tế 

cùng với đó các hoạt động thông tin đối ngoại luôn được quan tâm chỉ đạo đổi mới nội 

dung và nâng cao hiệu quả tuyên truyền, nhất là trong việc quảng bá hình ảnh Việt Nam 

nói chung, tỉnh Lạng Sơn nói riêng 

Trong thời gian qua Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tích cực chỉ đạo, 

hướng dẫn và triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của 

tỉnh về nội dung hội nhập quốc tế trong đó đặc biệt quan tâm là công tác tuyên truyền, 

quảng bá, giới thiệu thu hút đầu tư du lịch được quan tâm chỉ đạo, góp phần phát triển kinh 

tế - xã hội, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương đồng thời tiếp tục triển 

khai có hiệu quả các hoạt động gắn với phát triển du lịch biên giới Ngành Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch đã chủ trì và phối hợp với Sở Văn hóa, Du lịch Quảng Tây Trung Quốc và 

các Cục Du lịch các địa phương của Quảng Tây như Thành phố Sùng Tả, Thị Bằng Tường 

đã ký kết các biên bản ghi nhớ về hợp tác quản lý du lịch biên giới. Tại các lần Hội nghị 

Ủy ban công tác liên hợp giữa các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang (Việt 

Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), hai Bên đã thường xuyên 

quan tâm và nhất trí về tăng cường hơn nữa quan hệ trong giao lưu, hợp tác trên nhiều lĩnh 

vực trong đó có phát triển du lịch biên giới, tăng cường khai thác có hiệu quả loại hình du 

lịch này như: du lịch bằng xe ôtô tự lái, du lịch bằng xe đạp, du lịch gắn với phát triển 

nông nghiệp khu vực biên giới... 

- Về lĩnh vực xây dựng: Tỉnh đã tiếp nhận 06 dự án PCPNN do Tổ chức Terredes 

Hommes Đức tài trợ với tổng giá trị là 242.672 USD (Dự án Cải thiện điều kiện học tập 

cho trẻ em xã Quý Hòa và xã Yên Lỗ huyện Bình Gia với giá trị là 96.599 USD; Dự án Cải 

thiện điều kiện học tập cho trẻ em xã Thanh Long, huyện Văn Lãng với giá trị là 34.890 

USD; Dự án Cải thiện điều kiện học tập cho trẻ em xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng 

Sơn với giá trị là 52.100 USD; Dự án Hỗ trợ xây nhà công vụ cho giáo viên Trường Mầm 

non xã Công Sơn, huyện Cao Lộc với giá trị là 11.250 USD; Dự án Cải thiện điều kiện học 

tập cho trẻ em xã Bình Phúc, huyện Văn Quan với giá trị là 24.725 USD; Dự án Cải thiện 
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điều kiện học tập cho trẻ em Xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng với giá trị là 23.108 

USD).  

- Văn bản hợp tác quốc tế: Trong giai đoạn 2015 – 2020, UBND tỉnh Lạng Sơn đã 

ký kết 02 Bản ghi nhớ Cơ quan quản lý doanh nghiệp Công, Chính quyền tỉnh Kanagawa, 

Nhật Bản về hợp tác trong lĩnh vực cấp nước và hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực cấp nước. 

Các chương trình, dự án hợp tác quốc tế, đặc biệt các dự án FDI sẽ đóng góp đáng 

kể cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhưng đồng thời cũng sẽ làm cho quá 

trình gia tăng mạnh mẽ việc khai thác tài nguyên thiên nhiên đất nước, đồng thời cũng phát 

sinh và tăng nhanh chóng về số lượng, thành phần nguy hại của các loại chất thải gây ô 

nhiễm môi trường. Có thể một số doanh nghiệp FDI sau khi được phê duyệt quyết định đầu 

tư sẽ không chấp hành nghiêm túc Luật Bảo vệ môi trường như đã cam kết, vi phạm các 

tiêu chuẩn môi trường, gây ô nhiễm môi trường… 

(Nguồn: Công văn số 285/SNgV-LSHTQT ngày 15/05/2020 của Sở Ngoại vụ tỉnh 

Lạng Sơn về việc cung cấp tài liệu, số liệu phục vụ lập báo cáo hiện trạng môi trường 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015 - 2020). 
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CHƯƠNG II: SỨC ÉP CỦA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI  

ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG 

Thời gian qua, phát triển kinh tế - xã hội đã góp phần nâng cao đáng kể điều kiện 

sống cho người dân, tạo đà tiếp tục đẩy mạnh sự tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, đi kèm 

với đó là những áp lực không nhỏ tác động lên môi trường. 

2.1. Sức ép dân số, vấn đề di cư và quá trình đô thị hóa 

2.2.1. Sự gia tăng dân số 

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năm 2018, Lạng Sơn là đơn vị hành chính 

Việt Nam đông thứ 52 về số dân. Kể từ năm 2009 đến nay, quy mô dân số Lạng Sơn tăng 

thêm 49.140 người. Tỷ lệ tăng dân số bình quân năm giai đoạn 2009 - 2019 là 

0,65%/năm, tăng ít so với giai đoạn 10 năm trước (0,4%/năm).  

 

Hình II-1: Biểu đồ dân số của tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015 – 2019 

Lực lượng lao động của Lạng Sơn dồi dào, số người trong độ tuổi có khả năng lao 

động chiếm 68,1% tổng dân số trong tỉnh. Tuy nhiên lực lượng lao động của Lạng Sơn 

chủ yếu là lao động nông nghiệp, số lao động qua đào tạo lại chiếm tỉ trọng tương đối 

thấp, số lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao rất ít. Phân bố dân số là yếu tố 

quan trọng cho sự phát triển. Sự phân bố dân cư Lạng Sơn không đồng đều giữa các 

huyện, thành phố, giữa các khu vực thành thị và nông thôn. Mật độ dân số tập trung cao ở 

thành phố Lạng Sơn (1.328,74người/ km2), huyện Hữu Lũng (150,93người/ km2), huyện 

Cao Lộc (129,18 người/ km2), nơi có điều kiện thuận lợi cho canh tác nông nghiệp, phát 

triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ. Trong đó các huyện vùng cao mật độ dân số thấp 

như Đình Lập (24,06 người/ km2), huyện Bình Gia (48,22 người/ km2) nơi không có điều 
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kiện cơ sở hạ tầng thuận lợi. Chính vì vậy, hiện tượng di dân tự do từ miền núi xuống 

đồng bằng, từ nông thôn vào thành thị đang diễn ra không kiểm soát được. 

(Nguồn: Niêm giám thống kê tỉnh Lạng Sơn năm 2019) 

 

Hình II-2: Biểu đồ mật độ dân số giai đoạn 2015 – 2019 của tỉnh Lạng Sơn phân theo 

huyện/thành phố 
Quá trình gia tăng dân số kéo theo những nhu cầu ngày càng tăng về sinh hoạt, 

giáo dục, đào tạo, chăm sóc y tế, giao thông vận tải, nhà ở, việc làm,... làm gia tăng sức 

ép đối với môi trường tự nhiên và môi trường xã hội. Dân số tỉnh phân bố không đồng 

đều và có sự khác biệt lớn theo vùng. 

 Nước thải sinh hoạt 

Cùng với sự gia tăng dân số và nhu cầu cuộc sống, lượng nước thải sinh hoạt phát 

sinh tiếp tục tăng cao... Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh dao động trong phạm vi rất 

lớn, tùy thuộc vào mức sống và thói quen sinh hoạt của người dân ở mỗi khu vực. Thành 

phần các chất gây ô nhiễm chính trong nước thải sinh hoạt là TSS, BOD5, COD, Nitơ và 

Phốt pho. Ngoài ra còn có các thành phần vô cơ, vi sinh vật và vi trùng gây bệnh.  

Theo Báo cáo môi trường quốc gia năm 2016, tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt đô thị, 

lượng nước cấp cho sinh hoạt trung bình khoảng 125 lít/người.ngày. Bên cạnh đó, căn cứ 

Nghị định 80/2014/NĐ-CP của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải, lượng nước 

thải được tính bằng 80% nước cấp (tương đương 100 lít/người.ngày). Tổng lượng nước 

thải sinh hoạt phát sinh tăng tỷ lệ thuận với mức tăng dân cư của tỉnh, ước tính mức tăng 

trung bình khoảng 0,72%/năm. 



52 
 

 

 
Hình II-3: Biểu đồ gia tăng lượng nước thải sinh hoạt tương ướng với mức tăng dân 

số của tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015 - 2019 

 Chất thải rắn sinh hoạt 

Tương đồng với mức gia tăng dân số, lượng chất thải rắn của tỉnh cũng tăng theo 

từng năm. Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh chủ yếu từ các hộ gia đình, các khu vực công 

cộng (đường phố, chợ, văn phòng, trường học...). Chất thải rắn sinh hoạt có tỷ lệ hữu cơ 

vào khoảng 54 - 77%, chất thải có thể tái chế (thành phần nhựa và kim loại) chiếm khoảng 

8 - 18%. 

Về cơ bản, thành phần của chất thải rắn sinh hoạt bao gồm chất vô cơ (các loại phế 

thải thuỷ tinh, sành sứ, kim loại, giấy, cao su, nhựa, túi nilon, vải, đồ điện, đồ chơi...), chất 

hữu cơ (cây cỏ loại bỏ, lá rụng, rau quả hư hỏng, đồ ăn thừa, xác súc vật, phân động vật...) 

và các chất khác. Hiện nay, túi nilon đang nổi lên như vấn đề đáng lo ngại trong quản lý 

chất thải rắn do thói quen sử dụng của người dân. 

(Nguồn: Báo cáo môi trường quốc gia năm 2016) 

Cụ thể, năm 2015, tổng lượng chất thải sinh hoạt phát sinh tại đô thị là khoảng 

195,68 tấn/ngày, tỷ lệ thu gom đạt trên 90%; lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại khu 

vực nông thôn là khoảng 175,136 tấn/ngày, tỷ lệ thu gom đạt 50%. Đến tháng 6 năm 2019, 

khối lượng chất thải sinh hoạt đô thị phát sinh khoảng 215,54 tấn/ngày, khối lượng được 

thu gom, xử lý khoảng 207,57 tấn/ngày (chiếm 96,3%); lượng rác thải phát sinh trung bình 

tại khu vực nông thôn khoảng 207 tấn/ngày, rác thải tại khu vực nông thôn được thu gom 

một phần bởi các đơn vị thu gom, xử lý rác; phần lớn còn lại được các tổ đội, hộ gia đình 

thu gom, tự xử lý bằng phương pháp đốt hoặc chôn lấp. 
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(Nguồn: Văn bản số 102/BC-UBND ngày 09/05/2016 của UBND tỉnh về báo cáo tình 

hình phát sinh và quản lý chát thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn; 

Văn bản số 262/BC-UBND ngày 28/06/2019 của UBND tỉnh về báo cáo công tác 

quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn). 

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

Trong những năm vừa qua một bộ phận không nhỏ người lao động từ các vùng 

nông thôn di cư ra thành thị để tìm kiếm việc làm. 

 
Hình II-4: Biển đồ tỷ lệ dân số phân theo thành thị, nông thôn của tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2015 – 2019 

Những đối tượng này chủ yếu là lao động giản đơn, không được đào tạo. Hơn nữa, 

những lao động này vẫn chủ yếu là lao động mang tính chất mùa vụ, buôn bán nhỏ. Họ ra 

thành phố, các đô thị, các khu cửa khẩu tìm kiếm việc làm trong khi nông nhàn. Ngoài ra, 

tại các khu vực các cửa khẩu cũng có một lượng lớn những lao động là những người từ 

các tỉnh lân cận khác đến làm ăn sinh sống. Những lao động này cũng là lao động giản 

đơn chiếm phần lớn và buôn bán nhỏ lẻ. 

Các lao động di cư từ nông thôn ra thành thị/ thành phố để tìm kiếm việc làm và 

các lao động nhập cư từ nơi khác đến các đô thị góp phần làm gia tăng ô nhiễm môi 

trường tại các đô thị. Ngoài ra, phần lớn các lao động từ nông thôn di cư ra đô thị thường 

cư trú trong các khu nhà trọ có điều kiện cơ sở vật chất kém chất lượng và có diện tích 

chật hẹp do điều kiện về kinh tế khó khăn, sẽ làm gia tăng ô nhiễm môi trường cục bộ tại 

các khu vực nơi họ cư trú. 
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2.2. Sức ép hoạt động công nghiệp 

Nhìn chung, chỉ số sản xuất công nghiệp 02 tháng đầu năm 2020 tăng 8,42% so với 

cùng kỳ, trong đó: Công nghiệp khai khoáng tăng 6,65%; công nghiệp chế biến chế tạo 

tăng 2,33%; sản xuất phân phối điện tăng 11,82%; cung cấp nước hoạt động quản lý và  xử 

lý rác thải tăng 8,6%. Một số sản phẩm tăng khá so với cùng kỳ như: Điện sản xuất tăng 

16,8%, điện thương phẩm tăng 9,1%, than sạch tăng 11,2, đá các loại tăng 7,3% nước máy 

tăng 6,8% gỗ và các sản phẩm từ gỗ rừng trồng tăng 3,2%. 

(Nguồn: Báo cáo số 70/BC-UBND ngày 02/03/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

về tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 

năm 2020). 

Bảng 0-1: Sản lượng khai thác một số loại tài nguyên quan trọng 

 Đơn vị tính 2015 2016 2017 2018 2019 
Gỗ m3 80028 84384 112269 117886 137916 
Than sạch Nghìn tấn 534 542 551 551 605 
Đá khai thác Nghìn m3 2039 2128 2874 3125 3211 

Trong 5 năm qua (2015 - 2020), sản lượng khai thác một số tài nguyên quan trọng 

như gỗ, than sạch, đá khai thác vẫn ở mức cao và tăng đều qua các năm. Điều này phản 

ánh thực tế sự tăng trưởng kinh tế của nước ta cho đến nay vẫn còn dựa nhiều vào tài 

nguyên thiên nhiên và gắn liền với đó là sức ép ngày càng tăng lên đối với môi trường từ 

hoạt động khai thác (ô nhiễm, suy thoái, suy giảm chất lượng môi trường,...). 

Tổng số cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 22/4/2003 về việc phê 

duyệt “Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng” và các cơ 

sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phát sinh do UBND tỉnh phê duyệt theo thẩm 

quyền là: 14 cơ sở. Tổng số lượng cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn 

thành xử lý ô nhiễm triệt để: 11 cơ sở (trong đó gồm: 09 cơ sở có tên trong phụ lục ban 

hành kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 02 cơ sở có trong danh mục ban 

hành kèm theo Quyết định của UBND tỉnh Lạng Sơn). Như vậy, tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm 

môi trường nghiêm trọng được xử lý là: 78,5%. 

- Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư tập trung: 

Hiện nay, tỉnh Lạng Sơn chỉ có 01 Khu công nghiệp được thành lập là: Khu công 

nghiệp Đồng Bành, với diện tích Khu công nghiệp là 321,76ha; chưa có Khu chế xuất, khu 

công nghệ cao được thành lập. Trong Khu công nghiệp Đồng Bành, hiện có 02 dự án được 

cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nhưng mới chỉ có 01 dự án đi vào hoạt động là dự án Nhà 
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máy xi măng Đồng Bành của Công ty cổ phần xi măng Đồng Bành, đã đầu tư hệ thống xử 

lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường. Có 01 Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng 

Sơn. 

Tỉnh Lạng Sơn đã có Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011 

- 2020, xét đến năm 2025; Quy hoạch 16 cụm công nghiệp. Trong đó, chỉ có 01 Cụm công 

nghiệp đã đi vào hoạt động là Cụm công nghiệp địa phương số 2 (xã Hợp Thành, huyện 

Cao Lộc). Hiện nay, trong Cụm công nghiệp địa phương số 2 có 12 cơ sở sản xuất, kinh 

doanh dịch vụ đang hoạt động trong đó có 06 cơ sở có phát sinh nước thải công nghiệp và 

đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải của cơ sở trước khi xả thải ra môi trường.  

- Các nguồn thải lớn (nước thải từ 1.000 m3/ngày đêm; khí thải theo phụ lục kèm 

theo Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ quy định về quản lý 

chất thải và phế liệu): Trên địa bàn tỉnh, hiện có 01 cơ sở có nguồn nước thải lớn là Công 

ty than Na Dương - VVMI là 5.200 m3/ngày; khí thải có 03 dự án: Nhà máy Nhiệt điện Na 

Dương thuộc Công ty Nhiệt điện Na Dương - KTV; Nhà máy Xi măng Hồng Phong thuộc 

Công ty Cổ phần Xi măng Hồng Phong và Nhà máy xi măng Đồng Bành thuộc Công ty cổ 

phần xi măng Đồng Bành. 

- Trong số 04 nguồn thải lớn nêu trên, 03/04 cơ sở đã lắp đặt hệ thống quan trắc 

phát thải tự động, liên tục và truyền số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định, 

01 cơ sở hiện đang triển khai lắp đặt (Nhà máy xi măng Hồng Phong thuộc Công ty Cổ 

phần xi măng Hồng Phong). 

Hiện nay, tỉnh Lạng Sơn chưa phát triển mạnh các dịch vụ công nghiệp, sản xuất 

công nghiệp; tiềm năng chủ yếu là đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ thương mại. Các cơ sở sản 

xuất công nghiệp đang hoạt động hiện tại chủ yếu sản xuất với quy mô nhỏ, hộ kinh doanh 

cá thể, gia đình nên nguồn thải phát sinh nhỏ nên nhìn chung mức độ tác động môi trường 

chưa lớn. 

- Các nguồn thải chứa nhiều yếu tố độc hại: Quá trình sản xuất chì thỏi và chì 

nguyên chất của Công ty cổ phần Kim loại màu Bắc Bộ làm phát sinh khí thải độc hại như 

SO2, CO2, HF.... Hiện nay, vẫn thường xuyên được Sở Tài nguyên và Môi trường giám sát 

việc xả thải; dự án xây dựng xưởng sản xuất hợp kim và hợp chất kim loại của Công ty 

TNHH Công nghệ luyện kim Vicmet Việt Nam; dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất 

muối công nghiệp” của Công ty cổ phần Kim Đạt, dự án đang trong quá trình đầu tư xây 

dựng. 
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- Dự án khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, thủy điện: Trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn hiện nay có tất cả 60 dự án khai thác khoáng sản chủ yếu là khai thác đá vôi làm vật 

liệu xây dựng thông thường đang hoạt động; 07 dự án sản xuất gạch nung theo công nghệ 

tuynel đang hoạt động và 04 dự án thủy điện. Các dự án đã có thủ tục, hồ sơ bảo vệ môi 

trường theo quy định.  

(Nguồn: Báo cáo số 13/BC-UBND ngày 16/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

Về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019) 

2.3. Sức ép hoạt động xây dựng 

Cùng với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hoá, hoạt động xây dựng công nghiệp, 

xây dựng nhà dân dụng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đô thị và nông thôn đã 

diễn ra hết sức mạnh mẽ ở tất cả các vùng miền của đất nước. 

Năm 2019 khu vực công nghiệp và xây dựng đạt mức tăng cao, tăng 14,8%, đóng 

góp 3,38 điểm phần trăm vào mức tăng chung. Nhìn chung, các ngành kinh tế khu vực này 

đều có mức tăng trưởng cao, nổi bật nhất là ngành xây dựng có mức tăng trưởng rất cao, 

với mức tăng 16,82%, đóng góp 2,12 điểm phần trăm vào mức tăng chung. Lĩnh vực xây 

dựng công trình kỹ thuật dân dụng với các dự án xây dựng hạ tầng như cầu đường, nhà 

máy điện,… cũng đang có mức độ tăng trưởng khá cao.  

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Lạng Sơn 2019) 

Mặc dù đã có quy định về BVMT trong hoạt động xây dựng như vận chuyển 

nguyên vật liệu, che chắn bụi, xả thải đối với thi công các công trình xây dựng và phương 

tiện chuyên chở nguyên vật liệu, nhưng việc phát thải chất ô nhiễm từ các hoạt động này 

vẫn là nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí, đất, nước rất lớn. Các hoạt động xây 

dựng như đào lấp đất, đập phá công trình cũ, vật liệu xây dựng bị rơi vãi trong quá trình 

vận chuyển, thường gây ô nhiễm bụi khá nghiêm trọng đối với môi trường không khí xung 

quanh. Bên cạnh đó, chất thải rắn xây dựng tại các khu vực đô thị phát sinh trong quá trình 

cải tạo, xây dựng, phá dỡ công trình và các phế liệu trong xây dựng… Chất thải rắn xây 

dựng chủ yếu là chất thải không nguy hại, gồm có đất, cát, sỏi, bê tông, gạch, kim loại, 

nhựa... Tuy nhiên, khi chất thải rắn xây dựng được thải ra với số lượng lớn, trên diện tích 

rộng, có mức độ ảnh hưởng lớn, nếu không được xử lý, về lâu dài tính chất thổ nhưỡng tại 

khu vực đó sẽ bị thay đổi, ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của thực vật, đồng thời gây ảnh 

hưởng xấu tới cảnh quan. Hiện nay chưa có số liệu thống kê đầy đủ về tổng lượng phát 

sinh chất thải rắn xây dựng. 

(Nguồn: Báo cáo môi trường quốc gia năm 2016) 
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2.4. Sức ép hoạt động phát triển năng lượng 

Giai doạn 2015 - 2020, tăng trưởng kinh tế giúp cải thiện mức sống của người dân 

và làm tăng nhu cầu sử dụng năng lượng. 

Các nguồn năng lượng của tỉnh Lạng Sơn khá đa dạng: nhiên liệu hóa thạch, thủy 

điện, sinh khối, năng lượng gió, năng lượng mặt trời... tuy nhiên, nguồn năng lượng chủ 

yếu vẫn sử dụng từ các nhiên liệu hóa thạch. Quá trình công nghiệp hóa nhanh chóng đặt ra 

yêu cầu lớn đối với nguồn cung năng lượng và hoạt động bảo vệ môi trường tỉnh khi phát 

triển ngành công nghiệp năng lượng. Nguồn gây ô nhiễm không khí từ nhà máy nhiệt điện 

là một trong những nguồn gây ô nhiễm đáng chú ý của tỉnh Lạng Sơn. 

Mỗi loại hình sản xuất của ngành nhiệt điện sẽ phát sinh các loại khí thải khác nhau. 

Lượng phát thải các chất gây ô nhiễm cũng phụ thuộc vào loại nhiên liệu sử dụng và công 

nghệ sản xuất. Trong đó, nhiệt điện than (đặc trưng công nghệ của Nhiệt điện Na Dương – 

tỉnh Lạng Sơn) phát thải một lượng lớn bụi và khí SO2, NOx và CO2. Tuy nhiên, Công ty 

Nhiệt điện Na Dương đã có sự quan tâm đầu tư các công trình bảo vệ môi trường, xử lý khí 

thải, nước thải của cơ sở; có sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng địa phương để 

đảm bảo vấn đề về môi trường. 

Đến nay, tỉnh Lạng Sơn đã và đang tiếp tục thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực 

Lạng Sơn giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 

110KV (hợp phần I); ban hành tại Quyết định số 1210/QĐ-BCT ngày 29/3/2016 của Bộ 

Công Thương; tăng cường sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo giảm tải cho nguồn năng 

lượng từ nhiên liệu hoá thạch. 

Năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 04 dự án nhà máy thủy điện đang vận 

hành, phát điện ổn định, hàng năm cung cấp một số sản lượng điện nhất định cho lưới điện 

Quốc gia, góp phần cho sự tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp và thu ngân sách. 

Tham mưu trình UBND tỉnh chủ trương đề xuất điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển 

điện lực dự án Nhà máy thủy điện Tràng Định 1, 2. 

(Nguồn: Báo cáo số 16/BC-SCT ngày 20/01/2020 của Sở Công Thương về Kết quả công 

tác năm 2019 Triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2020) 

 Tuy là nguồn năng lượng sạch, có khả năng tái tạo nhưng việc xây dựng các thuỷ 

điện cũng tạo ra sức ép về nguồn nước do nhà máy được xây dựng tại khu vực đầu nguồn 

nước đã và đang ảnh hưởng đến lưu lượng dòng chảy và khả năng cung cấp nước cho các 

con sông, nhất là ở khu vực hạ lưu. Xung đột do sử dụng nguồn nước cho các công trình 
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thuỷ điện xảy ra ngày càng thường xuyên hơn, ngay cả những năm lượng nước đến đảm 

bảo đúng công suất thiết kế. 

(Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2018) 

Bên cạnh đó, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai các giải pháp và xây dựng mô hình thí 

điểm về tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo giúp cộng đồng dân cư và doanh 

nghiệp tìm ra giải pháp và ứng dụng rộng rãi các dạng năng lượng tái tạo vào sinh hoạt, sản 

xuất kinh doanh, thay thế các thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng. Đặc biệt là mô 

hình thay thế đèn Led hiệu suất cao tại các cơ quan công sở và trường học đã giúp tiết 

kiệm khoảng 45% lượng điện tiêu thụ cho chiếu sáng nhưng vẫn đảm bảo chiếu sáng theo 

tiêu chuẩn; Mô hình cấp điện sinh hoạt bằng năng lượng mặt trời, với suất đầu tư khoảng 

27 triệu đồng/hộ gia đình có thể lắp đặt được hệ thống điện năng lượng mặt trời có công 

suất là 1kW. Với công suất này thì mỗi hộ gia đình có thể sử dụng cho mục đích sinh hoạt 

như: Thắp sáng, xem tivi, bật quạt, sạc điện thoại. Theo tính toán thì với cấu hình này nếu 

gia đình chỉ sử dụng cho việc thắp sáng 2 bóng đèn Led 7W, bật quạt 40W, tivi 50W, sạc 

điện thoại trong thời gian khoảng 4 - 5 giờ/ngày thì một ngày nắng mạnh đủ để sử dụng 

trong khoảng 4 – 5 ngày trời không có nắng. 

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Công Thương năm 2019 trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn - Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn). 

 2.5. Sức ép hoạt động giao thông vận tải 

Hoạt động giao thông vận tải được xem là một trong những nguồn gây ô nhiễm lớn 

đối với môi trường không khí, đặc biệt ở các khu đô thị và khu vực đông dân cư nơi mà 

hoạt động giao thông phát triển mạnh. 

Các phương tiện giao thông cơ giới sử dụng xăng và dầu diesel làm nhiên liệu để 

tạo ra sự chuyển động, quá trình đốt cháy nhiên liệu này đã dẫn tới phát sinh nhiều các chất 

ô nhiễm không khí khác nhau, bao gồm CO, VOCs, SO2, NOx, bụi chì,... Bên cạnh đó còn 

kéo theo sự hình thành bụi TSP do đất cát bị cuốn bay lên từ mặt đường phố mất vệ sinh 

trong quá trình di chuyển. 

Lượng phát thải các chất ô nhiễm không khí TSP, NOx, CO, SO2,... tăng lên hàng 

năm cùng với sự phát triển của các phương tiện giao thông đường bộ. Chất lượng phương 

tiện còn hạn chế (xe cũ, không được bảo dưỡng thường xuyên), làm gia tăng đáng kể nồng 

độ các chất ô nhiễm trong không khí. 

Thực trạng quan trắc chất lượng môi trường không khí của tỉnh Lạng Sơn tại các vị 

trí quan trắc gần đường giao thông ở mức trung bình đến tốt. Giá trị AQI năm cuối kỳ 
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(2019) thường cao hơn các năm đầu kỳ (2015, 2016) nhưng đã có dấu hiệu cải thiện hơn so 

với năm 2018. Đến giai đoạn 6 tháng đầu năm 2020, chất lượng không khí tại hầu hết các 

điểm quan trắc đều cho thấy dấu hiệu cải hiện hơn nhiều so với cùng kỳ các năm trong giai 

đoạn khảo sát. 

Trong đó, đặc biệt một số tuyến đường trong khu đô thị như Ngã 4 Phai Trần, 

Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn; Ngã tư Phai Vệ, thành phố Lạng Sơn; trục đường giao 

thông qua khu vực có nhiều mỏ đá như tại các xã Đồng Tiến, Đồng Tân tại huyện Hữu 

Lũng... có nhiều biến động, có năm giá trị bụi đo được vượt cao hơn giới hạn cho phép... 

 2.6. Sức ép hoạt động nông - lâm nghiệp và thủy sản 

Lĩnh vực trồng trọt đã từng bước chuyển sang sản xuất hàng hóa, gắn với thị trường, 

là ngành chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp. Nông nghiệp 

trồng trọt dần chuyển theo hướng chất lượng cao, ứng dụng công nghệ sinh học, cơ giới 

hóa… đặc biệt là việc áp dụng sản xuất các giống cây trồng mới với sản lượng và năng 

suất cao, cây trồng giá trị, góp phần thay đổi cơ cấu cây trồng. 

Sản lượng và năng suất cây trồng không ngừng tăng cao đã kéo theo nhu cầu sử 

dụng phân bón và hóa chất BVTV ngày càng nhiều. Trong khi ở các nước phát triển có xu 

hướng giảm việc sử dụng phân bón thì tại các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam 

nói chung, chiều hướng này lại tăng. 

Việc sử dụng phân bón hóa học mất cân đối, phân hữu cơ, phân vi sinh dần bị quên 

lãng, thời gian bón, cách bón phân không có cơ sở khoa học và mang tính tự phát, dẫn đến 

hậu quả làm ô nhiễm môi trường, mất cân bằng sinh thái, làm cho đất bị chua hóa, mất khả 

năng sản xuất. 

Tình trạng thuốc giả, nhái và thuốc nhập lậu tràn lan trên thị trường cũng là một vấn 

đề “nhức nhối” trong vấn đề quản lý và sử dụng thuốc BVTV. Trong đó, thuốc trừ sâu 

chiếm khoảng 20%, thuốc trừ bệnh chiếm khoảng 23%, thuốc trừ cỏ chiếm khoảng 44%, 

các loại thuốc BVTV khác chiếm 13%. 80% số thuốc BVTV nhập về là từ Trung Quốc. 

Trong số các loại thuốc BVTV mà Việt Nam đang sử dụng vẫn còn những loại có độ độc 

cao, nhiều loại thuốc đã lạc hậu. 

Gia tăng liều lượng và chủng loại thuốc BVTV, phân bón hóa học sử dụng trong 

trồng trọt, nhưng công tác thu gom, lưu giữ và xử lý các loại hóa chất, vỏ bao bì hóa chất 

BVTV chưa được quan tâm đúng mức, nhiều nơi, thải bỏ ngay tại đồng ruộng đã gây phát 

sinh mùi, khí thải gây ảnh hưởng đến môi trường không khí. 
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Uớc lượng thuốc BVTV sử dụng khoảng 150 tấn/năm. Trong sản xuất, tình trạng 

vứt bao bì thuốc BVTV tùy tiện ở các mương nước, bờ ruộng, bờ suối còn khá phổ biến. 

Trên địa bàn tỉnh có 30% số người bán thuốc BVTV bán thuốc chưa đúng chủng loại, bán 

nhiều loại thuốc cho nông dân sử dụng một lúc. Nông dân pha nồng độ thuốc cao gấp 1,5 – 

2 lần khuyến cáo, chưa đảm bảo tốt thời gian cách ly sau khi phun thuốc BVTV. Lượng 

thuốc BVTV đã được sử dụng khoảng 2,5 kg thuốc/ha/vụ, thải ra môi trường khoảng 375g 

bao bì/ha/vụ và 3,75g thuốc còn sót lại trên bao bì. Trong số các loại bao bì thuốc BVTV 

phát thải ra môi trường, bao bì dạng túi Poly-ethylene chiếm tỷ lệ lớn nhất (59,3%), sau đó 

đến bao bì dạng chai nhựa (39,5%), ít nhất là bao bì dạng chai thủy tinh (1,2%). 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 02 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc BVTV 

và 372 cá nhân có chứng chỉ hành nghề đang hoạt động buôn bán thuốc BVTV. Trong đó 

số có cửa hàng cố định là 215 cơ sở (102 cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 

buôn bán thuốc BVTV, 113 cơ sở chưa được cấp), 157 cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ theo 

mùa vụ, không có quầy hàng ổn định, chủ yếu bán tại các chợ phiên. Thực tế điều tra cho 

thấy, 100% người bán thuốc BVTV được hỏi chấp hành tốt các quy định của nhà nước về 

kinh doanh thuốc BVTV (chứng chỉ hành nghề, giấy phép kinh doanh, điều kiện kinh 

doanh). Đa số đều có hiểu biết về các loại sâu bệnh trên cây trồng và các loại thuốc BVTV 

phòng trừ để hướng dẫn cho người nông dân mua đúng thuốc. Tuy nhiên, vẫn có 30% 

người được hỏi bán thuốc chưa đúng chủng loại, bán nhiều loại thuốc cho người nông dân 

sử dụng một lúc. Và đa số (80%) chưa nhắc nhở người mua thuốc thu gom bao bì sau khi 

sử dụng, cũng như chưa có hiểu biết về vấn đề thu gom và xử lý bao bì thuốc BVTV. 

Lượng thuốc được tiêu thụ trong vụ Đông Xuân nhiều hơn vụ Mùa và chủ yếu là các loại 

thuốc sử dụng trên cây lúa, rau màu, cây ăn quả... 

Qua điều tra cho thấy, 100% các nhà quản lý đều nhận thức được sự ảnh hưởng của 

bao bì thuốc BVTV hiện nay đến môi trường sống, đến chất lượng nông sản và sức khỏe 

cộng đồng. Và các cơ quan quản lý cũng như chính quyền cơ sở đã quan tâm và bước đầu 

triển khai các hoạt động nhằm bảo vệ môi trường, trong đó có vấn đề thu gom và xử lý bao 

bì thuốc BVTV như: tập huấn, tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng thuốc BVTV an 

toàn, hiệu quả, đảm bảo vệ sinh môi trường; lập kế hoạch xây dựng các điểm thu gom bao 

bì thuốc BVTV trong chương trình xây dựng Nông thôn mới của xã; phát động các phong 

trào ra quân vệ sinh đồng ruộng; ... 

Qua nhiều lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ trạm BVTV, trạm Khuyến 

nông các huyện hàng năm, người nông dân đã có hiểu biết về sử dụng thuốc BVTV an 
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toàn, hiệu quả theo nguyên tắc 4 đúng (đúng thuốc, đúng lúc, đúng nồng độ và liều lượng, 

đúng cách), sử dụng bảo hộ lao động khi phun thuốc, .... Tuy nhiên, chỉ 40% nông dân vận 

dụng vào sản xuất, số còn lại vẫn làm theo tập quán cũ. Gần như 100% người nông dân sau 

khi sử dụng thuốc BVTV không thu gom bao bì mà vứt ngay tại địa điểm lấy nước pha 

thuốc, dẫn đến tình trạng bao bì thuốc BVTV xuất hiện rất nhiều tại các bờ suối, kênh dẫn 

nước... 

(Nguồn: Đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình cộng đồng quản lý và sử dụng an 

toàn hiệu quả thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” - ThS. Nguyễn 

Thị Hồng – 2014 – 2016) 

2.7. Sức ép hoạt động y tế 

Thời gian vừa qua, ngành y tế của tỉnh có bước phát triển đáng kể nhờ ứng dụng 

thành công nhiều thành tựu y học hiện đại, ngăn chặn thành công những dịch bệnh nguy 

hiểm, củng cố mạng lưới y tế các tuyến, góp phần nâng cao an sinh xã hội và từng bước 

nâng cao chất lượng sức khỏe người dân. Bên cạnh đó, tỉnh Lạng Sơn đã chú trọng đề cao 

các hoạt động bảo vệ môi trường và hoạt động nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý môi trường 

của các bệnh viện trên địa bàn tỉnh làm giảm sức ép của hoạt động y tế đối với môi trường. 

 Về hệ thống xử lý rác thải y tế: Trong thời gian từ năm 2009 đến năm 2016, một 

số bệnh viện đã được đầu tư hệ thống xử lý lò đốt, một số bệnh viện chưa có kinh phí để 

triển khai, trong quá trình vận hành và sử dụng, nhận thấy công nghệ đốt rác thải nguy hại 

với công suất nhỏ còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về môi trường cũng như làm phát tán khí thải 

gây hiệu ứng nhà kính nên đã có những thay đổi trong ứng dụng công nghệ lò hấp rác thải 

y tế. 

- Tuyến tỉnh: Tỉnh Lạng Sơn có 04 bệnh viện tuyến tỉnh và có 03 đơn vị là hệ dự 

phòng tuyến tỉnh. Các bệnh viện tuyến tỉnh, các đơn vị thuộc hệ dự phòng đều thu gom và 

đốt tại lò đốt của đơn vị hoặc hợp đồng xử lý với đơn vị có chức năng xử lý. Như vậy, 

100% cơ sở y tế tuyến tỉnh đã xử lý hoặc hợp đồng xử lý chất thải rắn đúng theo quy định. 

- Tuyến huyện: Hầu hết các TTYT huyện đều thu gom và xử lý tại chỗ bằng công 

nghệ hấp thanh trùng trong nồi hấp, công suất 20 kg đến 40 kg rác thải/chu kỳ (100kg đến 

200 kg rác thải/ngày, đêm) và đốt để xử lý chất thải rắn nguy hại của TTYT huyện, nên 

chất thải rắn nguy hại đã được xử lý ban đầu trước khi xả thải ra môi trường. Như vậy 

100% cơ sở y tế tuyến huyện đã xử lý hoặc hợp đồng xử lý chất thải rắn đúng theo quy 

định.  
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- Các PKĐKKV và 200 Trạm y tế xã đều thu gom chuyển BVĐKTT tỉnh (đối với 

thành phố), chuyển về TTYT huyện hấp hoặc đốt hàng tuần hoặc được xử lý ban đầu trước 

khi thải ra môi trường, đạt 100% số Trạm Y tế xã xử lý ban đầu trước khi thải ra môi 

trường. 

 Về hệ thống xử lý nước thải y tế:  

- Tuyến tỉnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã được đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước 

và xử lý nước thải bệnh viện đảm bảo vệ sinh môi trường. Hiện nay riêng BVĐKTT tỉnh 

có hệ thống xử lý nước thải công suất 700m3/ngày đêm công nghệ AAO. Bệnh viện Y học 

cổ truyền có hệ thống xử lý nước thải, Bệnh viện phổi có hệ thống xử lý nước thải 

100m3/ngày/đêm công nghệ AAO được đầu tư năm 2014. Bệnh viện Phục hồi chức năng 

tỉnh chưa được đầu tư hệ thống xử lý nước thải hiện tại xử lý bằng Cloramin trước khi xả 

thải. Như vậy, cho đến nay đã có 3/4 bệnh viện có hệ thống xử lý nước thải đạt yêu cầu, 

chiếm 70% số Bệnh viện tuyến tỉnh, đang xin chủ trương đầu tư hệ thống xử lý nước thải 

cho Bệnh viện Phục hồi chức năng kế hoạch năm 2021. 

- Tuyến huyện: Các Trung tâm Y tế (TTYT) huyện đã được đầu tư xây dựng hệ 

thống xử lý nước thải y tế công nghệ AAO. Tỷ lệ cơ sở y tế có hệ thống nước thải đạt yêu 

cầu tuyến huyện đạt 100%. 

- Tất cả Phòng khám Đa khoa khu vực (PKĐKKV) và 100% Trạm Y tế chưa có hệ 

thống xử lý nước thải y tế. Nước thải y tế tại đây được xử lý bằng cloramin B trước khi 

thải ra môi trường.  

(Nguồn: Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện đề án 2038 giai đoạn 2011 - 2020) 

2.8. Sức ép hoạt động du lịch, dịch vụ, kinh doanh, thương mại và xuất nhập khẩu 

Theo số liệu thống kê, tổng lượng khách du lịch đến Lạng Sơn trong năm 2019 đạt 

2.952.900 lượt, tăng 5,13% so với cùng kỳ năm 2018 (trong đó khách quốc tế đạt 452.000 

lượt, tăng 5,12%, khách nội địa đạt 2.500.000 lượt, tăng 5,13% so với cùng kỳ), doanh thu 

xã hội ước đạt 1.226 tỷ đồng, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm 2018.  

Đến quý I/2020, tổng lượng khách du lịch trong đạt 479.900 lượt khách (giảm 

53,5% so với cùng kỳ năm 2019), trong đó khách quốc tế đạt 53.250 lượt (giảm 56,6% so 

với cùng kỳ), khách nội địa đạt 426.650 lượt (giảm 53,1% so với cùng kỳ), doanh thu xã 

hội ước đạt 235 tỷ đồng (giảm 62% so với cùng kỳ). Lượng khách và doanh thu du lịch đều 

giảm do dịch bệnh Covid-19. 

Lạng Sơn là mảnh đất có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch thể hiện ở bề dày văn 

hóa gắn với truyền thống, tôn giáo, tín ngưỡng với hơn 300 lễ hội truyền thống đặc sắc. 
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Được thiên nhiên ban tặng nhiều danh lam thắng cảnh, hang động kỳ thú như: Động Tam 

Thanh, Nhị Thanh, Nàng Tô Thị… Bên cạnh đó, gắn với quá trình dựng nước và giữ nước 

của cha, ông Lạng Sơn có hơn 600 di tích lịch sử, di tích cách mạng như: Ải Chi Lăng, 

Thành Nhà Mạc…Lạng Sơn từ lâu được biết đến là mảnh đất có tiềm năng, thế mạnh về 

loại hình du lịch tâm linh với hệ thống nhiều  đình, chùa nằm dọc khắp tỉnh như : Đền Bắc 

Lệ, Đền Kỳ cùng – Tà phủ, Đền Mẫu Đồng Đăng, Chùa Tam Thanh, Chùa Thành… 

Nhờ sự phát triển nhanh và bền vững, ngành du lịch Lạng Sơn đã có những đóng 

góp quan trọng trong sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, do việc phát triển 

du lịch tốc độ cao trong những năm gần đây đã tạo sức ép rất lớn đến môi trường tự nhiên 

và môi trường xã hội nhân văn: 

- 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 gi ải pháp khai thác tài nguyên phù h ợp). 

+ 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 d ẫn 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 khôn g 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 li ệu 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 d ựng 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. 
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+ 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. 

+ 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 th ẩm mỹ ki ểu 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 m ức 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 tri ển 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. 
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- 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. 

- 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 (ngu ồn nước, rừng cây..), trong sử dụng 

cơ sở hạ tầng và dị ch 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...). 

Hiện nay cùng với sự gia tăng về lượng khách, thì các chất thải từ hoạt động du lịch 

ngày một tăng nhanh trên phạm vi toàn tỉnh, nhất là ở các vùng trọng điểm phát triển du 

lịch; đa dạng sinh học, cảnh quan nhiều khu vực bị xâm hại nghiêm trọng. Tuy nhiên, hệ 

thống kiểm soát của các cơ quan quản lý nhà nước và ngành du lịch của tỉnh Lạng Sơn đã 

và đang dành sự quan tâm, chú ý về vấn đề bảo vệ môi trường đối với lĩnh vực du lịch. 

Hầu như không phát sinh các vấn đề ô nhiễm đối với môi trường du lịch của tỉnh Lạng 

Sơn. 
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CHƯƠNG III: HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC 

3.1.1. Nước mặt lục địa 

Là tỉnh miền núi, Lạng Sơn có mạng lưới sông suối, ao, hồ khá đa dạng với 271 hồ 

chứa, 972 đập dâng các loại. Mật độ mạng lưới sông, suối dao động trung bình từ 0,6 – 1,2 

km/km2 bao gồm các sông chính là sông Kỳ Cùng, sông Thương, sông Lục Nam, sông 

Trung, sông Bắc Giang, sông Bắc Khê, sông Đồng Quy và sông Nà Lang. Sông Kỳ Cùng 

chảy về lưu vực sông Tây Giang (Trung Quốc), sông Thương và sông Lục Nam chảy về 

lưu vực sông Thái Bình, sông Đồng Quy chảy về địa phận tỉnh Quảng Ninh, Mạng lưới 

sông suối chia cắt tầng nước dưới đất (nước ngầm) thành các khu vực, các khoảnh khác 

nhau. Trong đó, mạng sông suối thường là nơi thoát của nước ngầm, đặc biệt ở vùng núi 

như Lạng Sơn. Hay nói cách khác, mạng sông suối chính là nơi thoát nước của nước ngầm 

của các vùng có địa hình phân cắt như Lạng Sơn. Ở các vùng núi, khi mưa rơi xuống mặt 

đất, một phần nước mưa chảy tràn trên mặt, tập trung vào các suối nhánh rồi đổ vào suối 

chính chảy vào các sông. Một phần nữa bị bốc hơi và thực vật hấp thụ. Một phần không 

kém quan trọng ngấm xuống đất tạo thành và bổ sung cho nước ngầm, rồi chảy ra các 

mạch nước hoặc thoát ra các suối. Các sông duy trì dòng chảy cho sông, suối trong thời kỳ 

không có mưa. Điều đó, có nghĩa là vào mùa kiệt nước dưới đất sẽ cung cấp cho nước 

sông. 

Hệ thống các hồ nước trên địa bàn tỉnh có 271 hồ nước được phân bố đồng đều tại 

các huyện, thành phố trong tỉnh, các hồ nước chủ yếu là nguồn nước dự trữ cho sản xuất 

nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản phục vụ đời sống nhân dân. Hệ thống các sông Kỳ Cùng, 

sông Thương ngoài mục đích phục vụ cho sản xuất nông nghiệp còn phục vụ cấp nước sinh 

hoạt, giao thông... 

Hệ thống các suối chảy trên địa phận tỉnh Lạng Sơn bao gồm: suối Bông Lau ở xã 

Chi Lăng huyện Tràng Định, suối Khuổi Ngàn ở Tràng Định, suối Pác Luống, suối Tà Lài 

ở xã Tân Mỹ huyện Văn Lãng, suối Đồng Ý ở huyện Bắc Sơn, suối Tân Văn ở Bình Gia, 

suối Nà Hoan ở xã Văn Thụ huyện Bình Gia, suối Bản Giềng, suối Chợ Bãi ở huyện Văn 

Quan, suối Đình Lập, suối Tà Hón ở huyện Đình Lập, suối Khon Sè và suối Toòng Già ở 

huyện Lộc Bình, suối Cơn Quắc ở Lộc Bình, suối Cầu Đen, suối Pá Phiêng ở huyện Cao 

Lộc, suối Mai Sao ở huyện Chi Lăng, suối Ngọc Tuyền và suối Lao Ly ở Tp Lạng Sơn. 

Phần lớn các suối của Lạng Sơn đều chịu nhiều tác động ô nhiễm do nước thải từ khu dân 

cư. 
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3.1.1. Tài nguyên nước mặt lục địa 

Lạng Sơn nằm trong miền địa hình núi thấp đến trung bình nhưng do cấu tạo địa 

chất, diện tích đá vôi lớn nên mạng lưới sông suối trong vùng phát triển ở mức khá dày và 

tập trung trong hai lưu vực sông lớn là hệ thống sông Kỳ Cùng - Bằng Giang và hệ thống 

thượng nguồn sông Thái Bình. Đặc điểm nổi bật của mạng lưới sông suối ở đây là phát 

triển theo hai hướng chính Đông bắc - Tây nam và Tây nam - Đông bắc và các sông trong 

hệ thống thượng nguồn sông Thái Bình có hướng vuông góc với sông Kỳ Cùng. Nguyên 

nhân chính do địa hình ở đây là các đỉnh núi kéo thành một dải liên tục có nếp lượn sóng 

ngắn tạo nên đường phân thuỷ có hướng Đông Bắc - Tây Nam, kết hợp với các yếu tố kiến 

tạo. Có các hệ thống sông chảy qua là:  

 Hệ thống sông Kỳ Cùng - Bắc Giang 

Sông Kỳ Cùng là con sông chính của tỉnh Lạng Sơn và là một phụ lưu của hệ thống 

sông Tây Giang. Bắt nguồn từ vùng núi Bắc Xa cao 1166 m thuộc huyện Đình Lập, sông 

chảy theo hướng chủ đạo Đông Nam - Tây Bắc từ Đình Lập qua huyện Lộc Bình, huyện 

Cao Lộc,TP. Lạng Sơn, thị trấn Na Sầm và đến Thất Khê sông uốn khúc và chuyển hướng 

Tây Bắc - Đông Nam, qua biên giới đổ vào đất Trung Quốc. Diện tích lưu vực sông vào 

khoảng 6,660 km2 với chiều dài dòng chính (tính đến biên giới Việt - Trung) là 243km. 

Sông Kỳ Cùng có các phụ lưu chính là sông Ba Thín, sông Bắc Giang và sông Bắc Khê. 

Sông Bắc giang và Sông Bắc Khê hợp lưu gần TT Thất Khê, huyện Tràng Định, Sông Bản 

Thín hợp lưu tại Bản Chu xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình. Nằm trong vùng địa hình núi thấp 

đến trung bình nên độ cao bình quân lưu vực sông Kỳ Cùng đạt 386 m và độ dốc bình quân 

đạt 18,8%. Hình thái sông Kỳ Cùng trong từng khu vực phản ánh rõ nét điều kiện địa chất 

kiến tạo trong khu vực. 

+ Thượng nguồn sông chảy trong địa hình núi trung bình, có các đỉnh cao trên 1000 

m. Thành phần đất đá tạo nên địa hình núi là bột kết, cát kết, đá vôi, sét vôi nên đỉnh núi 

thường nhọn, sườn dốc, độ chia cắt sâu mạnh. Vì vậy, lòng sông Kỳ Cùng rất dốc, nhiều 

thác ghềnh và lưu vực hẹp ngang. Mạng lưới sông suối ở đây ở mức trung bình với mật độ 

lưới sông 0,83 km/km2. 

+ Phần trung lưu, lòng sông Kỳ Cùng nằm trùng với đứt gẫy Cao Bằng và chảy qua 

đá gốc chủ yếu là bột kết và phiến sét nên dòng sông uốn khúc, trắc diện dọc rất thoải, trắc 

diện ngang hình chữ U và mở rộng trung bình từ 100 - 200 m. Ven sông xuất hiện nhiều 

bãi bồi. Qua sườn núi phía Nam Mẫu Sơn chảy vào vùng hồ xưa Lạng Sơn. Vì vậy, mặc dù 
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nằm trong khu vực khô của miền Bắc Việt Nam nhưng hiện tượng ngập lụt trên lưu vực 

sông Kỳ Cùng khá lớn và mang tính chất thường xuyên. 

Từ Lạng Sơn đến thị trấn Na Sầm, sông Kỳ Cùng chảy qua vùng núi đá Riolit cứng 

nên dòng sông nhiều thác nghềnh. 

Lưu vực sông Kỳ Cùng có dạng dài hẹp. Nó phù hợp với địa hình máng trũng, hệ số 

tập trung nước và hệ số uốn khúc lớn (2,11). Mạng lưới sông suối phát triển ở mức khá dày, 

mật độ lưới sông đạt 0,83 km/km2. Sông phát triển các phụ lưu tới cấp III, IV. Tổng các phụ 

lưu có chiều dài từ 10 km trở lên (đây là các sông suối có dòng chảy thường xuyên và ý 

nghĩa trong vấn đề cấp nước sử dụng) là 77 sông, suối, trong đó:  

- Phụ lưu cấp I: 26 sông 

- Phụ lưu cấp II: 37 sông 

- Phụ lưu cấp III : 16 sông 

Tuy nhiên, các phụ lưu này đều rất nhỏ, trong tổng số đó chỉ có 10 phụ lưu có diện 

tích trên 100km2. Một số phụ lưu lớn như sông Ba Thín, Bắc Giang, Bắc Khê... 

+ Các phụ lưu chính: 

 Sông Ba Thín ở hữu ngạn sông Kỳ Cùng dài 52km bắt nguồn từ Xeo Bò (Trung 

Quốc) chảy qua các xã Tam Gia, Tú Miệt, Khuất Xá, Tú Đoạn, đoạn qua Lộc Bình dài 

35km, lưu lượng trung bình 6m3/s, diện tích lưu vực 320km2. Sông có độ cao trung bình 

lưu vực là 390m, độ dốc trung bình lưu vực nhỏ bằng 14,6%, độ rộng lưu vực hẹp 10,2km. 

Sông Ba Thín bắt nguồn từ vùng núi cao bản Xung, cao 889m ở tỉnh Quảng Tây (Trung 

Quốc) gần biên giới Việt Trung, chảy theo hướng Đông Nam - Tây Bắc và đổ vào bờ phải 

của sông Kỳ Cùng ở xã Khuất Xa, huyện Lộc Bình. 

Sông Bắc Giang dài 114km, có diện tích lưu vực là 2,670km2 và là phụ lưu cấp 1 

lớn nhất của sông Kỳ Cùng. Sông Bắc Giang bắt nguồn từ Đèo Gió, cao 1,180m ở phía 

Tây Bắc lưu vực, chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam và nhập vào sông Kỳ Cùng ở bờ 

trái tại Sóc Giang, cách cửa sông chính 46km ở huyện Tràng Định. Trong đó, diện tích đá 

vôi là 358km2 chiếm 13,4%. Lưu vực sông Bắc Giang cao hơn hẳn so với lưu vực dòng 

chính sông Kỳ Cùng (trung bình là 465m) và sông dốc hơn (độ dốc bình quân lưu vực 

23,5%). Mạng lưới sông suối trong lưu vực phát triển hơn lưu vực dòng chính (1,01 

km/km2) chảy trong tỉnh Lạng Sơn thuộc phần trung và hạ lưu sông Bắc Giang có diện tích 

lưu vực là 1642km2 và chủ yếu diện tích đá vôi tập trung tại khu vực này. 

Sông Bắc Khê dài 53,5km, diện tích lưu vực của sông là 801km2 là phụ lưu cấp 1 

lớn thứ hai của sông Kỳ Cùng. Sông Bắc Khê bắt nguồn từ sườn Đông dải Ngân Sơn, chảy 



69 
 

 

theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, gần song song với sông Bắc Giang, đổ vào bờ trái của 

sông Kỳ Cùng ở Bản Chiêu, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định. Sông có độ cao trung bình 

lưu vực là 378m, độ dốc trung bình lưu vực bằng 19,3%, độ rộng lưu vực 19km. 

 Hệ thống sông thượng nguồn Thái Bình   

Mạng lưới sông suối của tỉnh Lạng Sơn thuộc thượng nguồn sông Thái Bình tập 

trung trong lưu vực sông Thương - Phụ lưu cấp I lớn nhất của hệ thống, bao gồm thượng 

nguồn và trung lưu dòng chính sông Thương và phần thượng nguồn sông Lục Nam (phụ 

lưu cấp I lớn nhất của sông Thương), thượng và hạ lưu vực sông Trung (phụ lưu cấp I lớn 

thứ hai của sông Thương). 

- Dòng chính sông Thương  

Bắt nguồn từ dãy núi Na Pa Phước cao 600m, thuộc Chi Lăng (Lạng Sơn) chảy qua 

Lạng Giang và Yên Dũng của tỉnh Bắc Giang và đổ vào sông Cầu ở Phả Lại.  

Lưu vực sông Thương thuộc tỉnh Lạng Sơn có chiều dài sông 76km và diện tích lưu 

vực 1926km2. Trong đó, diện tích đá vôi chiếm tới 39,1% (910km2), tập trung chủ yếu 

phần lưu vực bờ phải của sông. 

Phần thượng nguồn, sông Thương chảy thẳng theo hướng Đông Bắc - Tây Nam, 

trùng với đứt gẫy và lòng sông Lạng Sơn hẹp và dốc, độ dốc lòng sông đạt tới 30%, bờ 

phải là vách đá vôi dốc đứng. Chiều rộng bình quân lưu vực ở đây là 6km và độ cao bình 

quân khu vực này là 276m. Dòng sông chảy thẳng, hệ số uốn khúc 1,2. Trắc diện ngang 

lòng sông ở đây có hình chữ V, rất điển hình với chiều rộng lòng sông từ 5 - 10m, độ sâu 3 

- 5m. 

Lòng sông mở rộng ở khu vực trung lưu, độ dốc lòng sông giảm còn (8 - 25)0/0, Lưu 

vực mở rộng ở đoạn này, chiều rộng trung bình trên 30km và có những phụ lưu lớn như: 

sông Hóa, sông Trung, Mùa cạn sông vẫn sâu tới 5 – 6m (do tác dụng của đập dâng nước 

Cầu Sơn). 

Nằm trong vùng đồi núi thấp nên độ cao trung bình toàn lưu vực sông Thương trong 

tỉnh Lạng Sơn là 190m và độ dốc bình quân lưu vực là 13,3%. Cấu tạo địa chất trên lưu 

vực sông Thương tồn tại những dải đá vôi lớn nên mạng lưới sông suối trong lưu vực sông 

Thương, thuộc Lạng Sơn kém phát triển nhất so với toàn lưu vực thượng nguồn sông Thái 

Bình. Mật độ lưới sông trung bình chỉ đạt 0,82 km/km2, các phụ lưu phân bố không đều ở 

hai bên bờ sông (hệ số không đối xứng đạt tới -0,58). Tổng số phụ lưu có chiều dài sông 

chính trên 10km, đổ vào sông Thương ở tỉnh Lạng Sơn là 24 sông. Trong đó, có 9 phụ lưu 

cấp I, 13 phụ lưu cấp II và 2 phụ lưu cấp III nhưng trong đó3 sông có độ dài trên 25km,  
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- Sông Lục Nam  

Là phụ lưu cấp II lớn nhất của sông Cầu đổ vào sông Thương. Nó có diện tích lưu 

vực là 3070km2 và chiều dài dòng chính là 175km, Bắt nguồn từ độ cao 700m ở vùng núi 

Kham Sâu Chòm, chảy theo hướng Đông Bắc - Tây Nam, qua địa phận Sơn Động, Chũ, 

Lục Nam rồi nhập vào sông Thương ở làng Cơi, Lưu vực sông có dạng nan quạt, mở rộng 

theo hướng Bắc và Đông Bắc. 

Thuộc địa phận tỉnh Lạng Sơn, lưu vực sông Lục Nam có diện tích hứng nước 642 

km2 là thượng nguồn của dòng chính và các phụ lưu của sông như Cẩm Đàn, … Vì vậy, 

lòng sông ở đây hẹp, độ uốn khúc lớn, độ dốc đáy sông 75%, Các sông đều có hướng chảy 

theo hướng Bắc Nam. 

- Sông Trung  

Sông Trung nằm ở hữu ngạn sông Thương, bắt nguồn từ vùng núi Võ Nhai thuộc 

Thái Nguyên, Bắc Cạn và đổ vào sông Thương tại Na Hoa, huyện Hữu Lũng, cách cửa 

sông Thương 97km, Lưu vực sông Trung có diện tích là 1270km2 nhưng diện tích đá vôi 

tới 651km2 (chiếm 51,3%) nên độ cao bình quân lưu vực không lớn 258m và độ dốc bình 

quân lưu vực 12,8%. Nằm trong phức nếp lồi Bắc Sơn và địa hình đá vôi ở khu vực đã và 

đang diễn ra các hoạt động karst mạnh mẽ, tạo nên các vách dựng đứng đỉnh nhọn, lởm 

chởm tai bèo nhiều hang hốc karst. Vì vậy, mặc dù độ cao bình quân lưu vực không lớn 

nhưng hai bờ sông vách đá dựng đứng, lòng sông lộ đá gốc nên sông chảy khá thẳng với hệ 

số uốn khúc chỉ đạt 1,4. Trên lưu vực xuất hiện nhiều phễu, hố sụt và sông suối ngầm lớn. 

Vì vậy, mạng lưới sông suối trong lưu vực thấp hơn hẳn so với toàn tỉnh Lạng Sơn (mật độ 

sông suối trung bình 0,71km/km2), Tuy nhiên, với mạng lưới sông ngầm của địa hình đá 

vôi nên dòng chảy trên mặt thường có mối quan hệ với dòng chảy ngầm (nước sông cung 

cấp nước cho nước dưới đất vào mùa mưa). 

- Sông Hóa 

Sông Hoá là phụ lưu lớn thứ hai của sông Thương, sau sông Trung, Sông Hoá bắt 

nguồn từ vùng núi Khuổi Ma, cao 475m, chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, Sông Hoá 

nhập vào bờ trái của sông Thương ở Hữu Lũng, Có diện tích lưu vực là 385km2 và chiều 

dài dòng chính là 4 km. 

(Nguồn: Bách khoa toàn thư mở Wikipedia) 

3.1.2.  Diễn biến chất lượng nước mặt  

Diễn biến chất lượng nước mặt được đánh giá trên cơ sở chất lượng nước của các 

lưu vực sông, suối, hồ lớn trải đều trên địa bàn tỉnh. Nhìn chung chất lượng nước mặt ở các 
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thượng nguồn trên địa bàn tỉnh còn tương đối tốt. Tuy nhiên, đã có 1 số khu vực có dấu 

hiệu ô nhiễm tại một số thời điểm. Mặc dù đây không phải là hiện tượng điển hình, thường 

gặp nhưng cũng cần có sự giám sát chặt chẽ. 

Trong giai đoạn 2015 - 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn đã tiến 

hành quan trắc chất lượng nước mặt tại 32 vị trí thuộc địa bàn 11 huyện/ thành phố của tỉnh 

Lạng Sơn, trong đó: 

Tại mỗi vị trí tiến hành quan trắc theo 2 đợt (mùa mưa và mùa khô), Các thông số 

quan trắc bao gồm: pH; TSS, DO; NH4+; NO2; NO3; COD; BOD5; PO4
3-; Zn; Fe, Coliform...  

- Việc quan trắc chất lượng môi trường nước mặt nhằm đánh giá hiện trạng môi 

trường nước nước mặt của Lạng Sơn thông qua chỉ số chất lượng nước (WQI) nhằm bảo 

vệ môi trường nước và đánh giá tính phù hợp khi khai thác nguồn nước mặt cho các mục 

đích sử dụng. 

 Cơ sở tính chỉ số chất lượng nước (WQI) 

Quy trình tính toán và sử dụng WQI trong đánh giá chất lượng môi trường nước bao 

gồm các bước sau: 

Bước 1: Thu thập, tập hợp số liệu quan trắc từ trạm quan trắc môi trường nước mặt 

lục địa (số liệu đã qua xử lý); 

Bước 2: Tính toán các giá trị WQI thông số theo công thức; 

Bước 3: Tính toán WQI; 

Bước 4: So sánh WQI với bảng các mức đánh giá chất lượng nước. 

Tính toán WQI thông số 

WQI thông số (WQISI) được tính toán cho các thông số: BOD5, COD, N-NH4, P-

PO4 , TSS, độ đục, Tổng Coliform theo công thức 1 như sau:  

 

Trong đó: 

BPi: Nồng độ giới hạn dưới của giá trị thông số quan trắc được quy định trong bảng 

1 tương ứng với mức i 

BPi+1: Nồng độ giới hạn trên của giá trị thông số quan trắc được quy định trong 

bảng 1 tương ứng với mức i+1 

qi: Giá trị WQI ở mức i đã cho trong bảng tương ứng với giá trị BPi 

qi+1: Giá trị WQI ở mức i+1 cho trong bảng tương ứng với giá trị BPi+1 

Cp: Giá trị của thông số quan trắc được đưa vào tính toán. 
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Bảng III-1: Bảng quy định các giá trị qi, BPi 

i qi 
Giá trị BPi  quy định đối với từng thông số 

BOD5 
(mg/l) 

COD 
(mg/l) 

N-NH4 

(mg/l) 
P-PO4 

(mg/l) 
Độ đục 
(NTU) 

TSS 
(mg/l) 

Coliform 
(MPN/100ml) 

1 100 ≤4 ≤10 ≤0,1 ≤0,1 ≤5 ≤20 ≤2500 
2 75 6 15 0,2 0,2 20 30 5000 
3 50 15 30 0,5 0,3 30 50 7500 
4 25 25 50 1 0,5 70 100 10,000 
5 1 ≥50 ≥80 ≥5 ≥6 ≥100 >100 >10,000 

Ghi chú:Trường hợp giá trị Cp của thông số trùng với giá trị BPi đã cho trong bảng, thì xác định được 

WQI của thông số chính bằng giá trị qi tương ứng. 

 Tính giá trị WQI đối với thông số pH 

Công thức 2 như sau: 

 
Bảng III-2: Bảng quy định các giá trị BPi và qi đối với thông số pH 

I 1 2 3 4 5 6 
BPi ≤5,5 5,5 6 8,5 9 ≥9 
qi 1 50 100 100 50 1 

Nếu giá trị pH≤5,5 thì WQIpH bằng 1, 

Nếu 5,5< giá trị pH<6 thì WQIpH được tính theo công thức 2 và sử dụng bảng 3, 

Nếu 6≤ giá trị pH≤8,5 thì WQIpH bằng 100, 

Nếu 8,5< giá trị pH< 9 thì WQIpH được tính theo công thức 1 và sử dụng bảng 3, 

Nếu giá trị pH≥9 thì WQIpH bằng 1. 

Tính toán WQI 

Sau khi tính toán WQI đối với từng thông số nêu trên, việc tính toán WQI được áp 

dụng theo công thức sau: 
3/12
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5
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b
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Trong đó: 

WQIa: Giá trị WQI đã tính toán đối với 05 thông số: DO, BOD5, COD,  

                      N-NH4, P-PO4 

WQIb: Giá trị WQI đã tính toán đối với 02 thông số: TSS, độ đục 

WQIc: Giá trị WQI đã tính toán đối với thông số Tổng Coliform 

WQIpH: Giá trị WQI đã tính toán đối với thông số pH. 

Ghi chú: Giá trị WQI sau khi tính toán sẽ được làm tròn thành số nguyên. 
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So sánh chỉ số chất lượng nước đã được tính toán với bảng đánh giá 

Sau khi tính toán được WQI, sử dụng bảng xác định giá trị WQI tương ứng với mức 

đánh giá chất lượng nước để so sánh, đánh giá, cụ thể như sau: 

Bảng III-3: Bảng đánh giá chất lượng nước theo giá trị WQI 

Giá trị WQI Mức đánh giá chất lượng nước Màu 
91-100 Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt Loại I - Xanh nước biển 

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

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

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

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

(Nguồn: Quyết định 879/QĐ-TCMT ngày 01/07/2011 của Tổng cục Môi trường về việc ban hành sổ tay 

hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng nước). 

3.1.2.1. Diễn biến chất lượng nước mặt thành phố Lạng Sơn 

a. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt 

Kết quả phân tích chất lượng nước mặt các thủy vực của thành phố Lạng Sơn trong 

giai đoạn 2015-2020 được thể hiện dưới đây: 

 
(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 

Hình III-1: Kết quả phân tích hàm lượng COD các thủy vực của thành phố Lạng Sơn 
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(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 

Hình III-2: Kết quả phân tích hàm lượng BOD5 các thủy vực của thành phố Lạng Sơn 

Nhận xét: 

Chất lượng nước mặt trên địa bàn thành phố Lạng Sơn có sự biến động không đồng 

đều qua các năm. Những năm trở lại đây chất lượng nước mặt ngày càng được cải thiện 

hơn. Tại một số thời điểm chất lượng nước có dấu hiệu ô nhiễm cục bộ chất hữu cơ do chịu 

sự tác động trực tiếp của các nguồn nước thải chưa xử lý thải ra trực tiếp vào sông Kỳ 

Cùng. Tại suối Lao Ly chất lượng bị ô nhiễm hữu cơ khá nặng từ nhiều năm trước do tình 

trạng xả thải của các hộ dân nhưng tính đến nay chất lượng nước đã được cải thiện đáng 

kể. 

 Hồ Phai Món  

pH: giá trị pH đo tại hồ là  5,95 - 7,8, nằm trong giới hạn cho phép cột B1 và A2 của 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT.  

Chất hữu cơ, chất dinh dưỡng: Nước tại Hồ Phai Món (NM1) bị phú dưỡng do bèo 

và các loài thực vật thủy sinh tồn tại trong nhiều năm không được nạo vét. Hàm lượng các 

chất hữu cơ, chất dinh dưỡng ở mức cao, cụ thể: 

- Hàm lượng COD từ 28,7 (năm 2015) - 172 mg/l (năm 2017), vượt hơn 6 lần so với 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1). Tuy nhiên đến nay hàm lượng COD giảm xuống đáng 

kể là 54 mg/l (Quý II/2019). 

- Hàm lượng BOD5 trung bình năm từ 31,55 - 92 mg/l, vượt từ 2,1 – 6,1 lần so với QCVN; 

- Hàm lượng NH4+ trung bình năm từ 3,03 - 13,7 mg/l, vượt 15,1 lần so với QCVN;  

Các kim loại nặng: hàm lượng các kim loại nặng (Fe, Pb, Zn) trong nước hồ đều 

nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1, A2). 
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Vi sinh vật: hàm lượng Coliform trong nước hồ ở mức trung bình và có giá trị từ 

950 – 15,000MPN/100ml vượt 2,0 lần so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1). 

 Sông Kỳ Cùng đoạn chảy qua thành phố  

Nước sông Kỳ Cùng tại cầu Ngầm, cầu Mai Pha và cầu Kỳ Lừa có chất lượng tương 

đối tốt, tất cả các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 08-

MT:2015/BTNMT (B1). Kết quả quan trắc cho thấy giá trị của các thông số biến động 

không nhiều giữa các vị trí lấy mẫu. 

 Suối Lao Ly  

Nước suối Lao Ly tại cầu Phố Muối có pH từ 6,28 – 8,11; nằm trong giới hạn cho 

phép cột B1 và A2 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT. 

Hàm lượng chất rắn lơ lửng, các chất hữu cơ (COD, BOD5, DO), biến đổi không 

đều qua các năm, năm 2016 hàm lượng khá cao vượt 4 – 5 lần so với quy chuẩn tuy nhiên 

đến năm 2018, 2019 lại tương đối tốt nằm trong giới hạn cho phép. Nhưng đến 6 tháng đầu 

năm 2020 hàm lượng các chất lại có dấu hiệu tăng đột biến hàm lượng COD (126mg/l) 

vượt 4,2 lần so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột B1), hàm lượng BOD cũng vượt 3,9 

lần so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1). 

Hàm lượng các kim loại nặng (Fe, Pb, Zn) nằm trong giới hạn cho phép theo cột B1 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT. 

Vi sinh vật: Hàm lượng Coliform trong nước hồ ở mức trung bình và có giá trị từ 75 

– 21,000MPN/100ml vượt 2,8 lần so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT. 

Hàm lượng các chất hữu cơ NO2-, NO3-  từ năm 2015 đến 2019 đều nằm trong giới 

hạn cho phép theo cột B1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Nhưng theo kết quả quan trắc 

6 tháng đầu năm 2020 đã có dấu hiệu ô nhiễm hàm lượng nitrat khá cao 25,64 mg/l vượt 

2,56 lần so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột B1). 

 Hồ Phai Loạn  

Hồ Phai Loạn có pH từ 6,62 - 8,2; nằm trong giới hạn cho phép cột B1 và A2 của 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT.  

Đối với các chất hữu cơ (COD, BOD5, DO), biến đổi không đều qua các năm, năm 

2016 và 2017 vượt quy chuẩn cho phép nhưng đến năm 2018, 2019 và 6 tháng đầu năm 

2020 lại tương đối tốt nằm trong giới hạn cho phép cột B1 và A2 của QCVN 08-

MT:2015/BTNMT.  

Hàm lượng các kim loại nặng (Fe, Pb, Zn) nằm trong giới hạn cho phép theo cột B1 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT. 
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Vi sinh vật: Hàm lượng Coliform trong nước hồ từ năm 2015-2019 ở mức trung 

bình và có giá trị từ 19 – 5100 MPN/100ml nằm trong giới hạn cho phép theo cột B1 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Tuy nhiên theo kết quả quan trắc 6 tháng đầu năm cho thấy 

hàm lượng coliform tại hồ tăng cao lên tới 9500 MPN/100ml. Từ đó có thể thấy chất lượng 

nước hồ đang có dấu hiệu suy giảm cần có những biện pháp bảo vệ hợp lý. 

 Hồ Nà Tâm 

Nước tại hồ Nà Tâm có chất lượng tương đối tốt, tất cả các chỉ tiêu quan trắc đều 

nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1). 

b. Kết quả tính toán chỉ số chất lượng nước mặt thành phố Lạng Sơn (WQI) 

Chỉ số chất lượng nước mặt của thành phố Lạng Sơn được tổng hợp trong mùa mưa 

(MM) và mùa khô (MK) cụ thể trong bảng sau: 

Bảng III-4: Chỉ số chất lượng nước (WQI) thành phố Lạng Sơn 

Tên điểm 

6 
tháng 
cuối 
năm 
2015 

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

MM MK TB 
năm MM MK TB 

năm MM MK TB 
năm MM MK TB 

năm 

Hồ Phai Món 14 19 31 25 34 10 22 52 27 40 59 59 59 
Sông Kỳ 
Cùng (cầu 
ngầm) 

82 1 78 40 81 63 72 95 15 55 55 61 58 

Suối Lao Ly 84 10 20 15 61 63 62 69 55 62 66 70 68 

Hồ Phai Loạn 81 65 70 68 73 69 71 84 52 68 61 63 62 

Hồ Nà Tâm 88 90 80 85 95 81 88 93 79 86 89 88 89 
Sông Kỳ 
Cùng (cầu 
Mai Pha) 

88 89 80 85 89 82 86 96 80 88 89 91 90 

Nhận xét: 

Dựa trên giá trị chỉ số chất lượng WQI của từng vị trí quan trắc trong các năm 2015 

- 2020 có thể thấy giá trị WQI trên địa bàn thành phố Lạng Sơn dao động từ 1 ÷ 96, xu 

hướng biến đổi của các vị trí theo xu hướng cải thiện dần về chất lượng. 

- Chất lượng nước hồ Phai Món từ Quý II/2015 đến 2017 bị ô nhiễm nặng (ô nhiễm 

chất hữu cơ) do nước thải sinh hoạt. Năm 2018, 2019 chất lượng nước đã được cải thiện rõ 

rệt có thể sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác. Tuy nhiên hồ 

này hiện nay đã lấp. 
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- Chất lượng nước suối Lao Ly giai đoạn trước có dấu hiệu suy giảm chất lượng 

nhanh do chịu tác động từ nguồn nước thải sinh hoạt xả thải trực tiếp ra suối. Nhưng đến 

nay chất lượng nước được cải thiện rất nhiều có thể sử dụng cho mục đích tưới tiêu. 

- Chất lượng nước hồ Phai Loạn giai đoạn trước khá là tốt tuy nhiên giai đoạn này 

có dấu hiệu suy giảm về chất lượng nhưng vẫn đáp ứng cho mục đích tưới tiêu. 

- Chất lượng nước sông Kỳ Cùng cầu ngầm 2 năm trở lại đây đáp ứng được chất 

lượng cho mục đích tưới tiêu nông nghiệp. 

- Chất lượng nước Hồ Nà Tâm và sông Kỳ Cùng đáp ứng được cho nhu cầu cấp 

nước sinh hoạt. Tuy nhiên cần có biện pháp xử lý phù hợp để đảm bảo an toàn trước khi 

cung cấp nước đến các hộ tiêu dùng. 

3.1.2.2. Diễn biến chất lượng nước mặt Cao Lộc 

a) Kết quả phân tích chất lượng nước mặt 

Kết quả phân tích chất lượng nước mặt các thủy vực của huyện Cao Lộc trong giai 

đoạn 2015-2020 được thể hiện dưới đây: 

 
(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 

Hình III-3: Kết quả phân tích hàm lượng COD các thủy vực của huyện Cao Lộc 

 
(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 

Hình III-4: Kết quả phân tích hàm lượng BOD5 các thủy vực của huyện Cao Lộc 
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Nhận xét: 

Chất lượng nước mặt trên địa bàn huyện Cao Lộc có sự biến động không đồng đều 

qua các năm. Tuy nhiên chất lượng nước tương đối tốt, đa số các chỉ tiêu đều nằm trong 

giới hạn cho phép theo cột B1 QCVN 08-MT:2015/BTNMT. 

Suối Nà Mưng 

Suối Nà Mưng tại cầu Nà Mưng, xã Hợp Thành có chất lượng tương đối tốt, đa số 

các chỉ tiêu đểu nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1). 

Riêng đối với chỉ tiêu NH4+(N) giá trị quan trắc năm 2016-2018 khá cao, cao nhất là Quý 

II/2016 có giá trị 4,716 mg/l vượt 5,24 lần so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1). 

Suối Ba Cúng 

Suối Ba Cúng tại thôn Ba Cúng, tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị có chất 

lượng tương đối tốt, đa số các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 08-

MT:2015/BTNMT (B1). 

Suối Pá Phiêng 

Suối Pá Phiêng tại cầu Pá Phiêng, khu vực thị trấn Đồng Đăng riêng năm 2018 có 

giá trị pH khá thấp chỉ đạt 5,11 không nằm trong giới hạn cho phép QCVN 08-

MT:2015/BTNMT (B1, A2). Còn lại các chỉ tiêu hữu cơ, dinh dưỡng, kim loại và vi sinh 

vật đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1). 

- Nhìn chung, các thủy vực nước mặt tại huyện Cao Lộc tương đối tốt, hầu hết các 

thông số chất lượng (kim loại nặng, vi sinh vật…) nằm trong giới hạn cho phép. 

b) Kết quả tính toán chỉ số chất lượng nước mặt huyện Cao Lộc (WQI) 

Chỉ số chất lượng nước mặt của huyện Cao Lộc được tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng III-5: Chỉ số chất lượng nước (WQI) huyện Cao Lộc 

Tên điểm 

6 
tháng 
cuối 
năm 
2015 

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

MM MK TB 
năm MM MK TB 

năm MM MK TB 
năm MM MK TB 

năm 

Suối Nà 
Mưng 78 78 63 71 85 83 84 76 73 75 85 86 86 

Suối Ba 
Cúng 88 79 80 80 93 78 86 91 58 75 76 81 79 

Suối Pá 
Phiêng 78 79 80 80 84 84 84 96 76 86 93 93 93 
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Nhận xét: 

Dựa trên giá trị chỉ số chất lượng WQI của từng vị trí quan trắc trong các năm 2015 

đến năm 2020 có thể thấy giá trị WQI trên địa bàn huyện Cao Lộc dao động từ 1 ÷ 93, xu 

hướng biến đổi của các vị trí theo 2 chiều hướng. 

- Giai đoạn năm 2015 đến năm 2018 chất lượng nước có xu hướng suy giảm, từ sử 

dụng được cho mục đích cấp nước sinh hoạt suy giảm chỉ sử dụng cho mục đích tưới tiêu 

và các mục đích tương đương khác. 

- Đến nay nguồn nước mặt có xu hướng cải thiện về chất lượng từ chỉ sử dụng được 

cho mục đích tưới tiêu đã cải thiện để có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

3.1.2.3. Diễn biến chất lượng nước mặt Đình Lập 

a) Kết quả phân tích chất lượng nước mặt 

Kết quả phân tích chất lượng nước mặt các thủy vực của huyện Đình Lập trong giai 

đoạn 2015-2020 được thể hiện dưới đây: 

 
(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 

Hình III-5: Kết quả phân tích hàm lượng COD các thủy vực của huyện Đình Lập 
 

 
(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 

Hình III-6: Kết quả phân tích hàm lượng BOD các thủy vực của huyện Đình Lập 
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Nhận xét: 

Kết quả phân tích chất lượng nước cho thấy chất lượng nước sông Lục Nam tại Cầu 

Bình Chương và thị trấn Nông trường chè Thái Bình khá tốt, tất cả các chỉ tiêu phân tích 

đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1). So sánh giữa hai 

vị trí quan trắc, giá trị các thông số biến động không nhiều giữa các vị trí lấy mẫu. 

Trong quá trình khảo sát chất lượng nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 6 tháng đầu 

năm 2020 tại huyện Đình Lập thực hiện quan trắc 1 vị trí mới trên khu vực sông Kỳ Cùng 

tại thôn Nà Táng xã Bính Xá cho thấy chất lượng nước tại vị trí này khá tốt các thông số 

quan trắc (COD, BOD, DO, amoni, nitrat, coliform,…) đều nằm trong giới hạn cho phép 

của QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1). 

Kết quả tính toán chỉ số chất lượng nước mặt huyện Đình Lập (WQI) 

Chỉ số chất lượng nước mặt của huyện Cao Lộc được tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng III-6: Chỉ số chất lượng nước (WQI) huyện Đình Lập 

Tên điểm 

6 
tháng 
cuối 
năm 
2015 

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

MM MK TB 
năm MM MK TB 

năm MM MK TB 
năm MM MK TB 

năm 

Sông Lục 
Nam tại 
cầu Bình 
Chương 

87 91 80 86 99 99 99 97 80 89 97 96 97 

Sông Lục 
Nam tại 
TTNT 

Thái Bình 

87 91 91 91 100 97 99 97 85 91 97 97 97 

 

Nhận xét: 

Dựa trên giá trị chỉ số chất lượng WQI của từng vị trí quan trắc trong các năm 2015 

- 2020 có thể thấy giá trị WQI trên địa bàn huyện Đình Lập dao động từ 80 ÷ 100, xu 

hướng biến đổi của các vị trí theo xu hướng cải thiện dần về chất lượng. 

- Chất lượng nước mặt của sông Lục Nam huyện Đình Lập có chất lượng tốt, ít biến 

động về chất lượng và sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

3.1.2.4. Diễn biến chất lượng nước mặt Lộc Bình 

a) Kết quả phân tích chất lượng nước mặt 

Kết quả phân tích chất lượng nước mặt các thủy vực của huyện Lộc Bình trong giai 

đoạn 2015-2020 được thể hiện dưới đây: 
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(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 
Hình III-7: Kết quả phân tích hàm lượng COD các thủy vực của huyện Lộc Bình 

 
(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 

Hình III-8: Kết quả phân tích hàm lượng BOD các thủy vực của huyện Lộc Bình 

Nhận xét: 
Chất lượng nước mặt trên địa bàn huyện Lộc Bình (sông Kỳ Cùng, hồ Nà Cáy, suối 

Khon Xè, suối Tòng Già) chất lượng tương đối tốt. Hầu hết các chỉ tiêu phân tích tại các tất 

cả các vị trí quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 08-MT:2015/BTNMT 

(B1). Tuy nhiên, suối Tòng Già thị trấn Na Dương những năm trở lại đây đã xuất hiện ô 

nhiễm, cụ thể giá trị TSS năm 2018 lên tới 94,6 mg/l vượt 1,88 lần so với QCVN 08-

MT:2015/BTNMT (B1). 

Hiện nay chất lượng nước ngày càng có dấu hiệu suy giảm đặc biệt là chất lượng 

nước sông vì vậy để đánh giá được chính xác nhất các tác động xấu đến chất lượng nước 

đồng thời đưa ra biện pháp giảm thiểu và xử lý kịp thời, 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn 
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huyện thực hiện quan trắc mới 03 vị trí tại 3 xã trên lưu vực sông Kỳ Cùng và kết quả cho 

thấy chất lượng nước tại các vị trí này tương đối tốt các thông số quan trắc (COD, BOD, 

DO, amoni, nitrat, coliform,…) đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 08-

MT:2015/BTNMT (B1). Nhận thấy tại các vị trí này chưa gây ảnh hưởng xấu đến chất 

lượng nước trên địa bàn huyện. 

b) Kết quả tính toán chỉ số chất lượng nước mặt huyện Lộc Bình (WQI) 

Chỉ số chất lượng nước mặt của huyện Cao Lộc được tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng III-7: Chỉ số chất lượng nước (WQI) huyện Lộc Bình 

Tên điểm 

6 
tháng 
cuối 
năm 
2015 

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

MM MK TB  
năm MM MK TB  

năm MM MK TB  
năm MM MK TB  

năm 

Sông Kỳ Cùng tại 
cầu Bản Chu 88 89 76 83 94 88 91 97 69 83 87 88 88 

Hồ Nà Cáy 88 84 80 82 95 72 84 97 80 89 95 94 95 
Suối Toòng Già, thị 

trấn Na Dương - 84 80 82 89 54 72 94 55 75 71 73 72 

Suối Khon Xè 91 81 88 85 98 75 87 95 81 88 84 84 84 
Suối Tòng Già sau 

điểm xả thải của mỏ 
than Na Dương 

63 78 80 79 86 58 72 92 57 75 73 76 75 

Nhận xét: 

Dựa trên giá trị chỉ số chất lượng WQI của từng vị trí quan trắc trong các năm 2015 

- 2020 có thể thấy giá trị WQI trên địa bàn huyện Lộc Bình dao động từ 54 ÷ 98 biến đổi 

không đều theo thời gian. 

- Chất lượng nước mặt của Sông Kỳ Cùng tại cầu Bản Chu, nước hồ Nà Cáy, suối 

Khon Xè có chất lượng tốt và đáp ứng được cho mục đích cấp nước sinh hoạt, tuy nhiên 

cần xử lý để đảm bảo an toàn trước khi cấp nước cho mục đích sinh hoạt. 

- Chất lượng nước suối Tòng Già có xu hướng suy giảm chỉ sử dụng cho mục đich 

tưới tiêu và các mục đích tương đương khác. 

3.1.2.5. Diễn biến chất lượng nước mặt Chi Lăng 

a) Kết quả phân tích chất lượng nước mặt 

Kết quả phân tích chất lượng nước mặt các thủy vực của huyện Chi Lăng trong giai 

đoạn 2015-2020 được thể hiện dưới đây: 



83 
 

 

 
(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 

Hình III-9: Kết quả phân tích hàm lượng COD các thủy vực của huyện Chi Lăng 

 
(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 

Hình III-10: Kết quả phân tích hàm lượng BOD các thủy vực của huyện Chi Lăng 

Nhận xét: 

- Chất lượng nước sông Thương tại 2 vị trí quan trắc tương đối tốt, tất cả các thông 

số quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1). Tuy 

nhiên những năm trở lại đây các thông số quan trắc đang có xu hướng tăng và cần có các 

biện pháp giảm thiểu kịp thời, Cụ thể như sau: 

- Thông số TSS cuối năm 2015 dao động từ 2,5 – 5,3 mg/l nhưng đến năm 2019 lến 

tới 22,5 mg/l. 

- Thông số BOD biến đổi không đều qua các năm, năm 2017 có dấu hiệu tăng 

nhưng đến năm 2019 lại có xu hướng cải thiện chỉ ở mức 4,6 mg/l. Tuy nhiên theo kết quả 

quan trắc 6 tháng đầu năm 2020 hàm lượng BOD có dấu hiệu tăng so với cùng kỳ năm 

ngoái. 

- Các thông số kim loại có hàm lượng khá thấp không gây ảnh hưởng đến môi 

trường nước sông. 
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- Các thông số hữu cơ, dinh dưỡng tương đối thấp nhỏ hơn giới hạn phát hiện của 

phương pháp thể hiện chất lượng nước trên địa bàn huyện không đáng lo ngại tuy nhiên 

vẫn cần các biện pháp bảo vệ phù hợp. 

b) Kết quả tính toán chỉ số chất lượng nước mặt huyện Chi Lăng (WQI) 

Bảng III-8: Chỉ số chất lượng nước (WQI) huyện Chi Lăng 

Tên điểm 

6 
tháng 
cuối 
năm 
2015 

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

MM MK TB 
năm MM MK TB 

năm MM MK TB 
năm MM MK TB 

năm 

Sông Thương 
tại xã Mai Sao 88 89 91 90 96 74 85 94 72 83 91 94 93 

Sông Thương 
tại cầu Chi 
Lăng 

88 91 91 91 94 91 93 87 82 85 95 95 95 

Nhận xét: 
Dựa trên giá trị chỉ số chất lượng WQI của từng vị trí quan trắc trong các năm 2015 

- 2020 có thể thấy giá trị WQI trên địa bàn huyện Chi Lăng dao động từ 74 ÷ 95, xu hướng 

biến đổi của các vị trí theo xu hướng cải thiện dần về chất lượng. 

- Môi trường nước mặt của sông Thương chảy qua huyện Chi Lăng có chất lượng 

tốt và đáp ứng được cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

3.1.2.6. Diễn biến chất lượng nước mặt Hữu Lũng 

a) Kết quả phân tích chất lượng nước mặt 

Kết quả phân tích chất lượng nước mặt các thủy vực của huyện Hữu Lũng trong giai 

đoạn 2015-2020 được thể hiện dưới đây: 

 
(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 

Hình III-11: Kết quả phân tích hàm lượng COD các thủy vực của huyện Hữu Lũng 
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(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 

Hình III-12: Kết quả phân tích hàm lượng BOD các thủy vực của huyện Hữu Lũng 

Nhận xét: 

Kết quả phân tích chất lượng nước mặt các thủy vực của huyện Hữu Lũng trong giai 

đoạn 2015-2020 được thể hiện dưới đây: 

- Sông Thương tại thôn Việt Thắng: Chất lượng nước sông Thương qua các năm  tại  

vị trí quan trắc tương đối tốt, tất cả các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép của 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1), cụ thể: 

+ pH dao động từ 6,63 – 7,9 

+ TSS có giá trị <0,2 - 28,4mg/l; 

+ COD: dao động từ 4,2 - 18,9 mg/l; 

+ BOD5: dao động từ 0,9 - 14,5 mg/l; 

+ Hàm lượng các chất dinh dưỡng, kim loại nặng và vi sinh vật ở mức thấp, 

- Sông Trung: Chất lượng nước sông Trung tại thôn Đồng Lão tương đối tốt, hầu hết 

các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép của của QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1). 

+ Suối tại thôn Đồng Lão: Chất lượng nước suối tương đôi tốt, các chỉ tiêu quan 

trắc đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1). 

Tuy nhiên chất lượng nước của các vị trí quan trắc đang có sự thay đổi theo các 

năm, Những năm gần đây chất lượng nước đang có dấu hiệu suy giảm. 

b) Kết quả tính toán chỉ số chất lượng nước mặt huyện Hữu Lũng (WQI) 
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Bảng III-9: Chỉ số chất lượng nước (WQI) huyện Hữu Lũng 

Tên 
điểm 

6 tháng 
cuối 
năm 
2015 

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

MM MK TB 
năm MM MK TB 

năm MM MK TB 
năm MM MK TB 

năm 

Sông 
Thương 
tại thôn 

Việt 
Thắng 

89 89 91 90 98 82 90 95 78 87 90 92 91 

Sông 
Trung tại 

thôn 
Đồng 
Lão 

91 86 91 89 95 100 98 95 87 91 98 97 98 

Suối tại 
thôn 
Đồng 
Lão 

87 75 91 83 94 99 97 96 74 85 91 95 93 

Nhận xét: 

Dựa trên giá trị chỉ số chất lượng WQI của từng vị trí quan trắc trong các năm 2015 

- 2020 có thể thấy giá trị WQI trên địa bàn huyện Hữu Lũng dao động từ 74 ÷ 100, xu 

hướng biến đổi của các vị trí theo xu hướng cải thiện dần về chất lượng. 

- Chất lượng nước mặt của sông Thương, Sông Trung và Suối chảy qua địa phận 

huyện Hữu Lũng tương đối tốt ít biến động có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

3.1.2.7. Diễn biến chất lượng nước mặt Văn Quan 

a) Kết quả phân tích chất lượng nước mặt 

Kết quả phân tích chất lượng nước mặt các thủy vực của huyện Văn Quan trong giai 

đoạn 2015-2020 được thể hiện dưới đây: 

 
(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II năm 2015 – đợt II năm 2019) 

Hình III-13: Kết quả phân tích hàm lượng COD các thủy vực của huyện Văn Quan 
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(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 

Hình III-14: Kết quả phân tích hàm lượng BOD các thủy vực của huyện Văn Quan 

Nhận xét: 

Tại huyện Văn Quan, chất lượng nước đập Bản Quyền thị trấn Văn Quan và trạm 

bơm cấp nước sinh hoạt thị trấn Văn Quan tương đối tốt, tất cả các chỉ tiêu quan trắc đều 

nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1). 

Hiện nay chất lượng nước ngày càng có dấu hiệu suy giảm đặc biệt là chất lượng 

nước sông vì vậy để đánh giá được chính xác nhất các tác động xấu đến chất lượng nước 

đồng thời đưa ra biện pháp giảm thiểu và xử lý kịp thời, 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn 

huyện Văn Quan thực hiện quan trắc mới 03 vị trí tại 3 xã trên lưu vực sông Kỳ Cùng và 

kết quả cho thấy chất lượng nước tại các vị trí này tương đối tốt các thông số quan trắc 

(COD, BOD, DO, amoni, nitrat, coliform,…) đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

08-MT:2015/BTNMT (B1). Nhận thấy tại các vị trí này chưa gây ảnh hưởng xấu đến chất 

lượng nước trên địa bàn huyện. Tuy nhiên so với các điểm quan trắc khác trên địa bàn thì 

tại 03 vị trí trên sông Kỳ Cùng hàm lượng các chất ô nhiễm đang ở mức cao nhất giá trị 

BOD dao động từ 23 – 25,6 mg/l, COD dao động từ 11,4 – 13,5 mg/l. 

b) Kết quả tính toán chỉ số chất lượng nước mặt huyện Văn Quan (WQI) 

Bảng III-10: Chỉ số chất lượng nước (WQI) huyện Văn Quan 

Tên điểm 

6 
tháng 
cuối 
năm 
2015 

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

MM MK TB năm MM MK TB năm MM MK TB năm MM MK TB năm 

Đập Bản 
Quyền 89 72 91 82 97 80 89 94 72 83 87 89 88 

Tram bơm 
cấp nước 
sinh hoạt 

90 80 91 86 100 91 96 91 80 86 95 97 96 
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Nhận xét: 

Dựa trên giá trị chỉ số chất lượng WQI của từng vị trí quan trắc trong các năm 2015 

- 2020 có thể thấy giá trị WQI trên địa bàn huyện Văn Quan dao động từ 72 ÷ 100, xu 

hướng biến đổi của các vị trí theo xu hướng cải thiện dần về chất lượng. 

- Chất lượng nước mặt của Đập Bản Quyền khá tốt đạt tiêu chuẩn cho mục đích cấp 

nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp. 

- Chất lượng nước mặt trạm bơm cấp nước sinh hoạt khá ổn định đáp ứng đủ nhu 

cầu của người dân. 

3.1.2.8. Diễn biến chất lượng nước mặt Bình Gia 

a) Kết quả phân tích chất lượng nước mặt 

Kết quả phân tích chất lượng nước mặt các thủy vực của huyện Bình Gia trong giai 

đoạn 2015-2020 được thể hiện dưới đây: 

 
(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 

Hình III-15: Kết quả phân tích hàm lượng COD các thủy vực của huyện Bình Gia 

 
(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 

Hình III-16: Kết quả phân tích hàm lượng BOD các thủy vực của huyện Bình Gia 
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Nhận xét: 

Chất lượng nước sông Bắc Giang tại xã Hoa Thám, xã Văn Mịch và hồ Phai Danh 

tương đối tốt, tất cả các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 08-

MT:2015/BTNMT (B1). 

Tuy nhiên chất lượng nước có sự thay đổi theo các năm. Những năm gần đây chất 

lượng nước có dấu hiệu suy giảm cụ thể như sau: 

+ Sông Bắc Giang tại xã Hoa Thám: hàm lượng TSS tăng từ 6 mg/l (năm 2018) lên 

23,5 mg/l (năm 2019), hàm lượng BOD, COD cũng tăng cao năm 2019 tăng khoảng 4,2 

lần so với năm 2015. Hàm lượng các chất dinh dưỡng cũng gấp 5-6 lần so với đầu giai 

đoạn. 

+ Sông Bắc Giang tại xã Văn Mịch 6 tháng đầu năm 2020 tương đối cao: Hàm 

lượng BOD là 26,3 mg/l, hàm lượng COD là 11,4 mg/l. Hiện tại trên địa bàn huyện Bình 

Gia đây là vị trí có hàm lượng các chất cao nhất. 

+ Hồ Phai Danh: Hàm lượng TSS, BOD, COD đều suy giảm, năm 2019 hàm lượng 

các chất cao hơn 6 tháng cuối năm 2015 dao động khoảng 3-4 lần. 

b) Kết quả tính toán chỉ số chất lượng nước mặt huyện Bình Gia (WQI) 

Bảng III-11: Chỉ số chất lượng nước (WQI) huyện Bình Gia 

Tên điểm 

6 
tháng 
cuối 
năm 
2015 

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

MM MK TB năm MM MK TB năm MM MK TB năm MM MK TB năm 

Sông Bắc 
Giang tại 
xã Hoa 
Thám 

91 90 90 90 95 96 96 95 76 86 87 88 88 

Hồ Phai 
Danh 90 85 91 88 93 97 95 96 68 82 88 88 88 

Nhận xét: 

Dựa trên giá trị chỉ số chất lượng WQI của từng vị trí quan trắc trong các năm 2015 

- 2020 có thể thấy giá trị WQI trên địa bàn huyện Bình Gia dao động từ 68 ÷ 96, xu hướng 

biến đổi của các vị trí theo xu hướng giảm dần về chất lượng. 

- Chất lượng nước mặt của các thủy vực huyện Bình Gia khá tốt và đủ tiêu chuẩn 

cung cấp nước sinh hoạt tuy nhiên cần có các biện pháp xử lý phù hợp. 

- Mùa khô năm 2018 chất lượng nước suy giảm chỉ sử dụng được cho mục đích tưới 

tiêu nhưng do có sự quan tâm và các biện pháp cải thiện môi trường của huyện Văn Quan 
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chất lượng nước được cải thiện đáng kể sang năm 2019 chất lượng nước đã đạt đủ tiêu 

chuẩn cung cấp nước sinh hoạt tuy nhiên vẫn cần các biện pháp xử lý phù hợp. 

3.1.2.9. Diễn biến chất lượng nước mặt Bắc Sơn 

a) Kết quả phân tích chất lượng nước mặt 

Kết quả phân tích chất lượng nước mặt các thủy vực của huyện Bắc Sơn trong giai 

đoạn 2015-2020 được thể hiện dưới đây: 

 
(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 

Hình III-17: Kết quả phân tích hàm lượng COD các thủy vực của huyện Bắc Sơn 

 

 
(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 

Hình III-18: Kết quả phân tích hàm lượng BOD các thủy vực của huyện Bắc Sơn 

Nhận xét: 

Chất lượng nước mặt tại các thủy vực được quan trắc trên địa bàn huyện Bắc Sơn 

(suối Đồng Ý, trạm bơm cấp nước sinh hoạt xã Long Đống, hồ Tam Hoa) tương đối tốt. 
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Tất cả các chỉ tiêu phân tích tại các vị trí quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép của 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1). Tuy nhiên hiện nay hàm lượng một số chất đang có xu 

hướng tăng cần có những biện pháp bảo vệ phù hợp. 

b) Kết quả tính toán chỉ số chất lượng nước mặt huyện Bắc Sơn (WQI) 

Bảng III-12: Chỉ số chất lượng nước (WQI) huyện Bắc Sơn 

Tên 
điểm 

6 
tháng 
cuối 
năm 
2015 

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

MM MK TB 
năm MM MK TB 

năm MM MK TB 
năm MM MK TB 

năm 

Hồ Tam 
Hoa 91 81 91 86 97 91 94 70 77 74 93 92 93 

Trạm 
bơm cấp 

nước 
sinh 

hoạt xã 
Long 
Đống 

88 91 91 91 97 100 99 100 91 96 100 99 100 

Suối 
Đồng Ý 
tại thôn 
Phù Dạ 

91 77 84 81 100 62 81 96 81 89 92 91 92 

Nhận xét: 

Dựa trên giá trị chỉ số chất lượng WQI của từng vị trí quan trắc trong các năm 2015 

- 2020 có thể thấy giá trị WQI trên địa bàn huyện Bắc Sơn dao động từ 62 ÷ 100. 

- Chất lượng nước mặt của hồ Tam Hoa có chất lượng ổn định và đủ tiêu chuẩn 

cung cấp nước sinh hoạt. Tuy nhiên có năm 2018 chất lượng nước bị suy giảm nhưng đến 

nay chất lượng nước được cải thiện đáng kể có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh 

hoạt. 

- Chất lượng nước tại Trạm bơm cấp nước sinh hoạt xã Long Đống khá ổn định đáp 

ứng nhu cầu cấp nước trên địa bàn huyện. 

- Chất lượng nước suối Đồng Ý khá tốt, tuy nhiên chất lượng giữa mùa mưa và mùa 

khô có sự khác nhau khá nhiều. 

3.1.2.10. Diễn biến chất lượng nước mặt Tràng Định 

a) Kết quả phân tích chất lượng nước mặt 

Kết quả phân tích chất lượng nước mặt các thủy vực của huyện Tràng Định trong 

giai đoạn 2015-2020 được thể hiện dưới đây: 
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(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 

Hình III-19: Kết quả phân tích hàm lượng COD các thủy vực của huyện Tràng Định 

 
(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 

Hình III-20: Kết quả phân tích hàm lượng BOD các thủy vực của huyện Tràng Định 

Nhận xét: 

Kết quả phân tích chất lượng nước mặt tại Sông Kỳ cùng chảy qua địa bàn huyện và 

Sông Bắc Khê tại thị trấn Thất Khê cho thấy chất lượng nước tại các thủy vực trên khá tốt. 

Tất cả các thông số phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép theo cột B1 QCVN 08-

MT:2015/BTNMT. 

Hiện nay chất lượng nước ngày càng có dấu hiệu suy giảm đặc biệt là chất lượng 

nước sông vì vậy để đánh giá được chính xác nhất các tác động xấu đến chất lượng nước 

đồng thời đưa ra biện pháp giảm thiểu và xử lý kịp thời, 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn 

huyện thực hiện quan trắc mới 05 vị trên lưu vực 02 sông là sông Bắc Khê và sông Kỳ 

Cùng kết quả cho thấy chất lượng nước tại các vị trí này tương đối tốt các thông số quan 

trắc (COD, BOD, DO, amoni, nitrat, coliform,…) đều nằm trong giới hạn cho phép của 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1).  
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b) Kết quả tính toán chỉ số chất lượng nước mặt huyện Tràng Định (WQI) 

Bảng III-13: Chỉ số chất lượng nước (WQI) huyện Tràng Định 

Tên điểm 
6 tháng 

cuối năm 
2015 

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

MM MK TB  
năm MM MK TB  

năm MM MK TB  
năm MM MK TB  

năm 
Sông 
Bắc Khê 
tại thị 
trấn Thất 
Khê 

88 84 91 88 99 99 99 97 90 94 99 100 100 

Sông Kỳ 
Cùng tại 
cầu Bản 
Trại 

79 80 91 86 99 78 89 95 73 84 96 97 97 

Nhận xét: 

Dựa trên giá trị chỉ số chất lượng WQI của từng vị trí quan trắc trong các năm 2015 

- 2020 có thể thấy giá trị WQI trên địa bàn huyện Tràng Định dao động từ 61 ÷ 100, xu 

hướng biến đổi của các vị trí theo xu hướng cải thiện dần về chất lượng. 

- Chất lượng nước mặt của sông Bắc Khê tại thị trấn Thất Khê có chất lượng tương 

đối tốt và đủ tiêu chuẩn cung cấp nước sinh hoạt. 

- Chất lượng nước sông Kỳ Cùng tại cầu Bản Trại khá tốt, tuy nhiên chất lượng giữa 

mùa mưa và mùa khô có sự chênh lệch không đáng kể.  

3.1.2.11. Diễn biến chất lượng nước mặt Văn Lãng 

a) Kết quả phân tích chất lượng nước mặt 

Kết quả phân tích chất lượng nước mặt các thủy vực của huyện Văn Lãng trong giai 

đoạn 2015-2020 được thể hiện dưới đây: 

 
(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 

Hình III-21: Kết quả phân tích hàm lượng COD các thủy vực của huyện Văn Lãng 
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(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 

Hình III-22: Kết quả phân tích hàm lượng BOD các thủy vực của huyện Văn Lãng 

Nhận xét: 

Kết quả phân tích chất lượng nước mặt các thủy vực của huyện Văn Lãng trong giai 

đoạn 2015-2020 được thể hiện dưới đây: 

- Kết quả phân tích chất lượng nước mặt tại Sông Kỳ Cùng và nước suối trên địa 

bàn huyện cho thấy chất lượng nước trên địa bàn huyện đang có hiện tượng ô nhiễm do các 

nguồn thải xả thải. Hàm lượng COD, TSS, BOD những năm gần đây tăng khá cao vượt 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1). Cụ thể: 

+ Tại sông Kỳ Cùng hàm lượng TSS tức thời (mùa khô năm 2018) với hàm lượng 

60,8 mg/l vượt 4,03 lần so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1). 

+ Đối với chất lượng nước suối Tân Mỹ chịu tác động trực tiếp từ nước thải của các cơ 

sơ sản xuất xung quanh khu vực (như Nhà máy thuộc da Nguyên Hồng) và các khu dân cư, ô 

nhiễm theo từng thời điểm hàm lượng NH4+ (mùa mưa 2017 và 2018) vượt 10,3  lần so với 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1).  

b) Kết quả tính toán chỉ số chất lượng nước mặt huyện Văn Lãng (WQI) 

Bảng III-14: Chỉ số chất lượng nước (WQI) huyện Văn Lãng 

Tên 
điểm 

6 
tháng 
cuối 
năm 
2015 

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

MM MK TB 
năm MM MK TB 

năm MM MK TB 
năm MM MK TB 

năm 

Sông Kỳ 
Cùng 
sau khi 
chảy 
qua thị 
trấn Na 
Sầm 

89 68 91 80 91 71 81 86 72 79 83 87 85 
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Tên 
điểm 

6 
tháng 
cuối 
năm 
2015 

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

MM MK TB 
năm MM MK TB 

năm MM MK TB 
năm MM MK TB 

năm 

Suối tại 
xã Tân 
Mỹ 

70 71 81 76 77 52 65 81 52 67 65 68 67 

Nhận xét: 
Dựa trên giá trị chỉ số chất lượng WQI của từng vị trí quan trắc trong các năm 2015- 

2020 có thể thấy: 

Chất lượng nước Sông Kỳ Cùng sau khi chảy qua thị trấn Na Sầm có thể thấy giá trị 

WQI dao động từ 71 ÷ 91, xu hướng biến đổi của các vị trí theo xu hướng cải thiện dần về 

chất lượng. So với giai đoạn 2011 – 2015 chất lượng nước được cải thiện rõ rệt có thể sử 

dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.  

Chất lượng nước suối tại xã Tân Mỹ so với giai đoạn trước đã được cải thiện rõ rệt 

tuy nhiên chỉ sử dụng được cho mục đích tưới tiêu do mấy năm trở lại đây phải chịu tác 

động trực tiếp của các nguồn xả vào thủy vực. 

Nhận xét chung:  

Chất lượng môi trường nước mặt qua các đợt quan trắc tại các điểm quan trắc của 

tỉnh Lạng Sơn tương đối tốt. Bên cạnh việc duy trì chất lượng nước ở mức khá tốt thì chất 

lượng nước còn được cải thiện đáng kể qua từng năm, các chỉ tiêu phân tích tại phần lớn 

các vị trí quan trắc nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1). 

Tuy nhiên, tai một số vị trí bị ô nhiễm chất hữu cơ điển hình (như: BOD5, COD, TSS, 

NH4,…). Có thể thấy tại một số điểm quan trắc có dấu hiệu ô nhiễm tức thời, nguyên nhân 

gây ô nhiễm chủ yếu là do chưa kiểm soát và xử lý được triệt để các nguồn xả thải, đặc biệt 

là nước thải từ hoạt động sinh hoạt dân cư, đô thị hóa. Trong giai đoạn này, mặc dù sự cố 

môi trường do hoạt động sản xuất công nghiệp đã được kiểm soát tốt hơn nhưng vẫn còn 

xảy ra một số sự cố môi trường không nhỏ gây tác động đến môi trường nước. So với giai 

đoạn 2011-2015 cho thấy môi trường nước mặt tỉnh Lạng Sơn có sự biến đổi rõ rệt theo xu 

hướng giảm mức độ ô nhiễm.  

Ô nhiễm môi trường nước có tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng, các hệ sinh 

thái, gây ra những xung đột trong khai thác, sử dụng nguồn nước. Từ đó, gây ra những 

thiệt hại kinh tế không hề nhỏ cho xã hội. Để kiểm soát chất lượng nước mặt của tỉnh Lạng 

Sơn phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh. Việc xây dựng hệ 
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thống thu gom nước thải sinh hoạt và khu xử lý tập trung của các khu đô thị trong tỉnh là 

hết sức cần thiết vì đây là nguồn ô nhiễm nước mặt chính hiện nay. 

Ngoài ra việc tăng cường công tác quản lý môi trường nước được đẩy mạnh từ 

Trung ương đến địa phương, hệ thống chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng môi 

trường nước được rà soát, hoàn thiện, công tác thống kê, quản lý nguồn thải được triển 

khai, công tác đánh giá tác động môi trường, cấp phép xả nước thải, thanh tra, kiểm tra, 

quan trắc môi trường nước được tăng  cường, nhiều dự án, chương trình xử lý ô nhiễm, cải 

thiện chất lượng môi trường nước đã được đầu tư thực hiện và đạt được những kết quả tích 

cực. Đặc biệt thường xuyên kiểm tra giám sát đối với chất lượng nước thải các khu công 

nghiệp, khu tập trung kinh doanh sản xuất, nhà máy xí nghiệp, bệnh viện vì đây là nguồn 

nguy cơ gây ô nhiễm, dịch bệnh rất cao.  

3.1.3. Các vấn đề môi trường nước mặt lục địa nổi cộm 

a) Hạn hán, thiếu nước 

Trên địa bàn tỉnh đã xảy ra tình trạng hạn hán, thiếu nước tập trung vào mùa khô 

(lượng mưa ít). Một số huyện như huyện Văn Quan diện tích đất hạn hán về mùa khô lớn, 

chiếm khoảng 50% diện tích trên toàn huyện, một số nơi như xã Văn Mộng, Tràng Phái 

thường xuyên thiếu nước vào mùa khô. Huyện Hữu Lũng diện tích cấp nước đảm bảo chỉ 

đạt 35% thiếu nước tới 65% trên địa bàn Huyện. Một số xã thiếu nước trầm trọng như xã 

Minh Hòa 80% thiếu nước sử dụng do địa hình dốc ngược với sông, xã Hòa thắng thiếu 

nước sinh hoạt và nông nghiệp, xã Yên Vượng thiếu nước nông nghiệp và sinh hoạt, đời 

sống người dân cực kỳ khó khăn, xã Thanh Sơn và Tân Lập cũng thiếu nước cho sinh hoạt 

và nông nghiệp. Nguyên nhân thiếu nước xảy ra tại các vùng chủ yếu là do cấu tạo địa chất 

của các vùng này chủ yếu là đá vôi, nên vào mùa mưa lượng nước không được trữ lại gây 

ra tńh trạng hạn hán và thiếu nước vào mùa khô.  

Theo kết quả nghiên cứu của dự án Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác và sử 

dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Trường Đại học Mỏ - Địa chất thực hiện 

năm 2007, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 41 xã (8 huyện) đang xảy ra tình trạng thiếu 

nước, hạn hán phục vụ cho các mục đích dân sinh, kinh tế. 

Nguyên nhân do: Lượng mưa phân bố không đều, mùa khô kéo dài từ tháng XI đến 

tháng IV năm sau, với lượng mưa mùa khô chỉ chiếm từ 20 -25% tổng lượng mưa năm. 

Bên cạnh đó, với ¾ diện tích trên địa bàn toàn tỉnh chủ yếu là đồi núi, địa hình dốc phần 

lớn các sông suối đều ngắn và dốc, rừng bị tàn phá do đó khi mưa xong thì nguồn nước 

trên các sông suối nhanh bị cạn kiệt. Dẫn đến tình trạng thiếu nước trong mùa khô, đặc biệt 
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là gây ra hạn hán trong vụ đông xuân. Ngoài ra, các khu sử dụng nước bị chia cắt, không 

chủ động được nguồn nước, khó khăn trong việc xây dựng, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng nói 

chung và các công tŕnh cấp nước, trữ nước và vệ sinh môi trường nói riêng. 

- Dân cư vùng núi cao có mật độ dân số thấp, nhiều hộ dân cư sống rải rác gây khó 

khăn cho việc cấp nước tập trung. 

- Ý thức người dân trong việc sử dụng và quản lý các công trình cấp nước chưa cao, 

người dân có ý thức ỉ lại trông chờ vào sự đầu tư của nhà nước nên việc quản lý vận hành 

các công trình đã đầu tư xây dựng chưa được tốt. 

b)  Xả nước thải vào nguồn nước 

Nước thải từ đô thị, khu công nghiệp và các sở sản xuất chế biến nhỏ lẻ chưa được 

xử lý đạt quy chuẩn môi trường đã xả thải ra nguồn tiếp nhận (sông, suối, ao, hồ) gây ô 

nhiễm nước. Một số đơn vị xả thải vi phạm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn làm ảnh hưởng trực 

tiếp đến chất lượng nước mặt như: Năm 2019 Công ty TNHH Tuấn Minh (sơ chế chân gà), 

xả nước thải có thông số NH4+ vượt 1,28 lần, thông số coliform vượt 2,2 lần  so với QCVN 

40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. Thanh tra Sở 

tài nguyên môi trường đã xử lý vi phạm với tổng số tiền 19 triệu đồng. Năm 2020, Công ty 

cổ phần lâm sản Thành An (chế biến gỗ) đã bị thanh tra sở tài nguyên và môi trường xử 

phạt vi phạm hành chính về xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép với tổng số 

tiền 52 triệu đồng. Công ty cổ phần Gia Lộc có hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ 

thuật và chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã xử lý vi phạm hành chính với tổng số tiền 467 

triệu đồng. Trên địa bàn huyện Lộc Bình các cơ sở khai thác than, sản xuất điện có lượng 

nước thải đáng kể chảy xuống sông Kỳ Cùng và các con suối phụ lưu. Các đơn vị có thể kể 

đến ở đây là công ty than Na Dương (192.798 m3/năm), công ty nhiệt điện Na Dương 

(22.000 m3/năm). 

 Mặt khác việc xử lý nước thải ở các cơ sở sản xuất, bệnh viện và trạm y tế xã chưa 

được thực hiện tốt, một lượng rác thải sinh hoạt, chất thải rắn chưa thu gom hết,…là những 

nguồn gây ra ô nhiễm nước.  

Trung lưu sông Kỳ Cùng chảy qua các huyện Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn, một 

phần huyện Chi Lăng, Văn Quan và Văn Lãng. Do tác động của các nguồn xả thải sản 

xuất, nhất là chế biến khoáng sản, khai thác cát sỏi giữa lòng sông, nguồn thải sinh hoạt và 

nguồn thải y tế, nên chất lượng nước ở đoạn sông chảy qua thành phố Lạng Sơn bị suy 

giảm.  
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Về tình trạng ô nhiễm nước ở nông thôn, phần lớn các chất thải của con người và 

gia súc chưa được xử lý nên ngấm xuống đất hoặc bị rửa trôi, làm cho tình trạng ô nhiễm 

nguồn nước về chất hữu cơ và vi sinh vật ngày càng cao. 

3.2. Nước dưới đất 

3.2.1. Tài nguyên nước dưới đất 

 Đặc điểm địa chất thủy văn 

Dựa vào điều kiện địa chất, địa chất thủy văn và mức độ nghiên cứu, khu vực 

nghiên cứu được chia ra các đơn vị chứa nước sau: 

+ Phức hệ chứa nước trầm tích Đệ Tứ (Q) 

+ Tầng chứa nước trầm tích Neogen hệ tầng Lộc Dương (N/d) 

+ Phức hệ chứa nước trầm tích lục nguyên xen phun trào Triat (T) 

+ Tầng chứa nước trầm tích lục nguyên xen Cacbonat Pecni trên hệ tầng Bản Lỏng 

(P2 bl) 

+ Tầng chứa nước trầm tích cacbonat cacbon giữa – pecni dưới hệ tầng Tam Thanh 

(C2-P1) 

a) Phức hệ chứa nước trầm tích Đệ Tứ 

Trầm tích Đệ tứ phân bố rộng rãi trong vùng và được chia làm 2 loại gồm: các tàn 

tích do phong hóa eluvi, sườn tích deluvi, lũ tích proluvi và bồi tích aluvi ven sông Kỳ 

Cùng và các sông suối trong vùng. Các trầm tích eluvi, deluvi và proluvi có thành phần 

hỗn tạp, gồm các mảnh vụn, sét, sét pha, cát pha, tetravotxa. Chiều dày của phức hệ chứa 

nước trầm tích Đệ Tứ thay đổi từ 0,2m đến 12m. Chiều sâu của tầng chứa nước dao động 

từ 0 đến 5,2m và biến đổi theo mùa. Việc khai thác nước trong vùng chủ yếu là các giếng 

đào với lưu lượng dao động từ 0,01 – 0,2 l/s. Theo tài liệu thu thập, kết quả đổ nước trong 

hố đào cho thấy hệ số thấm k = 0,51-3,36 m/ngày. Khả năng khai thác nước trong tầng là 

rất ít và chỉ được khai thác từ các giếng đào. Nguồn cung cấp nước cho phức hệ chứa nước 

này là nước mưa; chất lượng nước của một số mẫu nước giếng cho thấy độ pH dao động từ 

6 đến 7. Nước trong, không mùi, không vị, thuộc loại hình hóa học bicacbonat và 

bicacbonatclurua hoặc cloruabicacbonat. Tổng độ khoáng hóa (M) thấp, dao động từ 0,05 

đến 0,85 gam/lít nhưng chủ yếu dao động từ 0,1-0,3 gam/lít. Một số dạng đặc trưng của 

công thức Cuoclop: 

- Nước bicacbonatcanxitri:  
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T26pH7Mg14K)(Na 27Ca47

SO4
10Cl12HCO3

78M0,185
+

 

- Nước bicacbonat clorua canxinatri:  

T27pH6M919K)29(NaCa50

SO4
12Cl44HCO3

44M0,122Co2
44 +

 

- Nước Clorua bicacbonat natri:  

T24pH6Mg21K)(Na 74

SO4
17HCO3

28Cl55
M0,05Co2

19,5 +
 

Các trầm tích aluvi ven sông Kỳ Cùng được phân bố rộng rãi ở khu ven thành phố 

Lạng Sơn. Thành phần của đất đá chứa nước gồm cuội sỏi, cát hạt trung, hạt thô, sét, sét 

pha, cát pha cuội, trong đó thành phần chủ yếu là thạch anh, kích thước hạt từ 3-5cm, đôi 

khi lên tới 7-10cm, bề dày từ 1,5-2cm được mài tròn tốt, bên trên lớp cuội là lớp cát hạt 

thô, hạt trung có bề dày từ 4-6cm. Chiều dày của lớp trầm tích aluvi biến đổi lớn và phụ 

thuộc vào địa hình bề mặt đá gốc. Theo tài liệu thu thập, các lỗ khoan thăm dò có chiều 

dày của trầm tích aluvi dao động từ 16 đến 18m. Chiều sâu thế nằm của mực nước dưới đất 

trong trầm tích aluvi (tương ứng với chiều sâu của mực nước dưới đất của tầng chứa nước 

(C2-P1tt trực tiếp nằm dưới nó) thường cách mặt đất từ 0,8-10m và biến đổi theo mùa. Các 

tài liệu bơm nước ở các lỗ khoan thí nghiệm đã xác nhận nước dưới đất trong các trầm tích 

aluvi và tầng chứa nước (C2-P1)tt có quan hệ thủy lực với nhau. 

Tính thấm nước và chứa nước của tầng chứa nước thay đổi mạnh. Các giếng khoan 

đang được khai thác ổn định. Theo kết quả hút nước thí nghiệm, lưu lượng tại lỗ khoan H2 

đạt 0,93 lít/s, độ hạ thấp mực nước (S)= 3,77m, tỷ lưu lượng q = 0,24 l/sm. Theo tính toán, 

hệ số thấm của đất đá (K) = 4,48 m/ngày. Kết quả phân tích thành phần hóa học được biểu 

diễn bởi công thức cuoclop như sau: 

pH7,35K)(Na 14Ca82

C128HCO3
66M0,44 +

 

Nước thuộc loại bicacbinat clorua canxi. Nguồn cung cấp nước cho đối tượng này là 

nước mưa và nước sông Kỳ Cùng về mùa mưa khi có lũ. Nhìn chung, đối tượng chứa nước 

này tương đối phong phú nhưng có bề dày nhỏ, nên ít có ý nghĩa cung cấp nước lớn, mà có 

thể xem như “con đường” để nước mưa và nước mặt ngấm xuống cung cấp cho tầng chứa 

nước (C2-P1)tt. 
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Theo kết quả tại một số lỗ khoan cho thấy tầng chứa nước trong trầm tích Đệ Tứ có 

mức độ chứa nước kém tới trung bình. Chiều sâu mực nước tĩnh dao động từ 0,3m tới 

5,63m. Tỷ lưu lượng biến đổi từ 0,03 l/s,m tới 0,25 l/s,m. Giếng khai thác Lỗ khoan tại H1 

sâu 17 m khai thác tầng chứa nước Đệ Tứ cho lưu lượng 1,51 lít/s. Mực nước hạ thấp 

6,39m. Tài liệu quan trắc động thái cho thấy mực nước biến đổi khá mạnh theo mùa. Mực 

nước dao động có khi lên tới 28,3m. 

Tầng chứa nước trầm tích Neogen hệ tầng Lộc Dương 

Tầng chứa nước trầm tích Neogen hệ tầng Lộc Dương phân bố ở phía Đông-Bắc 

vùng nghiên cứu, tạo thành một dải kéo dài theo phương Tây Bắc-Đông Nam, dọc theo đới 

sụt lún của đứt gãy sâu Cao Bằng-Lạng Sơn-Tiên Yên. Phần lộ lớn nhất của tầng phân bố ở 

phía Đông-Nam của thị trấn Đồng Đăng, với diện tích 0,36 km2. Thành đất đá gồm tuf, cát 

bột kết, phần đáy có cuội sạn kết. Chiều dày của tầng khoảng 400 m. Đất đá của tầng bị 

nứt nẻ không đều chủ yếu trong đới phong hóa và đới nứt nẻ kiến tạo vì thế mức độ chứa 

nước của tầng không đều. 

Theo tài liệu đo vẽ địa chất thủy văn, lưu lượng của một số giếng khoan dao động từ 

0,005 lít/s đến 0,1 l/s, tỷ lưu lượng dao động từ 0,0005 m/ngày đến 0,007 m/ngày. Độ hạ 

thấp mực nước S dao động từ 6,91 m đến 36,6 m. Mực nước tĩnh khoảng 6,7 m. Từ kết quả 

đo vẽ địa chất thủy văn cho thấy, lưu lượng của các giếng khoan ở tầng chứa nước trầm 

tích Neogen rất nhỏ, ít có khả năng khai thác công nghiệp. 

Theo kết quả phân tích chất lượng nước của một số giếng khoan cho thấy độ tổng 

khoáng hóa của nước biến thiên từ 0,032 đến 0,265 gam/l, nước nhạt đến siêu nhạt. Thành 

phần hóa học thuộc loại bicacbonat- natri, canxi. 

 Tầng chứa nước các trầm tích phun trào Creta – Paleogen hệ tầng Tam Thanh (c-m1) 

Tầng chứa nước các trầm tích phun trào Creta – Paleogen lộ ra lớn nhất tại khu vực 

xã Hoàng Đồng thuộc phía Tây của thành phố Lạng Sơn với diện tích khoảng 2 km2, còn 

lại là các chỏm nhỏ. Nước dưới đất trong tầng chủ yếu tồn tại trong các nứt nẻ phong hóa 

và kiến tạo. Mức độ chứa nước không đều và yếu. Thành phần của tầng gồm bazan, dạng 

loang lổ và rilolit, cát, sạn kết tủa và các lớp mỏng sét bột kết. Các đất đá của tầng phân bố 

chủ yếu trên khu vực địa hình núi cao từ 200-500 m, với độ phân cắt sâu. Chiều dày của 

tầng khoảng 200 m. 

Theo tổng hợp kết quả nghiên cứu, số mạch nước có lưu lượng nhỏ hơn 0,1 lít/s 

chiếm tỷ lệ 70%; số mạch nước có lưu lượng từ 0,1 tới 0,7 lít/s chiếm tỷ lệ 30%. Chất 

lượng nước của tầng nhạt, độ tổng khoáng hóa dao động từ 0,174 tới 0,291 gam/l, thuộc 
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loại bicacbonat canxi-magiê. Nguồn cung cấp nước cho tầng chủ yếu là nước mưa, sau đó 

thoát ra ở một số mạch nước hoặc thoát trực tiếp vào mạng xâm thực. 

Do diện tích phân bố của tầng chứa nước nhỏ và nằm ở phần địa hình cao cho nên 

lưu lượng các mạch nhỏ vì vậy ít có giá trị cung cấp nước, chỉ có thể cung cấp nước quy 

mô nhỏ quy mô gia đình và cụm gia đình. 

 Tầng chứa nước khe nứt trầm tích lục nguyên hệ tầng Mẫu Sơn (t3ms) 

Tầng chứa nước khe nứt phân bố chủ yếu ở khu vực Đông và Đông-Nam thành phố 

Lạng Sơn với diện tích khoảng 17 km2. Thành phần của tầng chủ yếu là các đá lục nguyên 

mầu tím, nâu đỏ và gồm 2 phần: phần dưới hạt thô hơn gồm cát, sạn kết hạt thô đến trung 

bình, thấu kính cuội kết phân lớp dày xen kẹp bột kết, sét kết; phần trên gồm sét kết xen 

bột kết, kẹp đá phiến sét. Chiều dày của tầng dao động từ 1,150 tới 1,600m. 

Nước chứa trong tầng chủ yếu là không áp. Nguồn cung cấp là nước mưa và thoát ra 

thành các mạch hoặc thoát trực tiếp vào mạng xâm thực. Mức chứa nước thuộc không đều, 

từ nghèo tới trung bình. Theo thành phần thạch học thì phần dưới có mức độ chứa nước tốt 

hơn. Theo kết quả thu thập, lưu lượng nước của một số hố khoan như sau: 

+ Lỗ khoan LK1 gặp đá phun trào nứt nẻ từ độ sâu 11,5 đến 44 m. Kết quả hút nước 

từ lỗ khoan này cho lưu lượng 1,23 lít/s và mực nước hạ thấp 6,6 m. 

+ Lỗ khoan LK2 sâu 100 m gặp cát kết, bột kết cho lưu lượng 0,131 lít/s, mực nước 

hạ thấp 33,23 m, mực nước tĩnh 10,05 m. 

+ Lỗ khoan LK3 sâu 70 m gặp cát kết, sạn kết, lưu lượng 1,6 lít/s. Mực nước hạ thấp 

10,24 m, tỷ lưu lượng 0,094, mực nước tĩnh 8,55 m. 

Theo kết quả thu thập và điều tra tại một số mạch nước cho thấy số mạch có lưu 

lượng nhỏ hơn 0,1 lít/s chiếm tỷ lệ 69% và số mạch có lưu lượng từ 0,1 tới 0,45 l/s chiếm 

tỷ lệ 31%. 

Theo kết quả phân tích chất lượng nước từ một số mạch cho thấy nước có thành 

phần là bicacbonat, sulphgat, canxi, natri, độ tổng khoáng hóa dao động từ 0,162 gam/lít 

đến 0,2 lít/s, Nước thuộc loại bicacbonat, clorua-can xi-magiê. 

Từ các kết quả nghiên cứu ở trên cho thấy, tầng chứa nước thuộc loại nghèo đến 

trung bình. Ngoài khả năng cung cấp nước cho quy mô gia đình và cụm gia đình còn có 

khả năng cấp nước quy mô vừa cho khoảng 100 gia đình nếu các lỗ khoan được lựa chọn 

tốt trên khu vực trầm tích của phần dưới, trong đới nứt nẻ kiến tạo. 
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 Tầng chứa nước khe nứt trầm tích lục nguyên phun trào Triát hệ tầng Khôn Làng ( t2kl) 

Tầng chứa nước khe nứt trầm tích lục nguyên phun trào được lộ ra lớn nhất trên khu 

vực thị trấn Đồng Đăng, thành phố Lạng Sơn với diện tích khoảng 55 km2 và ở hai dải 

chính, phía Đông và phía Tây của thị trấn Na Sầm. Thành phần thạch học gồm cát sạn kết, 

xen bột kết, phiến sét ryolit, ryoloit porphyr. Chiều dày của tầng từ 350 đến 450 m. Nguồn 

cung cấp nước cho tầng là nước mưa và thoát trực tiếp vào mạng xâm thực, Mức chứa 

nước khá nhưng không đều, các khu vực có nước đều tập trung ở khu vực phía Nam và 

Tây Nam, là nơi dân cư tập trung có nhu cầu nước khá lớn. 

Theo kết quả thu thập, khu vực thành phố Lạng Sơn có 58 điểm lộ trong đó có 4 

điểm cho lưu lượng từ 0,1 – 0,2 lít/s và 54 điểm có lưu lượng <0,1 lít/s. Theo kết quả phân 

tích hóa học cho thấy nước nhạt, độ tổng khoáng hóa nhỏ 0,5 gam/lít. Thành phần hóa học 

của nước là bicacbonat sulphat – natri, canxi hoặc bicacbonat, clorua-canxi natri. 

Từ các kết quả nghiên cứu cho thấy, mức độ chứa nước của tầng ít cho nên giá trị 

cung cấp nước quy mô nhỏ hộ gia đình hoặc cụm gia đình là chủ yếu. 

 Tầng chứa nước khe nứt, khe nứt karst trong trầm tích cacbonat tuổi Cacbon-Pecmi hệ 

tầng Bắc Sơn và hệ tầng Đồng Đăng 

Tầng chứa nước khe nứt, khe nứt karst hệ tầng Bắc Sơn và hệ tầng Đồng Đăng nằm 

kề nhau và phân bố chủ yếu dọc theo các đường quốc lộ 1 và quốc lộ 4 cũng như dọc 

đường quốc lộ Lạng Sơn đi Thái Nguyên. Hệ thống khe nứt trong tầng phát triển mạnh 

theo nhiều hướng khác nhau nhưng không đều, trong đó chủ yếu là theo hướng Tây Bắc-

Đông Nam và Đông Bắc-Tây Nam. Đất đá bị nứt nẻ dập vỡ mạnh, nhất là dọc theo hệ 

thống đứt gãy kiến tạo sâu Cao Bằng-Lạng Sơn-Tiên Yên. 

Đất đá khá giống nhau cũng như phân bố trên vùng có địa hình gần tương tự nhau. 

Thành phần thạch học chủ yếu là đá vôi phân lớp dày, dạng khối của hệ tầng Bắc Sơn và 

đá vôi phân lớp dày, đá vôi silíc và đá vôi dăm kết, bột, sét lẫn dăm sạn.  

Karst phát triến mạnh trong tầng. Các núi vôi có địa hình dốc đứng, hình thành 

nhiều cánh đồng, thung lũng karst rộng. Các hang động, cũng như các phễu kast cũng phát 

triển, gồm nhiều hang động ở cao độ khác nhau và nhiều phễu hút nước. Ngoài ra, karst 

trên mặt cũng khá phát triển, một số lỗ khoan đã gặp hang động. 

Nước chứa trong hai thành hệ này có quan hệ với nhau vì vậy trong báo cáo này hai 

thành hệ trên được xếp vào một đơn vị địa chất thủy văn, gọi chung là tầng chứa nước 

cactơ hệ tầng Bắc Sơn-Đồng Đăng. Nguồn cung cấp nước cho tầng là nước mưa. Do có 

nhiều khe nứt và các phễu karst cho nên dòng chảy mặt ở khu vực này rất nhỏ. Dòng chảy 
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mặt chỉ hình thành tạm thời trước và sau khi mưa một thời gian. Các dòng mặt thường 

xuyên trong vùng được cung cấp bởi chính các mạch nước dưới đất. 

Nguồn cung cấp nước cho tầng chủ yếu là nước mưa và nước mặt. Nước của tầng 

thoát ra thành các mạch nước hoặc thoát trực tiếp vào sông suối và mạng xâm thực. Các 

mạch nước trong vùng có lưu lượng biến thiên mạnh từ 0,1 lít/s tới vài chục lít/s, đa số các 

mạch có lưu lượng vài lít/s tới vài chục lít/s. 

Trong quá trình khảo sát đã gặp một số mạch nước lớn như hệ thống mạch nước 

nằm ở khu vực Hang Chui. Tổng lưu lượng của các mạch này vào mùa khô khoảng trên 50 

lít/s, còn mùa mưa có thể làm ngập lụt cả một vùng ở hạ lưu rộng tới chục ha.  

Các suối Đồng Đăng và Càu Khau được cung cấp bởi nguồn nước từ các mạch nước 

dưới đất ở khu vực Hang Chui. Lưu lượng mùa cạn từ 10 – 20 lít/s. Do mức độ nứt nẻ và 

karst của tầng phát triển mạnh cho nên mức độ chứa nước của tầng biến đổi mạnh. Theo tài 

liệu thu thập, lưu lượng các lỗ khoan đường kính 110 mm tới 160 mm biến đổi từ rất nghèo 

(<0,1 lít/s) khá giàu từ 5-10 lít/s. 

Nước trong tầng có quan hệ chặt chẽ với nước mưa, dao động mạnh theo mùa mưa 

với biên độ tới gần 10 m. Một số lỗ khoan khai thác như lỗ khoan thị trấn Đồng Đăng khi 

mưa to nước tự trào với lưu lượng tới vài lít/s. 

Lưu lượng các mạch nước biến đổi mạnh theo mùa. Vào mùa khô, lưu lượng chỉ vài 

chục lít/s nhưng vào mùa mưa tới vài trăm lít/s; một số mạch nước chỉ hoạt động về mùa 

mưa, nhất là các mạch nước karst treo hoặc trong đới có mực nước dao động theo mùa. 

Kết quả phân tích chất lượng nước cho thấy nước trong tầng nhạt, độ khoáng hóa 

biến thiên từ 0,2 tới 0,82 gam/l, đa số nhỏ hơn 0,5 gam/l. Nước thuộc loại bicacbomát 

canxi là chủ yếu. Về mặt vi sinh, phần lớn các khu vực nước của tầng có chất lượng tốt, 

đáp ứng nhu cầu ăn uống sinh hoạt, trừ một số khu vực dân cư nước của tầng bị nhiễm bẩn. 

Hiện tại, nhiều giếng khoan công nghiệp đã lấy nước trong tầng này để cung cấp 

nước cho ăn uống sinh hoạt và sản xuất của các khu vực dân cư tập trung như thành phố 

Lạng Sơn, thị trấn Đồng Đăng, thị trấn Na Sầm và khu vực cửa khẩu Tân Thanh, hoặc cho 

một số nhà máy như nhà máy xi măng Hồng Phong. Ngoài ra, trong vùng cũng tồn tại 

nhiều giếng khoan với đường kính nhỏ hơn 76mm nhằm khai thác nước cung cấp cho các 

cơ quan xí nghiệp. Chiều sâu của các giếng từ 20 đến 70m, thường từ 30-50 m, Lưu lượng 

khoảng từ 0,4 -1,0 m3/h. 

Do hệ thống karst và khe nứt phát triển mạnh nên có nhiều hang động, hố sụt hấp 

thu nước cho nên nước của tầng dễ bị nhiễm bẩn và hiện tượng sụt đất tự nhiên hoặc trong 
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quá trình khai thác có thể xảy ra. Vì vậy, các lỗ khoan khai thác cần bố trí xa khu vực dân 

cư và các công trình xây dựng nằm ở phía thượng lưu các nguồn nhiễm bẩn. 

Nhìn chung, tầng chứa nước karst khe nứt hệ tầng Bắc Sơn và Đồng Đăng có mức 

độ chứa nước tốt, là đối tượng khai thác triển vọng nhất trong vùng nghiên cứu. 

 Các thành tạo địa chất chứa nước 

Trên địa bàn nghiên cứu, nước dưới đất tồn tại ở hai dạng 2: nước lỗ hổng của các 

trầm tích bở rời và nước khe nứt, kể cả khe nứt cactơ của các đá gắn kết chặt 

a) Nước lỗ hổng 

Môi trường tạo lỗ hổng chứa nước là các trầm tích bở rời Đệ Tứ. Tài nguyên nước ở 

tầng chứa nước lỗ hổng có diện phân bố hẹp, chủ yếu nằm trong thung lũng giữa núi, ven 

các sông suối, như sông Kỳ Cùng. Chiều dày của tầng chứa nước thay đổi phụ thuộc vào 

điều kiện địa hình, trung bình từ 10-15 m. Đất đá gồm nhiều nguồn gốc khác nhau, như 

aluvi, proluvi, eluvi, deluvi với các thành phần là cát, sét, cuội, sỏi có độ chọn lọc kém. 

Các lớp sét, sét bột, bột cát đôi chỗ có lẫn cả dăm sạn và kết vón laterit. 

Độ giàu nước của tầng chứa nước lỗ hổng đã được nghiên cứu qua nhiều công trình. 

Kết quả cho thấy, hầu hết các điểm lộ đều có lưu lượng Q nhỏ hơn 0,005 l/s và ở lỗ khoan 

có tỷ lưu lượng q nhỏ hơn 0,05 l/sm. Do vậy, có thể nhận định, tầng chứa nước trong trầm 

tích Đệ Tứ thuộc tầng nghèo nước. 

Chiều sâu mực nước trong tầng thay đổi trong phạm vi rộng và biến đổi theo mùa, 

trung bình từ 2 đến 10,1 m, một số giếng về mùa khô đã bị cạn kiệt nước. 

Về chất lượng nước của tầng, kết quả phân tích chất lượng nước cho thấy có các 

kiểu từ clorua – bicacbonat – natri – canxi đến clorua – natri. Độ pH từ axit yếu đến trung 

tính. Tổng độ khoáng hóa M trung bình từ 0,1 – 0,5 g/l, nước thuộc loại nhạt đến siêu nhạt. 

Các chỉ tiêu nhiễm bẩn, như NH4+, NO2, NO3 chỉ gặp ở một vài điểm, nhưng hàm lượng 

không đáng kể (0,04 – 0,001 mg/l). Nước trong, không màu, không mùi, vị nhạt, Nguồn 

cung cấp chính cho phức hệ chứa nước này là nước mưa. 

Tóm lại, nước lỗ hổng trong trầm tích Đệ Tứ của khu vực, mặc dù có chất lượng tốt, 

nhưng tầng thuộc loại nghèo nước, ít có ý nghĩa cung cấp với qui mô lớn, mà chỉ có thể 

đáp ứng cho những nhu cầu nhỏ, từ 1 đến 20 m3/ngày cho các hộ gia đình hoặc các xí 

nghiệp loại nhỏ. 

b) Nước khe nứt 

Nước khe nứt chiếm từ 85 – 90% diện tích của khu vực. Nước khe nứt, kể cả khe 

nứt cactơ tồn tại trong các đá nứt nẻ của các trầm tích lục nguyên và trong các hang hốc 



105 
 

 

cactơ của các trầm tích cacbonat hoặc dưới dạng xen kẹp giữa các trầm tích này, trong đó 

nước khe nứt có diện tích lớn hơn. Sự phân bố của nước khe nứt không đều và mang tính 

cục bộ. Độ giàu nước phụ thuộc vào mức độ phát triển khe nứt và hang hốc cactơ và bị 

tách biệt với nhau bởi những đất đá thấm nước rất kém. Nhìn chung, trong các trầm tích 

cacbonat, mức chứa nước từ giàu đến rất giàu. Ngược lại, trong các trầm tích lục nguyên, 

phần lớn thuộc loại nghèo nước. Chiều sâu mực nước của nước dưới đất trong các dạng tồn 

tại này phụ thuộc vào địa hình, trung bình từ 2 – 5 m trong các địa hình thấp, bằng phẳng 

và lớn hơn 5 m trên các sườn núi. Các tầng chứa nước khe nứt thường mang tính áp lực 

cho nên một số nơi mực nước nằm cao hơn mặt đất. 

Về chất lượng nước khe nứt, hầu hết thuộc loại nước nhạt đến siêu nhạt. Tổng độ 

khoáng hóa dao động từ 0,1 đến dưới 1gam/l. 

3.2.2. Diễn biến ô nhiễm 

- Hiện trạng khai thác nước ngầm tỉnh Lạng Sơn phục vụ cho mục đích cấp nước 

sinh hoạt tại các trạm cấp nước sinh hoạt. 

- Ngoài ra, trên địa bàn các huyện còn có một lượng lớn các giếng khoan hộ gia 

đình khai thác nước ngầm phục vụ cho mục đích sinh hoạt. 

- Để đánh giá chất lượng nước dưới đất tại các huyện/thành phố trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn, trong giai đoạn 2015-2020. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành quan trắc 

và phân tích chất lượng môi trường nước dưới đất tại 11 huyện/ thành phố của tỉnh Lạng 

Sơn, trong đó: 

Tại mỗi vị trí tiến hành quan trắc theo 2 đợt (mùa mưa và mùa khô), Các thông số 

quan trắc bao gồm: pH, TSS, độ cứng (CaCO3), NH4+(N), NO2-(N), NO3-(N), SO42‑, 

Pb, Zn, Fe, Cu, Mn,.... 

 3.2.2.1. Diễn biến chất lượng nước ngầm tại khu vực thành phố Lạng Sơn và 

huyện Cao Lộc 

a) Hàm lượng amoni NH4+(N) 

Hàm lượng amoni trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn Thành phố 

Lạng Sơn trong giai đoạn 2015-2020 được tổng hợp như sau: 
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Bảng III-15: Hàm lượng NH4+(N) trung bình tại một số trạm bơm trên địa bàn thành 
phố Lạng Sơn giai đoạn 2015 - 2020 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối 
năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 

6 tháng 
đầu 
năm 
2020 

Trạm bơm H7  <0,023 - - - - - 
Trạm bơm H3  <0,023 0,312 - - - 0,17 
Trạm bơm H1  <0,023 0,179 - - - 0,06 
Trạm bơm H8 <0,023 - - - - 0,11 
Trạm bơm H10  <0,023 0,162 - - - 0,035 
Trạm bơm H9 <0,023 - 0.051 - - - 
Trạm bơm D2 (gần Thành Nhà Mạc) - - - - - <0,01 

QCVN 09-MT:2015/BTNMT 1 1 1 1 1 1 
(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 

Nhận xét:  

Đối với các trạm bơm khai thác nước ngầm phục vụ cho mục đích cấp nước sinh 

hoạt của thành phố Lạng Sơn chất lượng nguồn nước ngầm của khu vực tương đối ổn định. 

Hàm lượng amoni tại các trạm bơm đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 09-

MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm.  

Hàm lượng amoni trung bình năm tại các giếng khoan hộ gia đình (HGĐ) và giếng 

đào khu vực thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc chất lượng nguồn nước được thể hiện 

trong bảng sau: 

Bảng III-16: Hàm lượng NH4+(N) trung bình tại một số hộ gia đình, cá nhân trên địa 
bàn thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc giai đoạn 2015 - 2020 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 

tháng 
cuối 
năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 

6 
tháng 
đầu 
năm 
2020 

Hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Lạc <0,023 0,068 - - - <0,01 
Hộ gia đình, cá nhân thôn Tềnh Chè, xã 
Hồng Phong <0,023 - - - - 0,15 

Hộ gia đình, cá nhân thị trấn Cao Lộc <0,023 - - - - 0,08 

Hộ gia đình, cá nhân thị trấn Đồng Đăng <0,023 0,529 - - - <0,01 
Hộ gia đình, cá nhân thôn Bó Ma, xã 
HợpThành <0,023 - - - - <0,01 

Hộ gia đình, cá nhân xã Mai Pha - - - - - 0,03 

QCVN 09-MT:2015/BTNMT 1 1 1 1 1 1 
(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 
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Nhận xét: 

Qua kết quả phân tích cho thấy chất lượng nguồn nước ngầm của các hộ gia đình 

cho thấy chất lượng nước tương đối tốt.  Hàm lượng amoni  tại các vị trí quan trắc đều nằm 

trong giới hạn cho phép của QCVN (QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng nước ngầm).  

b) Hàm lượng nitrat NO3-(N) 

Hàm lượng nitrat trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn Thành phố 

Lạng Sơn trong giai đoạn 2015-2020 được tổng hợp như sau: 

Bảng III-17: Hàm lượng NO3-(N) trung bình tại một số trạm bơm trên địa bàn thành 

phố Lạng Sơn giai đoạn 2015 - 2020 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối 
năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 

6 tháng 
đầu 
năm 
2020 

Trạm bơm H7  - 5,13 5,33 5,21 0,08 - 
Trạm bơm H3  - 4,67 4,97 4,73 1,70 0,28 
Trạm bơm H1  - 8,12 4,47 4,16 2,87 0,58 
Trạm bơm H8 - 4,22 4,77 3,90 1,37 0,75 
Trạm bơm H10  - 0,72 0,90 0,87 1,03 0,76 
Trạm bơm H9 - 0,28 1,81 0,44 0,60 - 
Trạm bơm D2 (gần Thành Nhà Mạc) - - - - - 6,34 

QCVN 09-MT:2015/BTNMT 15 15 15 15 15 15 
(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 

Nhận xét: 
Đối với các trạm bơm khai thác nước ngầm phục vụ cho mục đích cấp nước sinh 

hoạt của thành phố Lạng Sơn chất lượng nguồn nước ngầm của khu vực tương đối ổn định. 

Hàm lượng nitrat  tại các trạm bơm đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 09-

MT:2015/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm. Hàm lượng 

nitrat trung bình theo các năm biến đổi không đều theo thời gian cụ thể như sau: 

Tại trạm bơm H3, H7 hàm lượng nitrat năm 2016 thấp hơn 2017 nhưng đến giai 

đoạn năm 2017 - 2019 hàm lượng Nitrat giảm. 

Tại trạm bơm H1 hàm lượng nitrat giảm dần theo thời gian, năm 2020 (0,58 mg/l) 

giảm 14 lần so với năm 2016. 

Tại trạm bơm H10 hàm lượng nitrat có xu hướng tăng, năm 2019 (1,03 mg/l) tăng 

1,43 lần so với năm 2016. Tuy nhiên theo kết quả quan trắc 6 tháng đầu năm 2020 hàm 

lượng nitrat lại giảm (0,76mg/l). 
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Bảng III-18: Hàm lượng NO3-(N) trung bình tại một số hộ gia đình, cá nhân trên địa 
bàn thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2015 - 2020 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 

tháng 
cuối 
năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 

6 
tháng 
đầu 
năm 
2020 

Hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Lạc - 0,23 2,74 0,38 0,79 1,56 
Hộ gia đình, cá nhân thôn Tềnh Chè, xã Hồng Phong - 0,64 3,24 4,15 1,11 3,22 
Hộ gia đình, cá nhân thị trấn Cao Lộc - 4,71 5,18 4,14 1,03 4,21 
Hộ gia đình, cá nhân thị trấn Đồng Đăng - 7,00 5,86 3,60 1,23 1,4 
Hộ gia đình, cá nhân thôn Bó Ma, xã HợpThành - 3,58 3,64 2,02 0,89 0,67 
Hộ gia đình, cá nhân xã Mai Pha - - - - - 0,14 

QCVN 09-MT:2015/BTNMT 15 15 15 15 15 15 
(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 

Nhận xét:  

 Qua kết quả phân tích cho thấy chất lượng nguồn nước ngầm của các hộ gia 

đình, cá nhân cho thấy chất lượng nước tương đối tốt. Hàm lượng nitrat tại các vị trí quan 

trắc đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 09-MT:2015/BTNMT- Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm. Hàm lượng nitrat trung bình theo các năm biến 

đổi không đều theo thời gian cao vào năm 2017 nhưng đến nay hàm lượng nitrat giảm một 

lượng đáng kể.  

c)Hàm lượng kim loại 

Hàm lượng Fe trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn Thành phố 

Lạng Sơn trong giai đoạn 2015-2020 được tổng hợp như sau: 

Bảng III-19: Hàm lượng Fe trung bình tại một số trạm bơm trên địa bàn thành phố 
Lạng Sơn giai đoạn 2015 - 2020 

Vị trí quan trắc 
Năm 

6 tháng cuối 
năm 2015 2016 2017 2018 2019 6 tháng đầu 

năm 2020 
Trạm bơm H7  0,067 0,451 0,271 - 0,174 - 
Trạm bơm H3  0,087 - 0,164 - 0,117 0,26 
Trạm bơm H1  0,094 - 0,116 - 0,241 0,12 
Trạm bơm H8 0,079 - 0,112 - - 0,56 
Trạm bơm H10  0,053 - 0,16 - 0,089 0,83 
Trạm bơm H9 0,111 0,143 0,069 - - - 
Trạm bơm D2  
(gần Thành Nhà Mạc) - - - - - <0,02 

QCVN 09-MT:2015/BTNMT 5 5 5 5 5 5 
(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 
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Hàm lượng Zn trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn Thành phố 

Lạng Sơn trong giai đoạn 2015-2020 được tổng hợp như sau: 

Bảng III-20: Hàm lượng Zn trung bình tại một số trạm bơm trên địa bàn thành phố 
Lạng Sơn giai đoạn 2015 – 2020 

Vị trí quan trắc 
Năm 

6 tháng cuối 
năm 2015 2016 2017 2018 2019 

Trạm bơm H7  0,055 0,021 0,057 - - 

Trạm bơm H3  0,036 0,023 0,034 - - 

Trạm bơm H1  0,032 0,172 - - - 

Trạm bơm H8 0,051 - - - - 

Trạm bơm H10  0,072 - 0,038 - - 

Trạm bơm H9 0,055 - - - - 

QCVN 09-MT:2015/BTNMT 3 3 3 3 3 
(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II năm 2015 – đợt  I năm 2020) 

Nhận xét: 

Đối với các trạm bơm khai thác nước ngầm phục vụ cho mục đích cấp nước sinh 

hoạt của thành phố Lạng Sơn chất lượng nguồn nước ngầm của khu vực tương đối ổn định. 

Hàm lượng kim loại tại các trạm bơm đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 09-

MT:2015/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm. Hàm lượng 

kim loại trong nước thấp thể hiện rõ chất lượng nước trên địa bàn thành phố tương đối tốt 

không gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái. 

Hàm lượng Fe trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn Thành phố 

Lạng Sơn và huyện Cao Lộc trong giai đoạn 2015-2020 được tổng hợp như sau: 

Bảng III-21: Hàm lượng Fe trung bình tại một số hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn 
thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc giai đoạn 2015 – 2020 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 

tháng 
cuối 
năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 

6 
tháng 
đầu 
năm 
2020 

Hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Lạc 0,064 0,135 0,107 KPHĐ 0,085 <0,02 
Hộ gia đình, cá nhân thôn Tềnh Chè, xã 
Hồng Phong 0,049 - - - 0,127 3,35 

Hộ gia đình, cá nhân thị trấn Cao Lộc 0,061 0,178 - - 0,195 0,35 
Hộ gia đình, cá nhân thị trấn Đồng Đăng 0,043 - - - 0,085 0,78 
Hộ gia đình, cá nhân thôn Bó Ma, xã 
HợpThành 0,117 - - - 0,241 0,43 

Hộ gia đình, cá nhân xã Mai Pha - - - - - <0,02 
QCVN 09-MT:2015/BTNMT 5 5 5 5 5 5 

(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 
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Hàm lượng Zn trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn Thành phố 

Lạng Sơn và huyện Cao Lộc trong giai đoạn 2015-2020 được tổng hợp như sau: 

Bảng III-22: Hàm lượng Zn trung bình tại một số hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn 

thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc giai đoạn 2015 – 2020 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 

tháng 
cuối 
năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 

Hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Lạc 0,034 0,027 - - - 

Hộ gia đình, cá nhân thôn Tềnh Chè, xã Hồng Phong 0,057 - 0,075 - - 

Hộ gia đình, cá nhân thị trấn Cao Lộc 0,022 - 0,095 - - 

Hộ gia đình, cá nhân thị trấn Đồng Đăng 0,023 0,018 0,103 - - 

Hộ gia đình, cá nhân thôn Bó Ma, xã HợpThành 0,04 0,022 0,106 - - 

QCVN 09-MT:2015/BTNMT 3 3 3 3 3 
(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 

Nhận xét:  

 Qua kết quả phân tích cho thấy chất lượng nguồn nước ngầm của các hộ gia 

đình, cá nhân cho thấy chất lượng nước khá tốt. Hàm lượng kim loại  tại các vị trí quan trắc 

đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 09-MT:2015/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng nước ngầm. Hàm lượng kim loại trung bình theo các năm có giá trị 

khá thấp cho thấy chất lượng nước tốt có thể sử sụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

Tuy nhiên theo kết quả quan trắc 6 tháng đầu năm 2020 cho thấy tại các vị trí quan trắc 

hàm lượng Fe có xu hướng tăng, tăng cao nhất là hộ gia đình, cá nhân thôn Tềnh Chè, xã 

Hồng Phong hàm lượng sắt là 3,35 mg/l tăng 68,3 lần so với năm 2015. 

Nhận xét chung: Qua kết quả phân tích có thể thấy chất lượng nước tại các trạm bơm và 

tại các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc tương đối 

tốt có thể sử dụng khai thác làm nguồn nước sinh hoạt và phục vụ cho các hoạt động nông 

nghiệp. 

3.2.2.2  Diễn biến chất lượng nước ngầm tại khu vực huyện Đình Lập 

Kết quả phân tích hàm lượng các yếu tố gây ô nhiễm đối với nước ngầm tại giếng 

khoan khu vực thị trấn Đình Lập (Hộ gia đình, cá nhân thị trấn Đình Lập) huyện Đình Lập 

trong giai đoạn từ 2015 - 2020 được tổng hợp trong bảng sau:  
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Thông số quan trắc 

Năm 
6 

tháng 
cuối 
năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 

6 tháng 
đầu 
năm 
2020 

QCVN 09-
MT:2015/BTNMT 

pH 7,45 6,48 6,7 6,76 6,59 - 5,5 – 8,5 
NH4

+(N) <0,023 - 0,153 - - <0,01 1 
NO2

-(N) - - - - - - 1 
NO3

-(N) - 1,104 0,838 0,868 1,37 <0,02 15 
Fe 0,055 - 0,06 - 0,085 0,08 5 
Zn 0,043 - - - - - 3 
Mn - - - - - <0,021 0,5 
Cu - - - - - <0,05 1 

(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 
Nhận xét:  

Qua kết quả phân tích cho thấy chất lượng nguồn nước ngầm tại giếng khoan khu 

vực thị trấn Đình Lập huyện Đình Lập tương đối tốt các thông số gây ô nhiễm đều nằm 

trong giới hạn cho phép của QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng nước ngầm. Những năm trở lại đây chất lượng nước giếng đã ổn định hơn 

đáp ứng được nhu cầu cung cấp nước sinh hoạt cho khu vực. 

3.2.2.3 Diễn biến chất lượng nước ngầm tại khu vực huyện Lộc Bình, Chi Lăng 

a) Hàm lượng amoni NH4+(N) 

Hàm lượng amoni trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Lộc 

Bình, Chi Lăng trong giai đoạn 2015-2020 được tổng hợp như sau: 

Bảng III-23: Hàm lượng NH4+(N) trung bình tại một số trạm cấp nước và một số hộ 

gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Lộc Bình, Chi Lăng giai đoạn 2015 - 2020 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 

tháng 
cuối 
năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 

6 
tháng 
đầu 
năm 
2020 

Hộ gia đình, cá nhân thị trấn Lộc Bình <0,023 - 0,265 - - <0,01 
Hộ gia đình, cá nhân thị trấn Na Dương <0,023 - 0,327 0,213 0,133 <0,01 
Trạm bơm thị trấn Đồng Mỏ <0,023 - - - - <0,01 
Hộ gia đình, cá nhân xã Bằng Mạc <0,023 - - - - <0,01 
Giếng khoan thôn Than Muội <0,023 - - - - - 
Hộ gia đình, cá nhân thị trấn Đồng Mỏ - - - - - <0,01 
Hộ gia đình, cá nhân thị trấn Chi Lăng <0,023 - 0,067 - - <0,01 

QCVN 09-MT:2015/BTNMT 1 1 1 1 1 1 
(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 
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Nhận xét:  

Đối với trạm bơm khai thác nước ngầm phục vụ cho mục đích cấp nước sinh hoạt 

chất lượng nguồn nước ngầm của khu vực tương đối ổn định. Hàm lượng amoni giai đoạn 

2015 – 2020 tại trạm bơm tương đối nhỏ đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 09-

MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm.  

Hàm lượng amoni trung bình năm tại giếng hộ gia đình xã Bằng Mạc và giếng 

khoan thôn Than Muội huyện Chi Lăng giai đoạn năm 2015-2020 tương đối tốt đều nằm 

trong giới hạn cho phép của QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng nước ngầm. 

Hàm lượng amoni trung bình năm tại hộ gia đình khu vực thị trấn Lộc Bình thay đổi 

không đều theo thời gian. Năm 2015 -2016 hàm lượng amoni rất nhỏ nhưng đến năm 2017 

hàm lượng amoni tăng so với quy chuẩn do sự thay đổi chất lượng của một  số chất dinh 

dưỡng trong nước. Nhưng đến nay chất lượng nước đã được cải thiện rất nhiều có thể sử 

dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

Hàm lượng amoni trung bình năm tại hộ gia đình cá nhân thị trấn Na Dương cao 

hơn so với các vị trí khác trong huyện, không đáp ứng nhu cầu cấp nước sinh hoạt. Tuy 

nhiên đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm. 

b)  Hàm lượng nitrat NO3-(N) 

Hàm lượng nitrat trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Lộc 

Bình, Chi Lăng trong giai đoạn 2015-2020 được tổng hợp như sau: 

Bảng III-24: Hàm lượng NO3-(N) trung bình tại một số trạm cấp nước và một số hộ 

gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Lộc Bình, Chi Lăng giai đoạn 2015 - 2020 

Vị trí quan trắc 

Năm 

6 tháng 
cuối năm 

2015 
2016 2017 2018 2019 

6 tháng 
đầu 
năm 
2020 

Hộ gia đình, cá nhân thị trấn Lộc Bình - 2,386 2,628 1,234 0,39 0,46 
Hộ gia đình, cá nhân thị trấn Na Dương - 0,524 0,239 - - 0,34 
Trạm bơm thị trấn Đồng Mỏ - 2,480 - 2,208 0,625 0,49 
Hộ gia đình, cá nhân xã Bằng Mạc - 1,204 - 1,089 0,65 0,82 
Giếng khoan thôn Than Muội - 2,286 1,818 2,291 1,04 - 
Hộ gia đình, cá nhân thị trấn Đồng Mỏ - - - - - 1,32 
Hộ gia đình, cá nhân thị trấn Chi Lăng - 3,159 3,273 2,988 1,275 0,26 

QCVN 09-MT:2015/BTNMT 15 15 15 15 15 15 
(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 
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Nhận xét: 

Đối với trạm bơm khai thác nước ngầm phục vụ cho mục đích cấp nước sinh hoạt 

chất lượng nguồn nước ngầm của khu vực tương đối ổn định. Hàm lượng nitrat giai đoạn 

2015 – 2020 tại trạm bơm tương đối nhỏ đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 09-

MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm.  

Qua kết quả phân tích cho thấy chất lượng nguồn nước ngầm của các hộ gia đình, cá 

nhân tương đối tốt. Hàm lượng nitrat tại các vị trí quan trắc đều nằm trong giới hạn cho 

phép của QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

ngầm. Hàm lượng nitrat trung bình theo các năm có xu hướng giảm dần thể hiện rõ trong 

hình sau:   

 

Hình III-23: Hàm lượng NO3-(N) trung bình tại một số trạm cấp nước và một số hộ 

gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Lộc Bình, Chi Lăng giai đoạn 2015 - 2020 

c) Hàm lượng kim loại 

Hàm lượng Fe trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Lộc 

Bình, Chi Lăng trong giai đoạn 2015-2020 được tổng hợp như sau: 
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Bảng III-25: Hàm lượng Fe trung bình tại một số trạm cấp nước và một số hộ gia 

đình, cá nhân trên địa bàn huyện Lộc Bình, Chi Lăng giai đoạn 2015 - 2020 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối  năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng 

đầu năm 
2020 

Hộ gia đình, cá nhân thị trấn Lộc Bình 0,574 0,057 0,087 - 0,64 1,1 
Hộ gia đình, cá nhân thị trấn Na Dương 0,12 0,130 0,073 0,369 - 0,16 
Trạm bơm thị trấn Đồng Mỏ 0,069 0,070 0,040 - - 0,32 
Hộ gia đình, cá nhân xã Bằng Mạc 0,078 0,086 0,041 - - 0,17 
Giếng khoan thôn Than Muội 0,087 - 0,303 - 0,08 - 
Hộ gia đình, cá nhân thị trấn Đồng Mỏ - - - - - 0,28 
Hộ gia đình, cá nhân thị trấn Chi Lăng 0,105 - 0,141 - 0,06 0,43 

QCVN 09-MT:2015/BTNMT 5 5 5 5 5 5 
(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 

Hàm lượng Zn trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Lộc 

Bình, Chi Lăng trong giai đoạn 2015-2020 được tổng hợp như sau: 

Bảng III-26: Hàm lượng Zn trung bình tại một số trạm cấp nước và một số hộ gia 

đình, cá nhân trên địa bàn huyện Lộc Bình, Chi Lăng giai đoạn 2015 - 2020 

Vị trí quan trắc 
Năm 

6 tháng cuối 
năm 2015 2016 2017 2018 2019 

Hộ gia đình, cá nhân thị trấn Lộc Bình 0,025 - - - - 

Hộ gia đình, cá nhân thị trấn Na Dương 0,043 0,043 - - - 

Trạm bơm thị trấn Đồng Mỏ 0,041 0,065 - - - 

Hộ gia đình, cá nhân xã Bằng Mạc 0,028 0,018 - - - 

Giếng khoan thôn Than Muội 0,048 0,021 - - - 

Hộ gia đình, cá nhân thị trấn Chi Lăng 0,041 0,047 - - - 

QCVN 09-MT:2015/BTNMT 3 3 3 3 3 
(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 

Nhận xét: 

Đối với trạm bơm khai thác nước ngầm phục vụ cho mục đích cấp nước sinh hoạt 

chất lượng nguồn nước ngầm của khu vực tương đối ổn định. Hàm lượng kim loại giai 

đoạn 2015 – 2020 tại trạm bơm tương đối nhỏ đều nằm trong giới hạn cho phép của 

QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm. 

Qua kết quả phân tích cho thấy chất lượng nguồn nước ngầm của các hộ gia đình, cá 

nhân tương đối tốt. Hàm lượng kim loại tại các vị trí quan trắc đều nằm trong giới hạn cho 

phép của QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

ngầm. Hàm lượng kim loại trong nước thấp thể hiện rõ chất lượng nước trên địa bàn huyện 

Lộc Bình, Chi Lăng tương đối tốt không gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái. Tuy nhiên theo 
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kết quả quan trắc hàm lượng Fe 6 tháng đầu năm 2020 đang có xu hướng tăng cần có các 

biện pháp bảo vệ kịp thời. 

Nhận xét chung: Qua kết quả phân tích có thể thấy chất lượng nước tại các trạm 

bơm và tại các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Lộc Bình và Chi Lăng tương đối tốt 

có thể sử dụng khai thác làm nguồn nước sinh hoạt và phục vụ cho các hoạt động nông 

nghiệp.  

3.2.2.4 Diễn biến chất lượng nước ngầm tại khu vực huyện Hữu Lũng, Văn Quan 

a) Hàm lượng amoni NH4+(N) 

Hàm lượng amoni trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Hữu 

Lũng, Văn Quan trong giai đoạn 2015-2020 được tổng hợp như sau: 

Bảng III-27: Hàm lượng NH4+(N) trung bình tại một số giếng hộ gia đình trên địa bàn 

huyện Hữu Lũng, Văn Quan giai đoạn 2015 - 2020 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng 

đầu năm 
2020 

Hộ gia đình, cá nhân xã Đồng Tiến <0,023 - 0,052 - - 0,08 
Hộ gia đình, cá nhân xã Sơn Hà <0,023 - - - - <0,01 
Hộ gia đình, cá nhân khu ga Bắc Lệ, xã Tân Thành <0,023 - 0,036 - - 0,104 
Hộ gia đình, cá nhân thị trấn Văn Quan <0,023 - 0,043 - - <0,01 
Hộ gia đình, cá nhân chợ Điềm He, xã Điềm He <0,023 - 0,098 - - <0,01 

QCVN 09-MT:2015/BTNMT 1 1 1 1 1 1 
(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 

Nhận xét:  

Qua kết quả phân tích cho thấy chất lượng nguồn nước ngầm của các hộ gia đình, cá 

nhân trên địa bàn huyện Hữu Lũng và Văn Quan tương đối tốt. Hàm lượng amoni tại các 

giếng đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm. Tuy nhiên năm 2017 hàm lượng amoni có chút 

biến động, giá trị tăng so với các năm còn lại. 

b) Hàm lượng nitrat NO3-(N) 

Hàm lượng nitrat trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Hữu 

Lũng, Văn Quan trong giai đoạn 2015-2020 được tổng hợp như sau: 
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Bảng III-28: Hàm lượng NO3-(N) trung bình tại một số hộ gia đình, cá nhân trên địa 

bàn huyện Hữu Lũng, Văn Quan giai đoạn 2015 - 2020 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng 

đầu năm 
2020 

Hộ gia đình, cá nhân xã Đồng Tiến - 1,392 1,679 1,124 0,24 0,12 
Hộ gia đình, cá nhân xã Sơn Hà - 0,755 - 0,273 - 0,04 
Hộ gia đình, cá nhân khu ga Bắc Lệ, xã 
Tân Thành - 1,212 1,183 KPHĐ - 0,37 

Hộ gia đình, cá nhân thị trấn Văn Quan - 1,223 1,013 1,553 0,565 0,11 
Hộ gia đình, cá nhân chợ Điềm He, xã 
Điềm He - 2,023 2,151 1,988 0,705 0,49 

QCVN 09-MT:2015/BTNMT 15 15 15 15 15 15 
(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 

Nhận xét: 

Qua kết quả phân tích cho thấy chất lượng nguồn nước ngầm của các hộ gia đình, cá 

nhân trên địa bàn huyện Hữu Lũng và Văn Quan tương đối tốt. Hàm lượng nitrat tại các 

giếng đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm. Hàm lượng nitrat trung bình theo các năm biến 

đổi không đều theo thời gian cụ thể như sau: 

 Tại hộ gia đình, cá nhân xã Đồng Tiến hàm lượng nitrat giai đoạn từ 2015 – 2017 

có xu hướng tăng, nhưng đến giai đoạn năm 2020 hàm lượng nitrat giảm 13,99 lần so với 

năm 2017 cho thấy sự thay đổi trong việc cải thiện chất lượng nước dưới đất. 

Tại 2 vị trí hộ gia đình, cá nhân xã Sơn Hà và ga Bắc Lệ hàm lượng nitrat giảm dần 

theo thời gian. 

Tại hộ gia đình, cá nhân chợ Điềm He, xã Điềm He hàm lượng nitrat cao nhất vào 

thời điểm năm 2017 (2,151 mg/l) và thấp nhất năm 2020 (0,49 mg/l). 

Tại hộ gia đình, cá nhân thị trấn Văn Quan hàm lượng nitrat cao nhất vào thời điểm 

năm 2018 (1,553 mg/l) và thấp nhất năm 2020 (0,11 mg/l). 

a) Hàm lượng kim loại 

Hàm lượng Fe trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Hữu 

Lũng, Văn Quan trong giai đoạn 2015-2020 được tổng hợp như sau: 

Bảng III-29: Hàm lượng Fe trung bình tại một số hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn 

huyện Hữu Lũng, Văn Quan giai đoạn 2015 - 2020 

Vị trí quan trắc 
Năm 

6 
tháng 2016 2017 2018 2019 6 

tháng 
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cuối 
năm 
2015 

đầu 
năm 
2020 

Hộ gia đình, cá nhân xã Đồng Tiến 0,108 - 0,152 0,372 - 0,78 
Hộ gia đình, cá nhân xã Sơn Hà 0,232 - 0,059 0,208 - 0,26 
Hộ gia đình, cá nhân khu ga Bắc Lệ, xã Tân 
Thành 0,097 1,408 0,457 0,905 0,085 1,82 

Hộ gia đình, cá nhân thị trấn Văn Quan 0,151 0,031 0,076 0,120 0,06 0,05 
Hộ gia đình, cá nhân chợ Điềm He, xã Điềm 
He 0,136 - 0,207 0,105 - 0,04 

QCVN 09-MT:2015/BTNMT 5 5 5 5 5 5 
(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 

Hàm lượng Zn trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Hữu 

Lũng, Văn Quan trong giai đoạn 2015-2020 được tổng hợp như sau: 

Bảng III-30: Hàm lượng Zn trung bình tại một số hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn 

huyện Hữu Lũng, Văn Quan giai đoạn 2015 - 2020 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 

Hộ gia đình, cá nhân xã Đồng Tiến 0,036 - - - - 

Hộ gia đình, cá nhân xã Sơn Hà 0,046 0,025 0,138 - - 

Hộ gia đình, cá nhân khu ga Bắc Lệ, xã Tân Thành 0,055 - - - - 

Hộ gia đình, cá nhân thị trấn Văn Quan 0,038 - 0,347 - - 

Hộ gia đình, cá nhân chợ Điềm He, xã Điềm He 0,05 - 1,399 - - 

QCVN 09-MT:2015/BTNMT 3 3 3 3 3 
(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 

Nhận xét: 

Qua kết quả phân tích cho thấy chất lượng nguồn nước ngầm của các hộ gia đình, cá 

nhân trên địa bàn huyện Hữu Lũng và Văn Quan tương đối tốt. Hàm lượng kim loại tại các 

vị trí quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm. Tuy nhiên so với giai đoạn trước thì 

hàm lượng kim loại có xu hướng tăng tuy không nhiều nhưng cũng thấy rõ sự thay đổi chất 

lượng nước trên địa bàn huyện cần có những biện pháp để cải thiện. 

3.2.2.5 Diễn biến chất lượng nước ngầm tại khu vực huyện Bình Gia, Tràng Định 

a) Hàm lượng amoni NH4+(N) 

Hàm lượng amoni trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Bình 

Gia, Tràng Định trong giai đoạn 2015-2020 được tổng hợp như sau: 

Bảng III-31: Hàm lượng NH4+(N) trung bình tại một số hộ gia đình, cá nhân khoan 

trên địa bàn huyện Bình Gia, Tràng Định giai đoạn 2015 - 2020 
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Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng 

đầu năm 
2020 

Giếng khoan khu dân cư thị trấn Bình Gia <0,023 - 0,056 - - - 
Giếng khoan khu dân cư xã Hoa Thám <0,023 - 0,056 - - - 
Hộ gia đình, cá nhân xã Quốc Khánh <0,023 - 0,072 0,059 0,065 0,06 
Hộ gia đình, cá nhân thị trấn Thất Khê <0,023 - 0,110 - - <0,01 
Khu vực chợ thị trấn Bình Gia - - - - - <0,01 
Hộ gia đình, cá nhân thị trấn Bình Gia 
(gần UBND xã Tô Hiệu cũ - - - - - <0,01 

QCVN 09-MT:2015/BTNMT 1 1 1 1 1 1 
(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 

 

Nhận xét:  

Qua kết quả phân tích cho thấy chất lượng nguồn nước ngầm của các hộ gia đình, cá 

nhân trên địa bàn 2 huyện tương đối tốt. Hàm lượng amoni tại các vị trí quan trắc đều nằm 

trong giới hạn cho phép của QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng nước ngầm. Tuy nhiên năm 2017 hàm lượng amoni có chút biến động, giá trị 

tăng so với các năm còn lại.  

b) Hàm lượng nitrat NO3-(N) 

Hàm lượng nitrat trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Bình 

Gia, Tràng Định trong giai đoạn 2015-2020 được tổng hợp như sau: 

Bảng III-32: Hàm lượng NO3-(N) trung bình tại một số hộ gia đình, cá nhân trên ðịa 

bàn huyện Bình Gia, Tràng Định giai đoạn 2015 - 2020 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng 

đầu năm 
2020 

Giếng khoan khu dân cư thị trấn Bình Gia - 1,823 1,048 1,399 0,70 - 
Giếng khoan khu dân cư xã Hoa Thám - 1,928 1,258 1,473 0,63 - 
Hộ gia đình, cá nhân xã Quốc Khánh - 4,781 3,873 4,798 0,315 0,09 
Hộ gia đình, cá nhân thị trấn Thất Khê - 2,389 3,531 3,116 0,835 <0,02 
Khu vực chợ thị trấn Bình Gia - - - - - 0,17 
Hộ gia đình, cá nhân thị trấn Bình Gia 
(gần UBND xã Tô Hiệu cũ - - - - - 1,22 

QCVN 09-MT:2015/BTNMT 15 15 15 15 15 15 
(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 

Nhận xét: 

 Qua kết quả phân tích cho thấy chất lượng nguồn nước ngầm của các hộ gia đình, cá 

nhân tương đối tốt. Hàm lượng nitrat tại các hộ gia đình đều nằm trong giới hạn cho phép 
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của QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

ngầm. Hàm lượng nitrat trung bình theo các năm biến đổi không đều theo thời gian.  

 Hàm lượng nitrat trung bình năm tại hộ gia đình, cá nhân xã Quốc Khánh có giá trị 

cao nhất 2,99 mg/l, tiếp đến là hộ gia đình, cá nhân thị trấn Thất Khê 2,252 mg/l , giếng 

khoan khu dân cư xã Hoa Thám 1,272 mg/l, cuối cùng là giếng khoan dân cư thị trấn Bình 

Gia. Từ đó cho thấy hàm lượng nitrat trung bình qua các năm tại huyện Tràng Định cao 

hơn so với huyện Bình Gia. 

 

Hình III-24: Hàm lượng NO3-(N) trung bình tại một số hộ gia đình, cá nhân trên địa 
bàn huyện Bình Gia, Tràng Định giai đoạn 2015 - 2020 

c) Hàm lượng kim loại 

Hàm lượng Fe trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn Bình Gia, 

Tràng Định trong giai đoạn 2015-2020 được tổng hợp như sau: 

Bảng III-33: Hàm lượng Fe trung bình tại một số hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn 

huyện Bình Gia, Tràng Định giai đoạn 2015 - 2020 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối 
năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 

6 tháng 
đầu 
năm 
2020 

Giếng khoan khu dân cư thị trấn Bình Gia 0,114 - 0,164 0,152 0,085 - 
Giếng khoan khu dân cư xã Hoa Thám 0,161 0,055 0,079 0,142 0,205 - 
Hộ gia đình, cá nhân xã Quốc Khánh 0,114 0.144 0,210 - 0,139 0,06 
Hộ gia đình, cá nhân thị trấn Thất Khê 0,139 0.263 0,057 0,229 - 0,12 
Khu vực chợ thị trấn Bình Gia - - - - - 0,12 
Hộ gia đình, cá nhân thị trấn Bình Gia 
(gần UBND xã Tô Hiệu cũ - - - - - 0,28 

QCVN 09-MT:2015/BTNMT 5 5 5 5 5 5 
(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 
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Hàm lượng Zn trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Bình 

Gia, Tràng Định trong giai đoạn 2015-2020 được tổng hợp như sau: 

Bảng III-34: Hàm lượng Zn trung bình tại một số hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn 

huyện Bình Gia, Tràng Định giai đoạn 2015 – 2020  

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối 
năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 

Giếng khoan khu dân cư thị trấn Bình Gia 0,059 - - - - 

Giếng khoan khu dân cư xã Hoa Thám 0,034 - - - - 

Hộ gia đình, cá nhân xã Quốc Khánh 0,030 0,028 - - - 

Hộ gia đình, cá nhân thị trấn Thất Khê 0,036 0,033 - - - 

QCVN 09-MT:2015/BTNMT 3 3 3 3 3 
(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 

Nhận xét: 

Qua kết quả phân tích cho thấy chất lượng nguồn nước ngầm của các hộ gia đình, cá 

nhân trên địa bàn 2 huyện tương đối tốt. Hàm lượng kim loại tại các vị trí quan trắc đều 

nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng nước ngầm.  

3.2.2.6 Diễn biến chất lượng nước ngầm tại khu vực huyện Bắc Sơn, Văn Lãng 

a) Hàm lượng amoni NH4+(N) 

Hàm lượng amoni trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Bắc 

Sơn, Văn Lãng trong giai đoạn 2015-2020 được tổng hợp như sau: 

Bảng III-35: Hàm lượng NH4+(N) trung bình tại một số hộ gia đình, cá nhân và trạm 

bơm trên địa bàn huyện Bắc Sơn, Vãn Lãng giai đoạn 2015 - 2020 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối 
năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 

6 tháng 
đầu 
năm 
2020 

Trạm bơm cấp nước sinh hoạt thị 
trấn Bắc Sơn <0,023 - 0,06 - - 0,05 

Hộ gia đình, cá nhân phố Ngả 
Hai, xã Vũ Lễ <0,023 - 0,096 - - <0,01 

Hộ gia đình, cá nhân thị trấn Na 
Sầm <0,023 - 0,069 - 0.065 0,04 

Trạm bơm cấp nước sinh hoạt cửa 
khẩu Tân Thanh <0,023 - 0,065 - - 0,13 

QCVN 09-MT:2015/BTNMT 1 1 1 1 1 1 
(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 
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Nhận xét:  

Qua kết quả phân tích cho thấy chất lượng nguồn nước ngầm của hộ gia đình, cá 

nhân và trạm bơm trên địa bàn huyện Văn Lãng tương đối tốt. Hàm lượng amoni tại các vị 

trí đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm.  

Qua kết quả phân tích cho thấy chất lượng nguồn nước ngầm của hộ gia đình, các 

nhân và trạm bơm trên địa bàn huyện Bắc Sơn giai đoạn năm 2018 – 2020 tương đối tốt, 

hàm lượng amoni tại các giếng đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 09-

MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm.  

b) Hàm lượng nitrat NO3-(N) 

Hàm lượng nitrat trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Bắc 

Sơn, Văn Lãng trong giai đoạn 2015-2020 được tổng hợp như sau: 

Bảng III-36: Hàm lượng NO3-(N) trung bình tại một số hộ gia đình, cá nhân và trạm 

bơm trên địa bàn huyện Bắc Sơn, Văn Lãng giai đoạn 2015 - 2020 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối 
năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 

6 tháng 
đầu 
năm 
2020 

Trạm bơm cấp nước sinh hoạt thị trấn Bắc Sơn - 1,222 0,538 1,066 0,685 0,86 
Hộ gia đình, cá nhân phố Ngả Hai, xã Vũ Lễ - 1,713 - 1,874 0,825 2,1 
Hộ gia đình, cá nhân thị trấn Na Sầm - 1,751 2,126 1,874 0,950 0,93 
Trạm bơm cấp nước sinh hoạt cửa khẩu  
Tân Thanh - 0,663 0,936 1,173 0,930 1,39 

QCVN 09-MT:2015/BTNMT 15 15 15 15 15 15 
(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 

Nhận xét: 
 Qua kết quả phân tích cho thấy chất lượng nguồn nước ngầm của các hộ gia 

đình, cá nhân và trạm bơm tương đối tốt. Hàm lượng nitrat tại các vị trí đều nằm trong giới 

hạn cho phép của QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng nước ngầm. Hàm lượng nitrat trung bình theo các năm biến đổi không đều theo thời 

gian.  

c) Hàm lượng kim loại 

Hàm lượng Fe trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn Bắc Sơn, Văn 

Lãng trong giai đoạn 2015-2020 được tổng hợp như sau: 

Bảng III-37: Hàm lượng Fe trung bình tại một số hộ gia đình, cá nhân và trạm bơm 

trên địa bàn huyện Bắc Sơn, Văn Lãng giai đoạn 2015 - 2020 
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Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối 
năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 

6 tháng 
đầu 
năm 
2020 

Trạm bơm cấp nước sinh hoạt thị 
trấn Bắc Sơn 0,102 - - 0,124 0,075 0,21 

Hộ gia đình, cá nhân phố Ngả 
Hai, xã Vũ Lễ 0,090 - - 0,165 - 1,12 

Hộ gia đình, cá nhân thị trấn Na 
Sầm 0,152 0,059 0,085 0,141 0,065 0,08 

Trạm bơm cấp nước sinh hoạt cửa 
khẩu Tân Thanh 0,125 0,068 0,150 0,159 0,135 0,26 

QCVN 09-MT:2015/BTNMT 5 5 5 5 5 5 
(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 

Hàm lượng Zn trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Bắc 

Sơn, Văn Lãng trong giai đoạn 2015-2020 được tổng hợp như sau: 

Bảng III-38: Hàm lượng Zn trung bình tại một số hộ gia đình, cá nhân và trạm bơm 

trên địa bàn huyện Bắc Sơn, Văn Lãng giai đoạn 2015 - 2020 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối 
năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 

Trạm bơm cấp nước sinh hoạt thị trấn Bắc Sơn 0,042 - 0,872 - - 

Hộ gia đình, cá nhân phố Ngả Hai, xã Vũ Lễ 0,057 - 0,634 - - 

Hộ gia đình, cá nhân thị trấn Na Sầm 0,043 - - - - 

Trạm bơm cấp nước sinh hoạt cửa khẩu Tân Thanh 0,044 - - - - 

QCVN 09-MT:2015/BTNMT 3 3 3 3 3 
(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 

Nhận xét: 

Qua kết quả phân tích cho thấy chất lượng nguồn nước ngầm của các hộ gia đình, cá 

nhân và trạm bơm tương đối tốt. Hàm lượng kim loại tại các vị trí quan trắc đều nằm trong 

giới hạn cho phép của QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng nước ngầm. 

Nhận xét chung:  

Nhìn chung chất lượng nguồn nước ngầm của tỉnh Lạng Sơn tất cả các các chỉ tiêu 

phân tích trong các đợt quan trắc tương đối tốt, đa số các chỉ tiêu quan trắc tại các điểm trên 

địa bàn Lạng Sơn dều nằm trong giới hạn quy chuẩn cho phép (QCVN 09-

MT:2015/BTNMT). So sánh với giai đoạn trước chất lượng nước tương đối ổn định, các 

thông số quan trắc không có nhiều biến động. 
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Tuy nhiên việc khai thác nước ngầm cần được kiểm soát chặt chẽ hơn nữa đặc biệt 

là các giếng khoan hộ gia đình. 

Cần thống nhất mạng lưới điểm quan trắc và thông số quan trắc nước ngầm trên 

toàn tỉnh để đành giá được chính xác về trữ lượng và chất lượng nguồn nước ngầm. Từ đó 

phục vụ cho công tác quy hoạch, phát triển kinh tế- xã hội và có kế hoạch sử dụng bền 

vững nguồn tài nguyên này. 

3.2.3 Các vấn đề môi trường nước dưới đất nổi cộm 

a) Các nguồn gây ô nhiễm nước dưới đất  

Trong Gian đoạn 2015-2020 chất lượng nước được cải thiện tuy nhiên vẫn tồn tại 

một số vấn đề sau: 

+ Khai thác nguồn nước dưới đất cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng 

khan hiếm nước còn hạn chế. 

+ Khai thác nước và sử dụng quá tải nguồn nước dưới đất dẫn đến suy giảm về 

lượng và chất của nguồn nước. 

+ Nước thải từ các khu đô thị, công nghiệp, nước rò rỉ từ các bãi rác và việc chôn 

lấp không phù hợp vệ sinh của các bãi rác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn gây ảnh hưởng đến 

chất lượng nguồn nước dưới đất. 

+ Nước thải nông nghiệp và các hoạt động khác ở khu vực nông thôn ngay cạnh các 

điểm cung cấp nước dưới đất công cộng làm phát tán nguồn hoá chất độc hại vào nguồn 

nước.  

+ Đối với các giếng khoan của các hộ gia đình sau một thời gian khai thác sử dụng 

không tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật cũng làm ảnh hưởng đến nguồn nước dưới đất. 

+ Việc chôn lấp các loại gia súc gia cầm bị bệnh không đúng quy cách, việc khai 

thác và sử dụng quá mức và chưa có quy hoạch, kiểm soát như hiện nay của Lạng Sơn sẽ 

dẫn đến mực nước dưới đất bị hạ thấp và suy giảm về chất lượng trong tương lai gần. 

c) Chính sách 

Chương trình “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt 

ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” do Chính phủ hỗ trợ, về cơ bản sẽ khắc phục 

được các nguyên nhân tồn tại trước đây, và kỳ vọng sẽ đem lại nguồn nước cho người dân 

vùng khó khăn một cách hiệu quả bền vững. 

Mục tiêu chương trình là tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng 

khan hiếm nước để cung cấp nước sinh hoạt, tạo điều kiện nâng cao đời sống nhân dân, đặc 

biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020. 
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Lạng Sơn thuộc nhóm các địa phương thực hiện trong giai đoạn I (2015-2017). Các 

hoạt động được hỗ trợ gồm: điều tra, tìm kiếm xác định trữ lượng, chất lượng nguồn nước 

dưới đất tại các vùng có nhu cầu cấp bách nhất về nguồn nước; nghiên cứu, lựa chọn mô 

hình cấp nước, công nghệ và giải pháp kỹ thuật để khai thác nguồn nước; khai dẫn các 

nguồn nước có trữ lượng và chất lượng đảm bảo, xây dựng công trình cấp nước phục vụ 

nhân dân. Căn cứ nhiệm vụ của từng dự án cụ thể, hàng năm Bộ TN&MT thống nhất với 

các bộ liên quan bố trí ngân sách để thực hiện tại địa phương. 

 Hiện tại, UBND tỉnh Lạng Sơn giao cho Sở TN&MT phối hợp với các huyện, 

thành phố tiến hành khảo sát thực tế, rà soát nhu cầu, tổng hợp đầy đủ thông tin, dữ liệu về 

khai thác, sử dụng nước sinh hoạt tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước trên địa bàn; 

đề xuất điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất, làm rõ mức độ ưu tiên thực hiện trong giai 

đoạn I (2015-2017), đề xuất  thực hiện giai đoạn II (2018- 2020). 
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CHƯƠNG IV: HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ 

 

4.1. Các nguồn gây ô nhiễm không khí  

Lạng Sơn là một tỉnh miền núi phía Bắc đang trong quá trình phát triển khá năng 

động. Tại đây có nhiều hoạt động mang lại hiệu quả tăng trưởng kinh tế cho địa phương. 

Tuy nhiên, song song với việc phát triển kinh tế, các hoạt động phát triển cũng là nguồn 

phát thải gây ô nhiễm môi trường nói chung và môi trường không khí nói riêng. Trong đó, 

các nguồn chính gây ô nhiễm môi trường không khí gồm: giao thông vận tải; sản xuất công 

nghiệp; xây dựng và dân sinh; nông nghiệp; chôn lấp và xử lý chất thải. 

 Nguồn ô nhiễm từ hoạt động giao thông  

Nguồn ô nhiễm do giao thông vận tải là một nguồn ô nhiễm lớn trong hiện tại và 

tương lai. Các phương tiện giao thông đã thải vào môi trường không khí một lượng khá lớn 

bụi và một số khí độc hại: CO, NOx, SO2, hơi xăng dầu (CnHm, VOCs), PM10... và bụi do 

đất cát cuốn bay lên từ mặt đường phố trong quá trình di chuyển (TSP). Giao thông vận tải 

được coi là nguồn ô nhiễm rất thấp nằm trong tầm hoạt động của con người và ảnh hưởng 

trực tiếp đến sức khoẻ của con người và môi trường xung quanh. Khi cường độ giao thông 

lớn, liên tục thì được coi là nguồn đường và gây ô nhiễm cho con người và nhà cửa hai bên 

đường đô thị. Sự khuếch tán bụi và các khí độc hại do xe cộ gây ra phụ thuộc nhiều vào địa 

hình và quy hoạch kiến trúc đô thị. Máy bay thải ra chủ yếu là khí co và một phần khí HC 

nhưng với một lượng nhỏ so với tổng lượng giao thông vận tải. Độ ồn do máy bay phát ra 

có ảnh hưởng lớn tới con người.  

Tại Việt Nam nói chung và Lạng Sơn nói riêng, lượng phát thải các chất ô nhiễm 

không khí TSP, NOx, CO, SO2,… tăng lên hàng năm cùng với sự phát triển về khối lượng 

và năng lực vận chuyển khác hàng, hàng hoá hàng năm. Theo số liệu của Sở GTVT tỉnh 

Lạng Sơn, tốc độ tăng trưởng khối lượng và năng lực vận chuyển hành khách hàng năm 

tăng trưởng trung bình 6,9%/năm trong giai đoạn 2015 – 2018, khối lượng và năng lực vận 

chuyển hàng hoá hàng năm tăng trưởng trung bình 9,67%/năm trong giai đoạn 2015 – 

2018. Tuy nhiên, giai đoạn 2019 – 2020, do ảnh hưởng của dịch vệnh Coivd-19, hoạt động 

vận chuyển hành khách của tỉnh đã giảm mạnh so với các năm trước. 
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Bảng IV-1: Bảng tổng kế khối lượng vận chuyển hàng hoá và vận chuyển khách hàng 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015 - 2020 

Năm 
Vận chuyển 

hàng hoá 
(tấn) 

Mức tăng so với 
cùng kỳ năm trước 

(%) 

Vận chuyện 
hành khách 

(hành khách) 

Mức tăng so với 
cùng kỳ năm trước 

(%) 
2015 6.586.000 7,07 10.279.000 4,59 
2016 7.938.000 20,52 10.813.000 5,20 
2017 7.357.000 5,60 11.013.000 11,30 
2018 7.700.000 5,50 11.730.000 6,50 
2019 5.925.000 -23,05 9.602.000 -14,14 

6 tháng đầu  
năm 2020 1.495.000 -58,00 3.024.000 -56,00 

Bên cạnh đó, một số tuyến đường chật hẹp, xuống cấp, thiếu quy hoạch đồng bộ, chưa 

đáp ứng nhu cầu đi lại cùng với ý thức tham gia giao thông của người dân chưa cao gây ùn 

tắc giao thông cũng là yếu tố đáng kể làm nghiêm trọng thêm vấn đề ô nhiễm môi trường 

không khí, đặc biệt tại các khu vực đô thị. 

 Nguồn ô nhiễm từ hoạt động sản xuất công nghiệp 

Hoạt động sản xuất công nghiệp với nhiều loại hình khác nhau được đánh giá là một 

trong những nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí đáng kể tại Việt Nam nói chung và 

tỉnh Lạng Sơn nói riêng. Các tác nhân gây ô nhiễm chủ yếu phát sinh từ quá trình khai thác 

và cung ứng nguyên vật liệu đầu vào, khí thải từ các công đoạn sản xuất như đốt nhiên liệu 

hóa thạch, khí thải lò hơi, hóa chất bay hơi…Nguồn ô nhiễm không khí từ hoạt động công 

nghiệp thường có nồng độ các chất độc hại cao, tập trung trong một vùng. 

Tùy thuộc vào loại hình sản xuất, quy trình công nghệ, quy mô sản xuất và nhiên 

liệu sử dụng mà các hoạt động công nghiệp khác nhau sẽ phát sinh khí thải với thành phần 

và nồng độ khác nhau (Bảng 4-2).Các chất độc hại từ khí thải công nghiệp được phân loại 

thành các nhóm bụi, nhóm chất vô cơ và nhóm các chất hữu cơ với các chất ô nhiễm phổ 

biến gồm NO2, SO2, VOC, TSP, các hóa chất và các kim loại. Trong đó lượng phát thải 

SO2, NO2 và TSP chiếm phần lớn trong tải lượng các chất ô nhiễm, còn lại là các chất ô 

nhiễm không khí khác. Trong các nhóm ngành công nghiệp ở Lạng Sơn, các hoạt động: 

khai thác khoáng sản (than, đá vôi, cát, sỏi,…), sản xuất vật liệu xây dựng và nhiệt điện 

đang được đánh giá là những nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí đáng kể hiện nay. 
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Bảng IV-2: Nhóm ngành sản xuất và khí thải phát sinh điển hình 

Nhóm ngành sản xuất Khí thải 
Các  ngành  có  lò  hơi,  lò  sấy,  máy  phát điện đốt 
nhiên liệu nhằm cung cấp hơi, điện, nhiệt Bụi, SO2, CO, CO2, NO2, VOCs, muội khói 

Nhóm ngành nhiệt điện Bụi, CO, CO2, H2S, SO2, và NOx 
Nhóm ngành sản xuất xi măng Bụi, NO2, CO2, F 
Nhóm ngành may mặc: từ công đoạn cắt may, giặt, 
tẩy, sấy 

Bụi, Cl, SO2, Pingment, formandehit, 
HC,NaOH, NaClO 

Nhóm ngành sản xuất cơ khí, luyện kim Bụi, hơi kim loại nặng, CN-, HCl, SiO2, CO, 
CO2 

Nhóm ngành sản xuất các sản phẩm từ kim loại Bụi kim loại đặc thù, hơi hóa chất, hơi dung 
môi hữu cơ, SO2, NO2 

Nhóm ngành sản xuất hóa chất Bụi H2S, NH3, hơi dung môi hữu cơ, hóa chất 
đặc thù, bụi, SO2, CO, NO2 

Nhóm ngành khai thai sản xuất than và khoáng sản Bụi, SO2, NOx, CO, CO2 
(Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường. Báo cáo Môi trường Quốc gia, năm 2013- Môi trường không khí) 

 Ngành sản xuất vật liệu xây dựng  

Thế mạng sản xuất công nghiệp của tỉnh Lạng Sơn tập trung vào một số sản phẩm 

chủ yếu như: than, đá xây dựng, xi măng, gạch, điện sản xuất...Tuy nhiên đây cũng là 

những ngành nghề sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm khá nghiêm trọng cho môi trường 

không khí.  

Ngành công nghiệp sản xuất xi măng là ngành công nghiệp đóng vai trò quan trọng 

trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Tuy nhiên để sản xuất ra 1 tấn xi măng sẽ có 

770kg CO2 bị đổ vào không khí sau những công đoạn nung nguyên liệu. Hơn nữa, quá 

trình nung nguyên liệu với nhiệt độ cao thì than đá sẽ được sử dụng chủ yếu, mà than đá lại 

là nhiên liệu hóa thạch có hại với môi trường. 

Các ngành sản xuất vật liệu xây dựng khác cũng gây ảnh hưởng đến chất lượng 

không khí tại các khu vực xung quanh trong quá trình hoạt động. Việc khai thác và chế 

biến đá gây ô nhiễm bụi từ quá trình nổ mìn, đập nghiền và bốc xúc đá. Ngoài bụi, quá 

trình khai thác còn phát sinh ra các khí: CO, NOx, SO2, H2S,… do nổ mìn và sử dụng dầu 

diezen. Hoạt động sản xuất gốm sứ, gạch nung, gạch ốp lát, do sử dụng than làm nhiên liệu 

nên khí thải chủ yếu là bụi và SO2. 

 Phát triển các KCN, CCN  

Hiện nay, tỉnh Lạng Sơn chỉ có 01 Khu công nghiệp được thành lập là: Khu công 

nghiệp Đồng Bành, với diện tích Khu công nghiệp là 321,76ha; chưa có Khu chế xuất, khu 

công nghệ cao được thành lập. Trong Khu công nghiệp Đồng Bành, hiện có 02 dự án được 



128 
 

 

cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nhưng mới chỉ có 01 dự án đi vào hoạt động là dự án Nhà 

máy xi măng Đồng Bành của Công ty cổ phần xi măng Đồng Bành, đã đầu tư hệ thống xử 

lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường. Có 01 Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng 

Sơn. 

Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn: được hình thành và 

hoạt động theo các Quyết định của Thủ thướng Chính phủ: Quyết định số 55/2008/QĐ-

TTg, ngày 28/4/2008 phê duyệt đề án xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 138/QĐ-TTg, ngày 14/10/2008 về thành lập và ban 

hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

Quyết định số 1601/QĐ-TTg ngày 07/11/2008 về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế 

cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

Theo đó, Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn có phạm vi không gian 394 

km², đây là khu kinh tế tổng hợp, đa chức năng, đan xen các yếu tố kinh tế, xã hội, quốc 

phòng, an ninh; trong đó lĩnh vực mũi nhọn là phát triển kinh tế cửa khẩu, về cơ bản Khu 

kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn được phân thành hai khu chức năng chính là khu 

phi thuế quan và khu thuế quan, khu vực chủ đạo là địa bàn thành phố Lạng Sơn và Khu 

hợp tác kinh tế biên giới.  

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn là cơ quan 

quản lý nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước trực tiếp đối với Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn và các khu công 

nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ. 

KCN Đồng Bành: Quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt tại Quyết định số 

1359/QĐ-UBND ngày 08/8/2007 của UBND tỉnh Lạng Sơn Phê duyệt Quy hoạch chi tiết 

xây dựng Khu công nghiệp Đồng Bành - tỉnh Lạng Sơn. KCN có diện tích: 321,76 ha, nằm 

dọc 2 bên bờ sông Thương, thuộc địa bàn huyện Hữu Lũng và huyện Chi Lăng. Gồm các 

khu: 

- Khu trung tâm quản lý điều hành: diện tích 11,2689 ha bố trí các cơ quan nhà nước 

và các công trình dịch vụ cho KCN; 

- Khu đầu mối kỹ thuật hạ tầng: diện tích 10,6907 ha, bao gồm các công trình cung 

cấp và đảm bảo kỹ thuật cho KCN. 

- Khu đất công nghiệp: các cơ sở công nghiệp vật liệu xây dựng, bao bì, cơ khí, lắp 

ráp, CN nhẹ, CN vừa và nhỏ có tổng diện tích 182,51 ha. 
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- Đất cây xanh: tổng diện tích 36,2547 ha, được chú trọng bố trí thành dải cây xanh 

ven khu công nghiệp, công viên ven sông; 

- Đất giao thông: 43,8532 ha; đất mặt nước: 25,3511 ha; đất di tích 0,04561 ha; đất kè 

bờ 11,7829 ha. 

Bên cạnh đó, tỉnh Lạng Sơn đã có Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn 

thời kỳ 2011 - 2020, xét đến năm 2025; Quy hoạch 16 cụm công nghiệp. Trong đó, chỉ có 

01 Cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động là Cụm công nghiệp địa phương số 2 (xã Hợp 

Thành, huyện Cao Lộc). 

 Nguồn ô nhiễm từ hoạt động xây dựng và dân sinh 

Giai đoạn 2015 – 2020, khu vực công nghiệp và xây dựng đạt mức tăng cao trong 

đó nổi bật nhất là ngành xây dựng có mức tăng trưởng rất cao, với mức tăng 16,82% (năm 

2019), đóng góp 2,12 điểm phần trăm vào mức tăng chung. Lĩnh vực xây dựng công trình 

kỹ thuật dân dụng với các dự án xây dựng hạ tầng như cầu đường, nhà máy điện,… cũng 

đang có mức độ tăng trưởng khá cao. Các quá trình phá dỡ, đào, san lấp, vận chuyển vật tư 

và tập trung nhiều thiết bị thi công có sử dụng động cơ diezen công suất cao đã phát thải 

khí độc hại như SO2, NOx, CO… làm ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân trên một diện 

rộng quanh khu vực thi công. 

Nguồn ô nhiễm từ hoạt động sinh hoạt là nguồn gây ô nhiễm tương đối nhỏ so với 

các nguồn khác. Tác nhân gây ô nhiễm chủ yếu là bụi, SO2 và CO. Khí ô nhiễm phát sinh 

từ các hoạt động đun nấu sử dụng nhiên liệu và gây ô nhiễm cục bộ trong phạm vi một hộ 

gia đình hoặc vài hộ xung quanh. Ngoài việc sử dụng củi gỗ, rơm rạ truyền thống trong 

sinh hoạt, việc sử dựng than tổ ong trong đun nấu tại nhiều thị trấn, thị tứ và các đô thị là 

nguồn phát thải nhiều loại khí gây ô nhiễm môi trường như CO, SO2, bụi, … Tuy nhiên, 

hiện nay, hoạt động này đã giảm đáng kể ở các khu vực đô thị, chỉ còn nhiều ở các khu vực 

ven đô và vùng nông thôn. 

 Nguồn ô nhiễm từ hoạt động nông nghiệp  

Lĩnh vực chăn nuôi đã có những chuyển dịch khá rõ nét về cơ cấu giống, cơ cấu 

đàn, nhất là hình thức chăn nuôi đã từng bước chuyển khá rõ từ chăn nuôi nhỏ lẻ quy mô 

hộ sang chăn nuôi trang trại, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ sản phẩm, đã có một số 

doanh nghiệp, hợp tác xã ứng dụng công nghệ tiên tiến vào chãn nuôi với quy mô khá, 

mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong quá trình chăn nuôi, khí CO2 thải ra chiếm 9%, khí 

CH4 chiếm 37%, khí NOx chiếm 65% và các khí khác: H2S, NH3… Theo báo cáo của Viện 

Chăn nuôi, nồng độ khí H2S và NH3 trong chất thải chăn nuôi cao hơn khoảng 30-40 lần 
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mức cho phép. Khí CO2 từ chăn nuôi chủ yếu phát sinh từ việc đốt nhiên liệu chạy máy 

móc dùng cho thức ăn gia súc, gia cầm. Khí CH4 phát sinh chủ yếu từ quá trình lên men 

thức ăn ở dạ cỏ của động vật nhai lại và phân của gia súc.  

Lĩnh vực trồng trọt đã từng bước chuyển sang sản xuất hàng hóa, gắn với thị trường, 

là ngành chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp. Nông nghiệp 

trồng trọt dần chuyển theo hướng chất lượng cao, ứng dụng công nghệ sinh học, cơ giới 

hóa… đặc biệt là việc áp dụng sản xuất các giống cây trồng mới với sản lượng và năng 

suất cao, cây trồng giá trị, góp phần thay đổi cơ cấu cây trồng. 

Sản lượng và năng suất cây trồng không ngừng tăng cao đã kéo theo nhu cầu sử 

dụng phân bón và hóa chất BVTV ngày càng nhiều. Công tác thu gom, lưu giữ và xử lý 

các loại hóa chất, vỏ bao bì hóa chất bảo vệ thực vật chưa được quan tâm đúng mức, nhiều 

nơi, thải bỏ ngay tại đồng ruộng, từ đó phát sinh mùi, khí thải gây ảnh hưởng đến môi 

trường không khí.  

Hiện nay, tại các vùng nông thôn, rơm rạ không còn là chất đốt chủ yếu do có các 

nhiên liệu khác thay thế như: điện, khí gas… Thêm vào đó, việc gia tăng số mùa vụ canh 

tác hàng năm cũng làm gia tăng lượng rơm rạ thải ra môi trường. Biện pháp chính được 

người dân sử dụng đối với lượng rơm rạ thải nói trên là đốt ngay trên đồng ruộng. Chính vì 

vậy, sau mỗi vụ thu hoạch, hoạt động đốt rơm rạ đã gây hiện tượng khói mù quang hóa cho 

các vùng lân cận. Việc đốt rơm rạ ngoài trời là quá trình đốt không kiểm soát, trong đó sản 

phẩm chủ yếu là các chất khí: bụi, CO2, CO, NOx. Khi rơm rạ cháy không hết có thể tạo ra 

hợp chất Anđêhit và bụi mịn là những chất gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con người. 

e. Nguồn ô nhiễm từ chôn lấp và xử lý chất thải rắn  

Theo Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2015, định hướng đến 

năm 2020, có 07 bãi chôn lấp chất thải rắn trên địa bàn các huyện thành phố. Triển khai 

thực hiện quy hoạch của tỉnh, hiện nay 05 bãi rác đang hoạt động (Bãi rác Tân Lang, huyện 

Văn Lãng; Bãi rác Văn Quan, huyện Văn Quan; Bãi rác Lân Tắng, huyện Bắc Sơn; Bãi rác 

Lộc Bình, huyện Lộc Bình; Bãi rác Đình Lập, huyện Đình Lập phù hợp với Quy hoạch 

quản lý chất thải rắn của tỉnh đã được phê duyệt. Việc quản lý vận hành các bãi xử lý rác 

hiện nay đã được bàn giao cho các doanh nghiệp quản lý; UBND tỉnh đã có quyết định phê 

duyệt dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, lắp đặt trạm cân điện tử, nhà điều hành, đường điện vào 

các bãi xử lý rác các huyện: Lộc Bình, Đình Lập, Văn Quan, Bắc Sơn; đến nay đã hoàn 

thành việc đầu tư theo quy định. Tuy nhiên, các bãi xử lý rác tại các huyện có công xuất 

nhỏ, chỉ đảm bảo việc xử lý rác tại địa phương trong thời gian khoảng 7 đến 10 năm tới 
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(riêng bãi rác Văn Quan có thể sử dụng được trong thời gian khoảng 30 năm). Ngoài ra, có 

01 bãi rác (bãi rác Quốc Khánh, huyện Tràng Định) hoạt động trước thời điểm lập quy 

hoạch, chỉ thực hiện xử lý rác thải cho một số thôn thuộc xã Quốc Khánh và khu vực chợ 

xã Quốc Khánh, hiện bãi rác vẫn đang duy trì hoạt động.   

Bãi rác lộ thiên là nơi tập hợp các loại chất thải rắn, chủ yếu là chất thải rắn sinh 

hoạt có thành phần hữu cơ cao. Dưới tác động của nhiệt độ, độ ẩm và các vi sinh vật, chất 

thải rắn hữu cơ bị phân hủy và sản sinh ra các chất khí (CH4– 63.8%, CO2– 33.6%, và một 

số khí khác). Ước tính, lượng khí CH4 và CO2 phát sinh từ các bãi rác lộ thiên và các khu 

chôn lấp chiếm 3-19% tổng lượng phát sinh. Lượng khí phát thải tăng khi nhiệt độ tăng. 

Đối với các bãi chôn lấp, ước tính 30% các chất khí phát sinh trong quá trình phân hủy rác 

có thể thoát lên trên mặt đất mà không cần một sự tác động nào. 

Quá trình vận chuyển và lưu giữ chất thải rắn cũng phát sinh mùi từ quá trình phân 

hủy các chất hữu cơ gây ô nhiễm môi trường không khí. Các khí phát sinh từ quá trình 

phân hủy chất hữu cơ trong chất thải rắn bao gồm: Amoni có mùi khai, Hydrosunfur mùi 

trứng thối, Sunfur hữu cơ mùi bắp cải thối rữa, Mecaptan hôi nồng, Amin mùi cá ươn, 

Diamin mùi thịt thối, Cl2 hôi nồng, Phenol mùi ốc đặc trưng.  

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn chưa có nhà máy xử lý, tái chế chất thải rắn 

sinh hoạt được đầu tư và đi vào hoạt động, tuy nhiên hiện nay đã lựa chọn được Nhà đầu tư 

thực hiện dự án Nhà máy tái chế, xử lý chất thải rắn, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

tại Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.  

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có 03 lò đốt rác được đầu tư xây dựng (02 lò đốt đang 

hoạt động, 01 lò đốt chưa hoạt động). 

Rác thải tại các bãi rác (giấy, gỗ, cao su, ni lông, nhựa, vải, các chất khác...) khi bị đốt 

đã thải ra môi trường các chất khí chủ yếu như: NOx, CO, CO2, SOx, HCl, HF, Dioxin, Furan 

và tro. Tuy nhiên, hiện nay chưa có nhiều nghiên cứu cũng như các số liệu cụ thể về tải 

lượng phát thải các chất khí từ hoạt động đốt rác bãi rác.  

3.2.3. Chỉ số chất lượng không khí (AQI) 

Chỉ số chất lượng không khí (viết tắt là AQI) là chỉ số được tính toán từ các thông số quan 

trắc các chất ô nhiễm trong không khí, nhằm cho biết tình trạng chất lượng không khí và 

mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe con người, được biểu diễn qua một thang điểm. Trong báo 

cáo này sẽ tính toán giá trị AQI theo giờ, cách tính như sau: 

Giá trị AQI theo giờ của từng thông số (AQIxh) 

Giá trị AQI theo giờ của từng thông số được tính toán theo công thức sau đây: 
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Trong đó: 

TSx: Giá trị quan trắc trung bình 1 giờ của thông số X 

QCx: Giá trị quy chuẩn trung bình 1 giờ của thông số X  

Lưu ý: Đối với thông số PM10: do không có quy chuẩn trung bình 1 giờ, vì vậy lấy 

quy chuẩn của TSP trung bình 1 giờ thay thế cho PM10 

AQIxh : Giá trị AQI theo giờ của thông số X (được làm tròn thành số nguyên). 

Giá trị AQI theo giờ  

Sau khi đã có giá trị AQIxh theo giờ của mỗi thông số, chọn giá trị AQI lớn nhất 

của 05 thông số trong cùng một thời gian (01 giờ) để lấy làm giá trị AQI theo giờ. 

AQIh = max(AQIhx) 

Bảng phân hạng giá trị AQI  

Sau khi tính toán được chỉ số chất lượng không khí, sử dụng bảng xác định giá trị 

AQI tương ứng với mức cảnh báo chất lượng không khí và mức độ ảnh hưởng tới sức khỏe 

con người để so sánh, đánh giá, cụ thể như sau: 

Bảng IV-3: Bảng phân hạng chất lượng không khí theo giá trị AQI 

Khoảng  
giá trị AQI 

Chất lượng  
không khí Ảnh hưởng sức khỏe Màu 

0 – 50 Tốt Không ảnh hưởng đến sức khỏe Xanh 
51 – 100 Trung bình Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ở bên ngoài Vàng 
101 – 200 Kém Nhóm nhạy cảm cần hạn chế thời gian ở bên ngoài Da cam 

201 – 300 Xấu Nhóm nhạy cảm tránh ra ngoài. Những người khác 
hạn chế ở bên ngoài Đỏ 

Trên 300 Nguy hại Mọi người nên ở trong nhà Nâu 
*Ghi chú: Nhóm nhạy cảm bao gồm: trẻ em, người già và những người mắc bệnh hô hấp 

(Nguồn: Quyết định số 878/QĐ-TCMT ngày 01/07/2011 của Tông cục Môi trường ban 

hành Số tay hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng không khí - AQI ) 

4.2. Diễn biến ô nhiễm  

Trong giai đoạn 2015-2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn đã tiến 

hành quan trắc và phân tích chất lượng môi trường không khí tại 11/11 đơn vị hành chính 

của tỉnh Lạng Sơn. Kết quả quan trắc tại các huyện/thành phố được tổng hợp như sau: 
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 Hiện trạng môi trường không khí, tiếng ồn thành phố Lạng Sơn 

Khu vực thành phố Lạng Sơn, mạng lưới điểm quan trắc được thiết lập tại 6 vị trí 

bao gồm: 

- Ngã tư Phai Vệ, đường Lê Đại Hành; 

- Cổng chợ Đông Kinh, đường Bà Triệu; 

- Ngã tư Hùng Vương (gần khu vực khuôn viên tượng đài Hoàng Văn Thụ); 

- Cung Thiếu Nhi, đường Trần Đăng Ninh; 

- Ngã tư đường Trần Đăng Ninh –đường Tôn Đản; 

- Ngã tư Phai Trần; 

Các thông số tiến hành quan trắc vi khí hậu và chất lượng môi trường không khí hàng 

năm bao gồm: nhiệt độ; độ ẩm; hướng gió; tốc độ gió; độ ồn; CO; SO2; NO2; hàm lượng bụi lơ 

lửng (TSP); hàm lượng chì. Kết quả của một số thông số đặc trưng trong giai đoạn 2015-2019 

được tổng hợp như sau: 

a) Bụi tổng số (TSP) 

Nồng độ bụi tổng số (TSP) trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn 

Thành phố Lạng Sơn trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

được tổng hợp trong Bảng sau: 

Bảng IV-4: Nồng độ TSP trung bình tại một sốvị trí quan trắc trên địa bàn thành phố 

Lạng Sơn giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

Đơn vị: µg/m3 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng 

đầu năm 
2020 

Ngã tư Phai Vệ, đường Lê Đại Hành 98 109,0 140,5 188,0 253,5 103 
Cổng chợ Đông Kinh, đường Bà Triệu 105 147,0 146,5 184,5 226,0 119 
Ngã tư Hùng Vương  
(gần tượng đài Hoàng Văn Thụ) 110 135,0 121,0 160,5 203,5 128 

Cung Thiếu Nhi, đường Trần Đăng Ninh 98 127,5 129,5 180,0 197,5 121 
Ngã tư đường Trần Đăng Ninh  
– đường Tôn Đản 120 138,5 168,0 197,0 207,5 132 

Ngã tư Phai Trần  298 172,0 204,5 211,5 219,0 223 
QCVN 05: 2013/BTNMT (1 giờ) 300 300 300 300 300 300 

 Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 
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Hình IV-1: Biểu đồ nồng độ TSP tại các vị trí quan trắc trên địa bàn thành phố Lạng 

Sơn giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ bụi tổng số (TSP) trung bình các năm tại một số 

vị trí quan trắc trên địa bàn Thành phố Lạng Sơn hầu như tăng dần qua các năm nhưng vẫn 

nằm trong giới hạn cho phép của  QCVN 05:2013/BTNMT (1giờ). Trong đó: 

- Nồng độ bụi trung bình đợt 6 tháng cuối năm 2015 tại điểm quan trắc Ngã Tư Phai 

Trần có giá trị cao nhất (298µg/m3); 

- Nồng độ bụi trung bình đợt 6 tháng cuối năm 2015 tại điểm quan trắc Ngã Tư Phai 

Vệ, đường Lê Đại Hành có giá trị thấp nhất (98µg/m3) 

Tính trung bình trong các đợt quan trắc (tháng 6 năm 2015 đến tháng 6 năm 2020) 

nồng độ bụi TSP tại Ngã tư Phai Trần có giá trị cao nhất (221,3µg/m3), tiếp đến là các vị 

trí: Ngã tư đường Trần Đăng Ninh – đường Tôn Đản (142,3 µg/m3), Cổng chợ Đông Kinh, 

đường Bà Triệu (154,7µg/m3); Cung Thiếu nhi, đường Trần Đăng Ninh (142,3µg/m3). Vị 

trí quan trắc tại ngã tư Hùng Vương, gần tượng đài Hoàng Văn Thụ (143µg/m3) có nồng 

độ bụi thấp nhất trong các đợt quan trắc.  

b) NO2 

Nồng độ NO2 trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn Thành phố 

Lạng Sơn trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được tổng hợp 

trong Bảng sau: 
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Bảng IV-5: Nồng độ NO2 trung bình tại một sốvị trí quan trắc trên địa bàn thành phố 

Lạng Sơn giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

Đơn vị: µg/m3 

Vị trí quan trắc 

Năm 

6 tháng 
cuối năm 

2015 
2016 2017 2018 2019 

6 tháng 
đầu 
năm 
2020 

Ngã tư Phai Vệ, đường Lê Đại Hành 24,1 26,5 28,5 27,5 37,5 57 
Cổng chợ Đông Kinh, đường Bà Triệu 26,2 29,45 29 37,5 42,5 44 
Ngã tư Hùng Vương  
(gần tượng đài Hoàng Văn Thụ) 27 24,4 29 28 35,5 60 

Cung Thiếu Nhi, đường Trần Đăng Ninh 26,5 24,5 29,5 35 37 63 
Ngã tư đường Trần Đăng Ninh  
– đường Tôn Đản 28,3 26,75 32 43,5 42,5 55 

Ngã tư Phai Trần  40,5 31,6 35,5 37 37 58 
QCVN 05: 2013/BTNMT (1 giờ) 200 200 200 200 200 200 
Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ NO2 trung bình các năm tại tất cả các vị trí quan 

trắc trên địa bàn Thành phố Lạng Sơn đều thấp hơn rất nhiều so với giới hạn cho phép của 

QCVN 05: 2013/BTNMT (1giờ). Trong đó: 

- Nồng độ NO2 trung bình đợt năm 2019 tại điểm quan trắc Ngã tư đường Trần Đăng 

Ninh – đường Tôn Đản có giá trị cao nhất (43,5µg/m3); 

- Nồng độ NO2 trung bình đợt 6 tháng cuối năm 2015 tại điểm quan trắc Ngã Tư Phai 

Vệ, đường Lê Đại Hành có giá trị thấp nhất (24,1µg/m3) 

Tính trung bình trong các đợt quan trắc (6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu 

năm 2020) nồng độ NO2 tại Ngã tư Phai Trần có giá trị cao nhất (40µg/m3), tiếp đến là các 

vị trí: Ngã tư đường Trần Đăng Ninh – đường Tôn Đản (38µg/m3), Cổng chợ Đông Kinh, 

đường Bà Triệu (34,8µg/m3); Cung Thiếu nhi, đường Trần Đăng Ninh (35,9µg/m3); Ngã tư 

Hùng Vương, gần tượng đài Hoàng Văn Thụ (34µg/m3). Ngã tư Phai Vệ - Lê Đại Hành có 

nồng độ NO2 thấp nhất trong các đợt năm quan trắc (33,5µg/m3). 
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Hình IV-2: Biểu đồ nồng độ NO2 tại các vị trí quan trắc trên địa bàn thành phố Lạng 

Sơn giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 
c) SO2 

Nồng độ SO2 trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn Thành phố Lạng 

Sơn trong giai đoạn tháng 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được tổng 

hợp trong Bảng sau: 

Bảng IV-6: Nồng độ SO2 trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn thành phố 

Lạng Sơn giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

Đơn vị: µg/m3 

Vị trí quan trắc 

Năm 

6 tháng 
cuối năm 

2015 
2016 2017 2018 2019 

6 
tháng 
đầu 
năm 
2020 

Ngã tư Phai Vệ, đường Lê Đại Hành 23,2 31,2 33 33,5 - 77 
Cổng chợ Đông Kinh, đường Bà Triệu 20,6 28,75 32,5 36,5 - 68 
Ngã tư Hùng Vương  
(gần tượng đài Hoàng Văn Thụ) 22,1 29,55 33 30 - 73 

Cung Thiếu Nhi, đường Trần Đăng Ninh 23,5 26,7 30,5 33 - 80 
Ngã tư đường Trần Đăng Ninh  
– đường Tôn Đản 22,1 28,75 37,5 48 - 71 

Ngã tư Phai Trần  29,8 34,45 38,5 40,5 - 95 
QCVN 05: 2013/BTNMT (1 giờ) 350 350 350 350 350 350 

Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 
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Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ SO2 trung bình các năm tại tất cả các vị trí quan 

trắc trên địa bàn Thành phố Lạng Sơn đều thấp hơn rất nhiều so với giới hạn cho phép của 

QCVN 05: 2013/BTNMT (1giờ). Trong đó: 

- Nồng độ SO2 trung bình đợt năm 2020 tại điểm quan trắc Ngã tư Phai Trần có giá 

trị cao nhất (95µg/m3); 

- Nồng độ SO2 trung bình đợt 6 tháng cuối năm 2015 tại điểm quan trắc Ngã Tư Phai 

Vệ, đường Lê Đại Hành và Ngã tư Trần Đăng Ninh – Tông Đản có giá trị thấp nhất 

(22,1µg/m3) 

Tính trung bình trong các đợt quan trắc (tháng 6 năm 2015 đến tháng 6 năm 2020) 

nồng độ SO2 tại Ngã tư Phai Trần có giá trị cao nhất (39,71µg/m3), tiếp đến là các vị trí: 

Ngã tư Trần Đăng Ninh – Tông Đản (34,56µg/m3), Ngã tư Phai Vệ - Lê Đại Hành 

(32,98µg/m3), Cổng chợ Đông Kinh, đường Bà Triệu (29,58µg/m3); Ngã tư Hùng Vương, 

gần tượng đài Hoàng Văn Thụ (31,28µg/m3).Vị trí quan trắc tại Cung Thiếu nhi, đường 

Trần Đăng Ninh có nồng độ SO2 thấp nhất trong các đợt quan trắc (28,43µg/m3). 

 
Hình IV-3: Biểu đồ nồng độ SO2 tại các vị trí quan trắc trên địa bàn thành phố Lạng 

Sơn giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

d) CO 

Nồng độ CO trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn Thành phố Lạng 

Sơn trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được tổng hợp trong 

bảng sau: 
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Bảng IV-7: Nồng độ CO trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn thành phố 

Lạng Sơn giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

Đơn vị: µg/m3 

Vị trí quan trắc 

Năm 

6 tháng 
cuối năm 

2015 
2016 2017 2018 2019 

6 tháng 
đầu 
năm 
2020 

Ngã tư Phai Vệ, đường Lê Đại Hành 1.850 3.054,5 3.156 3.208 3.432 5.360 
Cổng chợ Đông Kinh, đường Bà Triệu 2.210 3.393 2.773 3.797,5 3.697,5 6.140 
Ngã tư Hùng Vương  
(gần tượng đài Hoàng Văn Thụ) 2.130 3.670,5 2.120 2.795 - 4.510 

Cung Thiếu Nhi, đường Trần Đăng Ninh 2.120 4.168 1.984 2.622,5 - 5.980 
Ngã tư đường Trần Đăng Ninh  
– đường Tôn Đản 2.340 3.499 2.155,5 2.515 - 6.550 

Ngã tư Phai Trần  3.570 3.556,5 3.286,5 3.064,5 3.478,5 5.410 
QCVN 05: 2013/BTNMT (1 giờ) 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 
Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ CO trung bình các năm tại tất cả các vị trí quan 

trắc trên địa bàn Thành phố Lạng Sơn đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05: 

2013/BTNMT (1giờ). Trong đó:  

- Nồng độ CO trung bình 6 tháng đầu năm 2020 tại điểm quan trắc Ngã tư đường 

Trần Đăng Ninh – đường Tôn Đản có giá trị cao nhất (6.550 µg/m3); 

- Nồng độ CO trung bình năm 2017 tại điểm quan trắc Cung Thiếu Nhi, đường Trần 

Đăng Ninh có giá trị thấp nhất (1.984µg/m3) 

Tính trung bình trong các đợt quan trắc (6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu 

năm 2020) nồng độ CO tại Ngã tư Phai Trần có giá trị cao nhất (3727,67µg/m3), tiếp đến là 

các vị trí: Cổng chợ Đông Kinh, đường Bà Triệu (3668,5µg/m3), Ngã tư Phai Vệ - Lê Đại 

Hành (3343,42µg/m3), Cung Thiếu Nhi, đường Trần Đăng Ninh (2843,25µg/m3); Cung 

Thiếu Nhi, đường Trần Đăng Ninh (2812,42µg/m3).Vị trí quan trắc tại Ngã tư Hùng 

Vương, gần tượng đài Hoàng Văn Thụ có nồng độ CO thấp nhất trong các đợt quan trắc 

(2537,58µg/m3). 
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Hình IV-4: Biểu đồ nồng độ CO tại các vị trí quan trắc trên địa bàn thành phố Lạng 

Sơn giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

e) Tiếng ồn 

Độ ồn trung bình năm trong tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn Thành phố Lạng 

Sơn giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được tổng hợp trong Bảng 

sau: 

Bảng IV-8: Độ ồn trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn Thành phố Lạng 

Sơn giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

Đơn vị: dBA 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng 

đầu năm 
2020 

Ngã tư Phai Vệ, đường Lê Đại Hành 64,1 61,8 60,75 62,05 60,3 61,4 
Cổng chợ Đông Kinh, đường Bà Triệu 67,8 65,05 64,2 63,15 62,45 62,8 
Ngã tư Hùng Vương  
(gần tượng đài Hoàng Văn Thụ) 65,1 63,7 59,15 60,25 55 61,5 

Cung Thiếu Nhi, đường Trần Đăng Ninh 63,1 62,05 60 61,45 64 65,1 
Ngã tư đường Trần Đăng Ninh  
– đường Tôn Đản 66,2 63,95 63,8 63,9 61,45 60,1 

Ngã tư Phai Trần  65,9 62,65 62,75 63,8 58,55 67,3 
QCVN 26: 2010/BTNMT (6h-21h) 70 70 70 70 70 70 
Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 
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Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy độ ồn trung bình giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 

tháng đầu năm 2020 tại tất cả các vị trí quan trắc có độ ồn khá cao nhưng vẫn nằm trong 

giới hạn cho phép của QCVN 26: 2010/BTNMT (từ 6h-21h, khu vực thông thường).  

Trong đó: 

- Vị trí Ngã tư Phai Trần có độ ồn trung bình giai đoạn 6 tháng đầu năm 2020 có giá 

trị 67,3dBA; 

- Vị trí Ngã tư Phai Vệ, đường Lê Đại Hành có độ ồn trung bình giai đoạn 6 tháng 

đầu năm 2020 có giá trị 61,4dBA. 

 
Hình IV-5: Biểu đồ kết quả đo tiếng ồn tại các vị trí quan trắc trên địa bàn thành phố 

Lạng Sơn giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

f) Tính chỉ số chất lượng không khí 

Kết quả tính Chỉ số chất lượng không khí tại các vị trí quan trắc trên địa bàn thành 

phố Lạng Sơn 

Tổng hợp kết quả tính toán chỉ số chất lượng không khí tại các vị trí quan trắc trên 

địa bàn thành phố Lạng Sơn giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

được tổng hợp trong Bảng sau: 

Bảng IV-9: Tổng hợp phân hạng chất lượng không khí theo giá trị AQI tại một số vị trí 

quan trắc trên địa bàn thành phố Lạng Sơn giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng 

đầu năm 2020 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng 

đầu năm 
2020 

Ngã tư Phai Vệ, đường Lê Đại Hành 33 36 47 63 85 34 
Cổng chợ Đông Kinh, đường Bà Triệu 35 49 49 62 75 40 
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Ngã tư Hùng Vương  
(gần tượng đài Hoàng Văn Thụ) 37 45 40 54 68 43 

Cung Thiếu Nhi, đường Trần Đăng Ninh 33 43 43 60 66 40 
Ngã tư đường Trần Đăng Ninh –  
đường Tôn Đản 40 46 56 66 69 44 

Ngã tư Phai Trần 99 57 68 71 73 74 
Nhận xét chung: 

Giá trị AQI trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 tại tất 

cả các vị trí quan trắc  trên địa bàn thành phố Lạng Sơn dao động từ 33-99, theo Bảng phân 

hạng chất lượng không khí ở mức từ Trung bình đến Tốt. Hầu hết tại các vị trí quan trắc 

đều ở mức tốt (0<AQI<50) trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến năm 2017 và giai 

đoạn 6 tháng đầu năm 2020. Hầu hết tại các vị trí quan trắc đều ở mức trung bình 

(50<AQI<100) trong năm 2018 và 2019. Vị trí quan trắc tại Ngã tư Phai Trần trong cả giai 

đoạn khảo sát có chỉ số chất lượng không khí ở mức trung bình. 

Giá trị AQI tại hầu hết các vị trí có xu hướng tăng lên qua các năm chỉ có giá trị 

AQI tại vị trí Ngã tư Phai Trần tuy vẫn cao nhưng đã có dấu hiệu giảm dần qua các kỳ. 

Xu hướng biến đổi chung đối hầu hết các vị trí quan trắc đó là chất lượng không khí 

ngày càng được giảm vào khoảng giữ kỳ và có dấu hiệu cải thiện vào cuối kỳ.  

Hiện trạng môi trường không khí, tiếng ồn huyện Cao  Lộc 

Khu vực huyện Cao Lộc đã thiết lập mạng lưới điểm quan trắc gồm 7 vị trí bao gồm: 

- Khu dân cư thôn Tềnh Chè xã Hồng Phong 

- Khu dân cư thị trấn Cao Lộc 

- Khu dân cư gần nhà máy gạch ngói Hợp Thành 

- Khu dân cư gần CCN số 2, Hợp Thành 

- Khu dân cư thị trấn Đồng Đăng 

- Khu dân cư gần Xí nghiệp gạch Tuynel Cao Lộc 

- Khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị 

Các thông số tiến hành quan trắc vi khí hậu và chất lượng môi trường không khí hàng 

năm bao gồm: nhiệt độ; độ ẩm; hướng gió; tốc độ gió; độ ồn; CO; SO2; NO2; hàm lượng bụi lơ 

lửng (TSP); hàm lượng chì. Kết quả của một số thông số đặc trưng trong giai đoạn 6 tháng 

cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được tổng hợp như sau: 

a) Bụi tổng số (TSP) 

Nồng độ bụi tổng số (TSP) trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Cao Lộc trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được 

tổng hợp trong Bảng sau: 
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Bảng IV-10: Nồng độ TSP trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa huyện Cao  
Lộc giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

Đơn vị: µg/m3 

Vị trí quan trắc 

Năm 

6 tháng 
cuối năm 

2015 
2016 2017 2018 2019 

6 tháng 
đầu 
năm 
2020 

Khu dân cư thôn Tềnh Chè xã Hồng Phong 315 235 186 213,5 180 94 
Khu dân cư thị trấn Cao Lộc 250 173 142 196,5 221 105 
Khu dân cư gần nhà máy gạch ngói Hợp Thành 305 307,5 226 169 182,5 277 
Khu dân cư gần CCN số 2, Hợp Thành 125 152,5 130 216 223,5 188 
Khu dân cư thị trấn Đồng Đăng 105 168,0 130,5 217 220,5 117 
Khu dân cư gần Xí nghiệp gạch Tuynel Cao Lộc 137 170,5 126 240 248,5 152 
Khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị 206 223 137,5 182,5 223 155 
QCVN 05: 2013/BTNMT (1 giờ) 300 300 300 300 300 300 

 Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 
Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ bụi tổng số (TSP) trung bình các năm tại một số 

vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Cao  Lộc nhìn chung vẫn tăng dần qua các năm nhưng 

vẫn nằm trong giới hạn cho phép của  QCVN 05:2013/BTNMT (1giờ). Trong đó: 

- Nồng độ bụi trung bình đợt 6 tháng cuối năm 2015 tại điểm quan trắc Khu dân cư 

thôn Tềnh Chè xã Hồng Phong (315µg/m3), tại khu dân cư gần nhà máy gạch ngói Hợp 

Thành (305µg/m3), năm 2016 tại Khu dân cư gần nhà máy gạch ngói Hợp Thành 

(307,5µg/m3) vượt QCVN 05: 2013/BTNMT (1 giờ). 

- Nồng độ bụi trung bình đợt 6 tháng đầu năm 2020 tại điểm quan trắc Khu dân cư 

thôn Tềnh Chè xã Hồng Phong có giá trị thấp nhất (94µg/m3). 

Tính trung bình trong các đợt quan trắc (giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng 

đầu năm 2020) nồng độ bụi TSP tại Khu dân cư gần nhà máy gạch ngói Hợp Thành có giá 

trị cao nhất (244,5µg/m3), tiếp đến là các vị trí: Khu dân cư thôn Tềnh Chè xã Hồng Phong 

(203,9 µg/m3), Khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (187,3µg/m3), Khu dân cư thị trấn 

Cao Lộc (181,25µg/m3), Khu dân cư gần Xí nghiệp gạch Tuynel Cao Lộc (179µg/m3), Khu 

dân cư gần CCN số 2, Hợp Thành (172,5µg/m3). Vị trí quan trắc tại Khu dân cư thị trấn 

Đồng Đăng (159,67µg/m3) có nồng độ bụi thấp nhất trong các đợt quan trắc.  
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Hình IV-6: Biểu đồ kết quả quan trắc nồng độ TSP tại các vị trí quan trắc trên địa 

bàn huyện Cao Lộc giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

b) NO2 

Nồng độ NO2 trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Cao  Lộc 

trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được tổng hợp trong 

Bảng sau: 

Bảng IV-11: Nồng độ NO2 trung bình tại một sốvị trí quan trắc trên địa bàn huyện Cao  

Lộc giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

Đơn vị: µg/m3 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng 

đầu năm 
2020 

Khu dân cư thôn Tềnh Chè xã Hồng Phong 28,9 46,6 39 45,5 43 61 
Khu dân cư thị trấn Cao Lộc 26,8 28,9 32 36 38 55 
Khu dân cư gần nhà máy gạch ngói Hợp Thành 35,4 66,45 107 33,5 45,5 79 
Khu dân cư gần CCN số 2, Hợp Thành 26,3 30,7 32 32 44,5 62 
Khu dân cư thị trấn Đồng Đăng 25,7 26,65 29 45,5 39 52 
Khu dân cư gần Xí nghiệp gạch Tuynel Cao Lộc 24,1 41,6 34,5 43 42 45 
Khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị 30,7 32,45 31,5 34 37,5 53 
QCVN 05: 2013/BTNMT (1 giờ) 200 200 200 200 200 200 

Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ NO2 trung bình các năm tại tất cả các vị trí quan 

trắc trên địa bàn huyện Cao Lộc đều thấp hơn rất nhiều so với giới hạn cho phép của 

QCVN 05:2013/BTNMT (1giờ). Trong đó: 

- Nồng độ NO2 trung bình đợt năm 2017 tại điểm quan trắc Khu dân cư gần nhà máy 

gạch ngói Hợp Thành có giá trị cao nhất (107µg/m3); 
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- Nồng độ NO2 trung bình đợt 6 tháng cuối năm 2015 tại điểm quan trắc Khu dân cư 

gần Xí nghiệp gạch Tuynel Cao Lộc có giá trị thấp nhất (24,1µg/m3) 

Tính trung bình trong các đợt quan trắc (6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu 

năm 2020) nồng độ NO2 tại Khu dân cư gần nhà máy gạch ngói Hợp Thành có giá trị cao 

nhất (61,14µg/m3), tiếp đến là các vị trí: Khu dân cư thôn Tềnh Chè xã Hồng Phong 

(44µg/m3), Khu dân cư gần Xí nghiệp gạch Tuynel Cao Lộc (38,37µg/m3); Khu dân cư gần 

CCN số 2, Hợp Thành (37,92 µg/m3); Khu dân cư thị trấn Đồng Đăng (36,31µg/m3). Khu 

dân cư thị trấn Cao Lộc có nồng độ NO2 thấp nhất trong các đợt năm quan trắc 

(36,12µg/m3). 

 
Hình IV-7: Biểu đồ kết quả quan trắc nồng độ NO2 tại các vị trí quan trắc trên địa 

bàn huyện Cao Lộc giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

c) SO2 

Nồng độ SO2 trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Cao  Lộc 

trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được tổng hợp trong 

Bảng sau: 

Bảng IV-12: Nồng độ SO2 trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Cao  

Lộc giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

Đơn vị: µg/m3 

Vị trí quan trắc 

Năm 

6 tháng 
cuối năm 

2015 
2016 2017 2018 2019 

6 tháng 
đầu 
năm 
2020 

Khu dân cư thôn Tềnh Chè xã Hồng Phong 30,8 48,15 48,5 46 - 80 
Khu dân cư thị trấn Cao Lộc 29,5 36,25 39,5 35 - 70 
Khu dân cư gần nhà máy gạch ngói Hợp Thành 34,7 95,55 170 39 - 111 
Khu dân cư gần CCN số 2, Hợp Thành 23,3 29,95 31,5 35 - 54 
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Vị trí quan trắc 

Năm 

6 tháng 
cuối năm 

2015 
2016 2017 2018 2019 

6 tháng 
đầu 
năm 
2020 

Khu dân cư thị trấn Đồng Đăng 20,8 31,35 33,5 44,5 - 65 
Khu dân cư gần Xí nghiệp gạch Tuynel Cao Lộc 25,5 41,65 44,5 46,5 - 95 
Khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị 27,8 34,50 36,0 32 - 75 
QCVN 05: 2013/BTNMT (1 giờ) 350 350 350 350 350 350 

Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 
Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ SO2 trung bình các năm tại tất cả các vị trí quan 

trắc trên địa bàn huyện Cao  Lộc đều thấp hơn rất nhiều so với giới hạn cho phép của 

QCVN 05: 2013/BTNMT (1giờ). Trong đó: 

- Nồng độ SO2 trung bình đợt năm 2017 tại điểm quan trắc Khu dân cư gần nhà máy 

gạch ngói Hợp Thành có giá trị cao nhất (170µg/m3); 

- Nồng độ SO2 trung bình đợt 6 tháng cuối năm 2015 tại điểm quan trắc Khu dân cư 

thị trấn Đồng Đăng có giá trị thấp nhất (20,8µg/m3) 

Tính trung bình trong các đợt quan trắc (6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu 

năm 2020) nồng độ SO2 tại Khu dân cư gần nhà máy gạch ngói Hợp Thành có giá trị cao 

nhất (78,65µg/m3), tiếp đến là các vị trí: Khu dân cư thôn Tềnh Chè xã Hồng Phong 

(42,09µg/m3), Khu dân cư gần Xí nghiệp gạch Tuynel Cao Lộc (39,43µg/m3), Khu dân cư 

thị trấn Cao Lộc (34,25µg/m3); Khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (33,46µg/m3), Khu 

dân cư thị trấn Đồng Đăng (32,85µg/m3).Vị trí quan trắc tại Khu dân cư gần CCN số 2, 

Hợp Thành có nồng độ SO2 thấp nhất trong các đợt quan trắc (32,35µg/m3). 

 
Hình IV-8: Biểu đồ kết quả quan trắc nồng độ SO2 tại các vị trí quan trắc trên  

địa bàn huyện Cao Lộc giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 
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d) CO 

Nồng độ CO trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Cao  Lộc 

trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được tổng hợp trong 

Bảng sau: 

Bảng IV-13: Nồng độ CO trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn  

huyện Cao  Lộc giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

Đơn vị: µg/m3 

Vị trí quan trắc 

Năm 

6 tháng 
cuối năm 

2015 
2016 2017 2018 2019 

6 
tháng 
đầu 
năm 
2020 

Khu dân cư thôn Tềnh Chè xã Hồng Phong 2.940 5.154 4.860 5.040 4.253 6.470 
Khu dân cư thị trấn Cao Lộc 2.560 - 2.074 2.777 3.394 4.420 
Khu dân cư gần nhà máy gạch ngói Hợp Thành 2.750 7.488 6.184 4.606 5.084 7.190 
Khu dân cư gần CCN số 2, Hợp Thành 2.640 - 3.706 3.835 4.489 5.480 
Khu dân cư thị trấn Đồng Đăng 2.530 - 3.139 4.153 6.471 5.330 
Khu dân cư gần Xí nghiệp gạch Tuynel Cao Lộc 2.430 5.028 4.405 4.168 4.920 6.510 
Khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị 29,5 - 3.433 3.660 6.175 4.910 
QCVN 05: 2013/BTNMT (1 giờ) 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 
Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ CO trung bình các năm tại tất cả các vị trí quan 

trắc trên địa bàn huyện Cao  Lộc đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05: 

2013/BTNMT (1giờ). Trong đó:  

- Nồng độ CO trung bình năm 2016 tại điểm quan trắc Khu dân cư gần nhà máy gạch 

ngói Hợp Thành có giá trị cao nhất (7.488 µg/m3); 

- Nồng độ CO trung bình năm 2017 tại điểm quan trắc Khu dân cư thị trấn Cao Lộc 

có giá trị thấp nhất (2.074µg/m3) 

Tính trung bình trong các đợt quan trắc (tháng 6 năm 2015 đến năm 2019) nồng độ 

CO tại Khu dân cư gần nhà máy gạch ngói Hợp Thành có giá trị cao nhất (5.222µg/m3), 

tiếp đến là các vị trí: Khu dân cư thôn Tềnh Chè xã Hồng Phong (4.449µg/m3), Khu dân cư 

gần Xí nghiệp gạch Tuynel Cao Lộc (4.190µg/m3), Khu dân cư thị trấn Đồng Đăng  

(3.705µg/m3); Khu dân cư gần CCN số 2, Hợp Thành (3.518µg/m3), Khu vực cửa khẩu quốc 

tế Hữu Nghị (3.245µg/m3).Vị trí quan trắc tại Khu dân cư thị trấn Cao Lộc có nồng độ CO 

thấp nhất trong các đợt quan trắc (2.699µg/m3). 
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Hình IV-9: Biểu đồ kết quả quan trắc nồng độ CO tại các vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Cao Lộc giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

e) Tiếng ồn 

Độ ồn trung bình năm trong tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Cao  Lộc 

giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được tổng hợp trong Bảng sau: 

Bảng IV-14: Độ ồn trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Cao  Lộc 

 giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

Đơn vị: dBA 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng 

đầu năm 
2020 

Khu dân cư thôn Tềnh Chè xã Hồng Phong 63 63,6 53,5 54,2 53,75 61,2 
Khu dân cư thị trấn Cao Lộc 64,1 64,35 61,85 61,1 58,05 60,6 
Khu dân cư gần nhà máy gạch ngói Hợp Thành 65,3 64,95 58,2 57,2 58,2 69,2 
Khu dân cư gần CCN số 2, Hợp Thành 59,2 51,2 52,1 58,85 54,4 63,1 
Khu dân cư thị trấn Đồng Đăng 63,1 59,35 57,8 62,3 63,05 62 
Khu dân cư gần Xí nghiệp gạch Tuynel Cao Lộc 65,7 61,55 59,05 63 63,3 62,8 
Khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị 65,2 63,8 63,6 63,2 67,9 58 
QCVN 26: 2010/BTNMT (6h-21h) 70 70 70 70 70 70 
Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

Nhận xét: 
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Kết quả quan trắc cho thấy độ ồn trung bình các năm tại tất cả các vị trí quan trắc có 

độ ồn khá cao nhưng vẫn nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 26: 2010/BTNMT (từ 

6h-21h, khu vực thông thường).  Trong đó: 

- Khu dân cư gần nhà máy gạch ngói Hợp Thành có độ ồn trung bình năm 2020 có 

giá trị 69,2dBA. 

- Khu dân cư gần CCN số 2, Hợp Thành có độ ồn trung bình trong năm 2016 có giá 

trị 51,2dBA. 

 
Hình IV-10: Biểu đồ kết quả quan trắc tiếng ồn tại các vị trí quan trắc trên địa bàn huyện 

Cao Lộc giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

f) Tính chỉ số chất lượng không khí 

Tổng hợp kết quả tính toán chỉ số chất lượng không khí tại các vị trí quan trắc trên 

địa bàn huyện Cao Lộc giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được 

tổng hợp trong Bảng sau: 
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Bảng IV-15: Tổng hợp phân hạng chất lượng không khí theo giá trị AQI tại một số vị trí 

quan trắc trên địa bàn huyện Cao  Lộc giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu 

năm 2020 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng 

đầu năm 
2020 

Khu dân cư thôn Tềnh Chè xã Hồng Phong 105 78 62 71 60 31 
Khu dân cư thị trấn Cao Lộc 83 58 47 66 74 35 
Khu dân cư gần nhà máy gạch ngói Hợp Thành 102 103 75 56 61 92 
Khu dân cư gần CCN số 2, Hợp Thành 42 51 43 72 75 63 
Khu dân cư thị trấn Đồng Đăng 35 56 44 72 74 39 
Khu dân cư gần Xí nghiệp gạch Tuynel Cao Lộc 46 57 42 80 83 51 
Khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị 69 74 46 61 74 52 

Nhận xét chung: 

Giá trị AQI trong giai đoạn 2015-2018 tại tất cả các vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Cao Lộc dao động từ 31÷105, theo Bảng phân hạng chất lượng không khí ở mức từ 

Kém đến Tốt. Vị trí quan trắc tại Công ty CP gạch ngói Hợp Thành trong 6 tháng cuối năm 

2015, 2016 có chỉ số chất lượng ở mức Kém (101<AQI<200). Năm 2017, phân hạng chất 

lượng không khí tại vị trí quan trắc của huyện Cao Lộc hầu như ở mức tốt (0<AQI<50). 

Kết quả phân hạng chất lượng không khí tại các vị trí quan trắc năm 2018, 2019 đều ở mức 

trung bình (50<AQI<100). Giai đoạn 6 tháng đầu năm 2020, chất lượng không khí có dấu 

hiệu cải thiện hơn tại hầu hết các vị trí, tuy nhiên vị trí Khu dân cư gần nhà máy gạch ngói 

Hợp Thành lại có dấu hiệu suy giảm hơn. 

 Xu hướng biến đổi chất lượng của các vị trí theo 2 chiều hướng. 

 - Chất lượng môi trường không khí được cải thiện dần theo thời gian (AQI giảm 

dần vào các năm cuối kỳ) bao gồm các vị trí: Khu dân cư thôn Tềnh Chè xã Hồng Phong, 

Khu dân cư thị trấn Cao Lộc, Khu dân cư gần CCN số 2, Hợp Thành, Khu dân cư thị trấn 

Đồng Đăng, Khu dân cư gần Xí nghiệp gạch Tuynel Cao Lộc, Khu vực cửa khẩu quốc tế 

Hữu Nghị 

 - Chất lượng môi trường các năm đầu và cuối kỳ kém hơn so với các năm còn lại 

(AQI tăng dần vào các năm đầu và năm cuối kỳ): Khu dân cư gần nhà máy gạch ngói Hợp 

Thành 

4.2.3. Hiện trạng môi trường không khí, tiếng ồn huyện Đình Lập 

Khu vực huyện Đình Lập đã thiết lập mạng lưới điểm quan trắc gồm 2 vị trí bao gồm: 

- Khu dân cư thị trấn Đình Lập  
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- Khu dân cư thị trấn Nông trường chè Thái Bình 

Các thông số tiến hành quan trắc vi khí hậu và chất lượng môi trường không khí hàng 

năm bao gồm: nhiệt độ; độ ẩm; hướng gió; tốc độ gió; độ ồn; CO; SO2; NO2; hàm lượng bụi lơ 

lửng (TSP); hàm lượng chì. Kết quả của một số thông số đặc trưng trong giai đoạn 2015-2019 

được tổng hợp như sau: 

a) Bụi tổng số (TSP) 

Nồng độ bụi tổng số (TSP) trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Đình Lập trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được 

tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng IV-16: Nồng độ TSP trung bình tại một sốvị trí quan trắc trên địa huyện Đình 
Lập giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

Đơn vị: µg/m3 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng 

đầu năm 
2020 

Khu dân cư thị trấn Đình Lập  197 148 121 154 168,5 127 
Khu dân cư thị trấn Nông trường chè  
Thái Bình 109 109,5 125,5 145 142 99 

QCVN 05: 2013/BTNMT (1 giờ) 300 300 300 300 300 300 
 Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ bụi tổng số (TSP) trung bình các năm tại một số 

vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Đình Lập nhìn chung vẫn tăng dần qua các năm nhưng 

vẫn nằm trong giới hạn cho phép của  QCVN 05:2013/BTNMT (1giờ). Trong đó: 

- Nồng độ bụi trung bình đợt 6 tháng cuối năm 2015 tại điểm quan trắc Khu dân cư 

thị trấn Đình Lập (197µg/m3) có giá trị lớn nhất. 

- Nồng độ bụi trung bình đợt 6 tháng đầu năm 2020 tại điểm quan trắc Khu dân cư thị 

trấn Nông trường chè Thái Bình có giá trị thấp nhất (99µg/m3) 

Tính trung bình trong các đợt quan trắc (6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 

2020) nồng độ bụi TSP tại vị trí Khu dân cư thị trấn Đình Lập có giá trị lớn hơn 

152,6µg/m3; Khu dân cư thị trấn Nông trường chè Thái Bình có giá trị nhỏ hơn 

121,7µg/m3. 
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Hình IV-11: Biểu đồ kết quả quan trắc nồng độ TSP tại các vị trí quan trắc trên địa 

bàn huyện Đình Lập giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

b) NO2 

Nồng độ NO2 trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Đình 

Lập trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được tổng hợp trong 

Bảng sau: 

Bảng IV-17: Nồng độ NO2 trung bình tại một sốvị trí quan trắc trên địa bàn huyện Đình 

Lập giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

Đơn vị: µg/m3 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng  

đầu năm 
2020 

Khu dân cư thị trấn Đình Lập  29,3 30,4 25 30 33 51 
Khu dân cư thị trấn Nông trường chè Thái Bình 24,2 24,95 26 34 32 40 
QCVN 05: 2013/BTNMT (1 giờ) 200 200 200 200 200 200 
Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ NO2 trung bình các năm tại tất cả các vị trí quan 

trắc trên địa bàn huyện Đình Lập đều thấp hơn rất nhiều so với giới hạn cho phép của 

QCVN 05: 2013/BTNMT (1giờ). Trong đó: 

- Nồng độ NO2 trung bình đợt 6 tháng đầu năm 2020 tại điểm quan trắc Khu dân cư 

thị trấn Đình Lập có giá trị cao nhất (51µg/m3); 

- Nồng độ NO2 trung bình đợt 6 tháng cuối năm 2015 tại điểm quan trắc Khu dân cư 

thị trấn Nông trường chè Thái Bình có giá trị thấp nhất (24,2µg/m3) 
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Tính trung bình trong các đợt quan trắc (6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu 

năm 2020) nồng độ NO2 tại các vị trí quan trắc của huyện Đình Lập chênh lệch không 

nhiều (Khu dân cư thị trấn Đình Lập: 33,12 µg/m3; Khu dân cư thị trấn Nông trường chè 

Thái Bình 30,19 µg/m3). Giá trị nồng độ NO2 tại các vị trí quan trắc qua các năm 2015 – 

2019 không có sự thay đổi lớn mà chỉ biến động xung quanh giá trị 24,2 µg/m3÷ 34 µg/m3 

và tăng nhẹ vào đợt 6 tháng đầu năm 2020. 

 
Hình IV-12: Biểu đồ kết quả quan trắc nồng độ NO2 tại các vị trí quan trắc trên địa 

bàn huyện Đình Lập giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

c) SO2 

Nồng độ SO2 trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Đình Lập 

trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được tổng hợp trong 

Bảng sau: 

Bảng IV-18: Nồng độ SO2 trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Đình 

Lập giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

Đơn vị: µg/m3 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng  

đầu năm 
2020 

Khu dân cư thị trấn Đình Lập  26,3 32,45 27,5 33,5 - 68 
Khu dân cư thị trấn Nông trường chè  
Thái Bình 22,4 32,2 28,5 30 - 62 

QCVN 05: 2013/BTNMT (1 giờ) 350 350 350 350 350 350 
Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ SO2 trung bình các năm tại tất cả các vị trí quan 

trắc trên địa bàn huyện Đình Lập đều thấp hơn rất nhiều so với giới hạn cho phép của 

QCVN 05: 2013/BTNMT (1giờ). Trong đó: 



153 
 

 

- Nồng độ SO2 trung bình đợt 6 tháng đầu năm 2020 tại điểm quan trắc Khu dân cư 

thị trấn Đình Lập có giá trị cao nhất (68µg/m3); 

- Nồng độ SO2 trung bình đợt 6 tháng cuối năm 2015 tại điểm quan trắc Khu dân cư 

thị trấn Nông trường chè Thái Bình có giá trị thấp nhất (22,4µg/m3) 

Tính trung bình trong các đợt quan trắc (6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu 

năm 2020) nồng độ SO2 tại các vị trí quan trắc của huyện Đình Lập chênh lệch không 

nhiều (Khu dân cư thị trấn Đình Lập: 37,55 µg/m3; Khu dân cư thị trấn Nông trường chè 

Thái Bình 35,02µg/m3). Giá trị nồng độ SO2 trung bình giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 – 

năm 2019 tại các vị trí quan trắc không có sự thay đổi lớn mà chỉ tăng chậm trong khoảng 

giá trị 22,4 µg/m3÷ 33,5 µg/m3 và tăng nhiều vào 6 tháng đầu năm 2020. 

 
Hình IV-13: Biểu đồ kết quả quan trắc nồng độ SO2 tại các vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Đình Lập giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

d) CO 

Nồng độ CO trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Đình Lập 

trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được tổng hợp trong 

Bảng sau: 

Bảng IV-19: Nồng độ CO trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Đình 

Lập giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

Đơn vị: µg/m3 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng  

đầu năm 
2020 

Khu dân cư thị trấn Đình Lập  2980 2459,5 2272 2924 2894,5 4.940 
Khu dân cư thị trấn Nông trường chè  
Thái Bình 2540 2040,5 2224,5 2924 4083,5 4.450 

QCVN 05: 2013/BTNMT (1 giờ) 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 
Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 
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Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ CO trung bình các năm tại tất cả các vị trí quan 

trắc trên địa bàn huyện Đình Lập đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05: 

2013/BTNMT (1giờ). Trong đó:  

- Nồng độ CO trung bình 6 tháng đầu năm 2020 tại điểm quan trắc Khu dân cư thị trấn 

Đình Lập có giá trị cao nhất (4.940 µg/m3); 

- Nồng độ CO trung bình năm 2016 tại điểm quan trắc Khu dân cư thị trấn Nông 

trường chè Thái Bình có giá trị thấp nhất (2040,5µg/m3) 

Tính trung bình trong các đợt quan trắc (6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu 

năm 2020) nồng độ CO tại Khu dân cư thị trấn Nông trường chè Thái Bình có giá trị cao 

hơn (3078,33µg/m3). 

 
Hình IV-14: Biểu đồ kết quả quan trắc nồng độ CO tại các vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Đình Lập giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

e) Tiếng ồn 

Độ ồn trung bình năm trong tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Đình Lập 

giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được tổng hợp trong Bảng sau: 

Bảng IV-20: Độ ồn trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Đình Lập giai 

đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

Đơn vị: dBA 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng  

đầu năm 
2020 

Khu dân cư thị trấn Đình Lập  59,2 58,95 55,4 59,25 53,85 64,8 
Khu dân cư thị trấn Nông trường chè Thái Bình 62,1 54,45 56,75 54,05 53,1 60,5 
QCVN 26: 2010/BTNMT (6h-21h) 70 70 70 70 70 70 
Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 
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Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy độ ồn trung bình các năm tại tất cả các vị trí quan trắc có 

độ ồn khá cao nhưng vẫn nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 26: 2010/BTNMT (từ 

6h-21h, khu vực thông thường).  Trong đó: 

- Khu dân cư thị trấn Nông trường chè Thái Bình, độ ồn trong giai đoạn 6 tháng cuối 

năm 2015 có giá trị 62,1dBA. 

- Khu dân cư thị trấn Đình Lập: độ ồn năm 2018 có giá trị 59,25dBA; 

 
Hình IV-15: Biểu đồ kết quả quan trắc tiếng ồn tại các vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Đình Lập giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

f) Tính chỉ số chất lượng không khí 

Tổng hợp kết quả tính toán chỉ số chất lượng không khí tại các vị trí quan trắc trên 

địa bàn huyện Đình Lập giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được 

tổng hợp trong Bảng sau: 

Bảng IV-21: Tổng hợp phân hạng chất lượng không khí theo giá trị AQI tại một số vị trí 

quan trắc trên địa bàn huyện Đình Lập giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu 

năm 2020 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng  

đầu năm 
2020 

Khu I, TT Đình Lập, đối diện  
UBND huyện Đình Lập 66 49 40 51 56 42 

Khu dân cư gần UBND TTNT Thái Bình 36 37 42 48 47 33 
 

 



156 
 

 

Nhận xét chung: 

Giá trị AQI trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 tại tất 

cả các vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Đình Lập dao động từ 33÷66, theo Bảng phân 

hạng chất lượng không khí ở mức từ trung bình đến tốt. Kết quả phân hạng chất lượng 

không khí tại vị trí Khu dân cư gần UBND TTNT Thái Bình trong cả kỳ đều ở mức tốt  

(0<AQI<50). Giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015, năm 2018, năm 2019, tại vị trí Khu I, TT 

Đình Lập, đối diện UBND huyện Đình Lập đều có phân hạng chất lượng không khí ở mức 

trung bình (50<AQI<100) trong khi năm 2016, 2017 và giai đoạn 6 tháng đầu năm 2020 tại 

đây mức phân hạng chất lượng không khí là mức tốt.  

 Xu hướng biến đổi chất lượng của các vị trí theo 2 chiều hướng. 

 - Khu dân cư gần UBND TTNT Thái Bình: chất lượng môi trường không khí 

giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 có sự biến đổi nhẹ giữ các kỳ 

và có xu hướng cải thiện hơn vào cuối kỳ. 

 - Khu I, TT Đình Lập, đối diện UBND huyện Đình Lập: chất lượng môi trường 

không khí các năm đều xếp hạng ở mức Tốt; giá trị AQI được cải thiện hơn vào cuối kỳ. 

 4.2.4.  Hiện trạng môi trường không khí, tiếng ồn huyện Lộc Bình 

Khu vực huyện Lộc Bình đã thiết lập mạng lưới điểm quan trắc gồm 4 vị trí bao 

gồm: 

- Thị trấn Lộc Bình, trước cổng Bưu điện huyện 

- Khu dân cư thị trấn Na Dương 

- Khu mỏ than & Công ty Cổ phần Nhiệt điện Na Dương 

- Khu công nghiệp thị trấn Na Dương 

- Khu dân cư gần UBND xã Sàn Viên 

Các thông số tiến hành quan trắc vi khí hậu và chất lượng môi trường không khí hàng 

năm bao gồm: nhiệt độ; độ ẩm; hướng gió; tốc độ gió; độ ồn; CO; SO2; NO2; hàm lượng bụi lơ 

lửng (TSP); hàm lượng chì. Kết quả của một số thông số đặc trưng trong giai đoạn 2015-2019 

được tổng hợp như sau: 

a) Bụi tổng số (TSP) 

Nồng độ bụi tổng số (TSP) trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Lộc Bình trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được 

tổng hợp trong bảng sau: 
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Bảng IV-22: Nồng độ TSP trung bình tại một sốvị trí quan trắc trên địa huyện Lộc 

Bình giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

Đơn vị: µg/m3 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng  

đầu năm 
2020 

Thị trấn Lộc Bình, trước cổng Bưu điện  
huyện 110 185,5 131 150,5 162 170 

Khu dân cư thị trấn Na Dương 115 157 147 205,5 209 114 
Khu mỏ than & Công ty Cổ phần Nhiệt điện  
Na Dương 195 252,5 192,5 278,5 235 207 

Khu công nghiệp thị trấn Na Dương 125 107,5 124 197 148 139 
Khu dân cư gần UBND xã Sàn Viên 97 89,5 109 109 102 95 

QCVN 05: 2013/BTNMT (1 giờ) 300 300 300 300 300 300 
 Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ bụi tổng số (TSP) trung bình các năm tại một số 

vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Lộc Bình nhìn chung vẫn tăng dần qua các năm nhưng 

vẫn nằm trong giới hạn cho phép của  QCVN 05:2013/BTNMT (1giờ). Trong đó: 

- Nồng độ bụi trung bình năm 2018 tại điểm quan trắc Khu mỏ than & Công ty Cổ 

phần Nhiệt điện Na Dương (278,5µg/m3) có giá trị lớn nhất. 

- Nồng độ bụi trung bình năm 2016 tại điểm quan trắc Khu dân cư gần UBND xã Sàn 

Viên có giá trị thấp nhất (89,5µg/m3) 

Tính trung bình trong các đợt quan trắc (6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 

2020) nồng độ bụi TSP tại vị trí Khu mỏ than & Công ty Cổ phần Nhiệt điện Na Dương có 

giá trị lớn hơn 226,75µg/m3 tiếp đến là Khu dân cư thị trấn Na Dương (157,9µg/m3); Thị 

trấn Lộc Bình, trước cổng Bưu điện huyện (151,5µg/m3); Khu công nghiệp thị trấn Na 

Dương (140,08µg/m3), Khu dân cư gần UBND xã Sàn Viên (100,25µg/m3) 
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Hình IV-16: Biểu đồ kết quả quan trắc nồng độ TSP tại các vị trí quan trắc trên địa 

bàn huyện Lộc Bình đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

b) NO2 

Nồng độ NO2 trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Lộc Bình 

trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được tổng hợp trong 

Bảng sau: 

Bảng IV-23: Nồng độ NO2 trung bình tại một sốvị trí quan trắc trên địa bàn huyện Đình 
Lập giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

Đơn vị: µg/m3 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng  

đầu năm 
2020 

Thị trấn Lộc Bình, trước cổng Bưu điện huyện 28,9 46,6 39,0 45,5 43,0 57 
Khu dân cư thị trấn Na Dương 26,8 28,9 32,0 36,0 38,0 61 
Khu mỏ than & Công ty Cổ phần Nhiệt điện  
Na Dương 35,4 66,5 107,0 33,5 45,5 66 

Khu công nghiệp thị trấn Na Dương 26,3 30,7 32,0 32,0 44,5 45 
Khu dân cư gần UBND xã Sàn Viên 25,7 26,7 29,0 45,5 39,0 37 

QCVN 05: 2013/BTNMT (1 giờ) 200 200 200 200 200 200 
Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ NO2 trung bình các năm tại tất cả các vị trí quan 

trắc trên địa bàn huyện Lộc Bình đều thấp hơn rất nhiều so với giới hạn cho phép của 

QCVN 05: 2013/BTNMT (1giờ). Trong đó: 

- Nồng độ NO2 trung bình đợt năm 2017 tại điểm quan trắc Khu mỏ than & Công ty 

Cổ phần Nhiệt điện Na Dương  có giá trị cao nhất (107µg/m3); 

- Nồng độ NO2 trung bình đợt 6 tháng cuối năm 2015 tại điểm quan trắc Khu dân cư 

gần UBND xã Sàn Viên có giá trị thấp nhất (25,7µg/m3) 
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Tính trung bình trong các đợt quan trắc (6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 

2020) nồng độ NO2 tại vị trí Khu mỏ than & Công ty Cổ phần Nhiệt điện Na Dương có giá 

trị lớn hơn 58,98µg/m3 tiếp đến là Thị trấn Lộc Bình, trước cổng Bưu điện huyện 

(43,33µg/m3), Khu dân cư thị trấn Na Dương (37,12µg/m3), Khu dân cư thị trấn Na Dương 

(35,08µg/m3). Vị trí Khu dân cư gần UBND xã Sàn Viên  có giá trị nồng độ TSP trung 

bình nhỏ nhất (33,82µg/m3). 

 
Hình IV-17: Biểu đồ kết quả quan trắc nồng độ NO2 tại các vị trí quan trắc trên địa 

bàn huyện Lộc Bình giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

c) SO2 

Nồng độ SO2 trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Lộc Bình 

trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được tổng hợp trong 

Bảng sau: 

Bảng IV-24: Nồng độ SO2 trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Lộc 

Bình giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

Đơn vị: µg/m3 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng  

đầu năm 
2020 

Thị trấn Lộc Bình, trước cổng Bưu điện huyện 22,3 28,80 32,0 32,5 - 72 
Khu dân cư thị trấn Na Dương 24,4 40,30 43,5 35,5 - 69 
Khu mỏ than & Công ty Cổ phần Nhiệt điện  
Na Dương 26,4 46,05 59,5 45,0 

- 
81 

Khu công nghiệp thị trấn Na Dương 22,1 28,55 30,5 36,5 - 61 
Khu dân cư gần UBND xã Sàn Viên 20,9 28,30 23,5 26,5 - 54 

QCVN 05: 2013/BTNMT (1 giờ) 350 350 350 350 350 350 
Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 
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Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ SO2 trung bình các năm tại tất cả các vị trí quan 

trắc trên địa bàn huyện Đình Lập đều thấp hơn rất nhiều so với giới hạn cho phép của 

QCVN 05: 2013/BTNMT (1giờ). Trong đó: 

- Nồng độ SO2 trung bình đợt năm 2017 tại điểm quan trắc Khu mỏ than & Công ty 

Cổ phần Nhiệt điện Na Dương  có giá trị cao nhất (59,5µg/m3); 

- Nồng độ SO2 trung bình đợt 6 tháng cuối năm 2015 tại điểm quan trắc Khu dân cư 

gần UBND xã Sàn Viên có giá trị thấp nhất (20,9µg/m3) 

Tính trung bình trong các đợt quan trắc (tháng 6 năm 2015 đến năm 2019) nồng độ 

SO2 tại vị trí Khu mỏ than & Công ty Cổ phần Nhiệt điện Na Dương có giá trị lớn hơn 

44,23µg/m3 tiếp đến là Khu dân cư thị trấn Na Dương (35,92µg/m3); Khu công nghiệp thị 

trấn Na Dương (29,41µg/m3); Thị trấn Lộc Bình, trước cổng Bưu điện huyện (28,9µg/m3); 

giá trị thấp nhất đạt được tại Khu dân cư gần UBND xã Sàn Viên (24,8µg/m3) 

 
Hình IV-18: Biểu đồ kết quả quan trắc nồng độ SO2 tại các vị trí quan trắc trên địa 

bàn huyện Lộc Bình giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

d) CO 

Nồng độ CO trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Lộc Bình 

trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được tổng hợp trong 

Bảng sau: 
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Bảng IV-25: Nồng độ CO trung bình tại một số vị trí quan trắc tręn địa bàn huyện Lộc 
Bìnhgiai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

Đơn vị: µg/m3 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng  

đầu năm 
2020 

Thị trấn Lộc Bình, trước cổng Bưu điện huyện 2.320 3.204 3.217 2.925 3.976 6.420 
Khu dân cư thị trấn Na Dương 2.010 5.361 5.046 4.205 4.153 6.490 
Khu mỏ than & Công ty Cổ phần Nhiệt điện  
Na Dương 2.640 4.990 5.018 4.962 5.076 5.460 

Khu công nghiệp thị trấn Na Dương 2.430 2.913 2.537 3.703 3.810 6.110 
Khu dân cư gần UBND xã Sàn Viên 2.110 2.258 1.917 2.362 2.337 <4.060 
QCVN 05: 2013/BTNMT (1 giờ) 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 
Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ CO trung bình các năm tại tất cả các vị trí quan 

trắc trên địa bàn huyện Lộc Bình đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05: 

2013/BTNMT (1giờ). Trong đó:  

- Nồng độ CO trung bình đợt 6 tháng đầu năm 2020 tại điểm quan trắc Khu dân cư thị 

trấn Na Dương  có giá trị cao nhất (6490µg/m3); 

- Nồng độ CO trung bình đợt 6 tháng cuối năm 2015 tại điểm quan trắc Khu dân cư 

gần UBND xã Sàn Viên có giá trị thấp nhất (1917µg/m3) 

Tính trung bình giá trị nồng độ CO trong các đợt quan trắc (6 tháng cuối năm 2015 

đến 6 tháng đầu năm 2020): nồng độ CO tại vị trí Khu mỏ than & Công ty Cổ phần Nhiệt 

điện Na Dương có giá trị lớn hơn 4.691µg/m3 tiếp đến là Khu dân cư thị trấn Na Dương 

(4.544µg/m3); Thị trấn Lộc Bình, trước cổng Bưu điện huyện (3.677µg/m3); Khu công 

nghiệp thị trấn Na Dương (3.584µg/m3). 
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Hình IV-19: Biểu đồ kết quả quan trắc nồng độ CO tại các vị trí quan trắc trên địa 

bàn huyện Lộc Bình giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

e) Tiếng ồn 

Độ ồn trung bình năm trong tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Lộc Bình 

giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được tổng hợp trong Bảng sau: 

Bảng IV-26: Độ ồn trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Lộc Bình 

giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

Đơn vị: dBA 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng  

đầu năm 
2020 

Thị trấn Lộc Bình, trước cổng Bưu điện huyện 60,1 62,75 57,63 61,35 57,4 67,2 
Khu dân cư thị trấn Na Dương 61,3 63,05 57,83 63,05 55,6 64,7 
Khu mỏ than & Công ty Cổ phần Nhiệt điện  
Na Dương 57,2 63,75 57,95 58,10 53,2 66,4 

Khu công nghiệp thị trấn Na Dương 60,3 59,30 53,85 57,25 49,9 63,2 
Khu dân cư gần UBND xã Sàn Viên 59,1 49,30 43,48 44,75 43,5 54,6 

QCVN 26: 2010/BTNMT (6h-21h) 70 70 70 70 70 70 
Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy độ ồn trung bình các năm tại tất cả các vị trí quan trắc có 

độ ồn khá cao nhưng vẫn nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 26: 2010/BTNMT (từ 

6h-21h, khu vực thông thường).  Trong đó: 

- Khu vực Thị trấn Lộc Bình, trước cổng Bưu điện huyện, độ ồn trong giai đoạn 6 

tháng đầu năm 2020 có giá trị 67,2dBA. 
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- Khu dân cư gần UBND xã Sàn Viên có giá trị trung bình độ ồn thấp nhất: năm 2017 

có giá trị 43,48dBA; 

 
Hình IV-20: Biểu đồ kết quả quan trắc tiếng ồn tại các vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Lộc Bình giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

f) Tính chỉ số chất lượng không khí 

Tổng hợp kết quả tính toán chỉ số chất lượng không khí tại các vị trí quan trắc trên 

địa bàn huyện Lộc Bình giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được 

tổng hợp trong Bảng sau: 

Bảng IV-27: Tổng hợp phân hạng chất lượng không khí theo giá trị AQI tại một số vị trí 

quan trắc trên địa bàn huyện Lộc Bình giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu 

năm 2020 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng  

đầu năm 
2020 

Thị trấn Lộc Bình, trước cổng Bưu điện huyện 37 62 44 50 54 57 
Khu dân cư thị trấn Na Dương 38 52 49 69 70 38 
Khu mỏ than & Công ty Cổ phần Nhiệt điện  
Na Dương 65 84 64 93 78 69 

Khu công nghiệp thị trấn Na Dương 42 36 41 66 49 46 
Khu dân cư gần UBND xã Sàn Viên 32 30 36 36 34 32 

Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

Nhận xét chung: 

Giá trị AQI trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 tại tất 

cả các vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Lộc Bình dao động từ 30 ÷ 93, theo Bảng phân 

hạng chất lượng không khí ở mức từ trung bình đến tốt. Kết quả phân hạng chất lượng 
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không khí tại vị trí Khu mỏ than & Công ty Cổ phần Nhiệt điện Na Dương trong cả kỳ đều 

ở mức trung bình (50<AQI<100). Giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 tại các vị trí quan trắc 

hầu hết có phân hạng chất lượng không khí ở mức tốt (0<AQI<50) trong khi năm 2018, 

2019 số vị trí có phân hạng chất lượng không khí ở mức trung bình chiếm đa số. 

 Xu hướng biến đổi chất lượng của các vị trí theo 4 chiều hướng. 

 - Thị trấn Lộc Bình, trước cổng Bưu điện huyện: chất lượng môi trường không 

khí năm cuối kỳ cao hơn so với các năm giữa kỳ (2017, 2018) và năm đầu kỳ (2015). 

 - Khu dân cư thị trấn Na Dương: chất lượng môi trường không khí có xu hướng 

chuyển cải thiện hơn vào cuối kỳ. 

 - Khu mỏ than & Công ty Cổ phần Nhiệt điện Na Dương: chất lượng môi trường 

không khí khu vực này vẫn nằm ở mức trung bình trong cả giai đoạn khảo sát. Tuy nhiên 

sau giai đoạn chuyển biến kém đi (2015 – 2018) thì chất lượng không khí giai đoạn cuối kỳ 

đã được cải thiện hơn dù vẫn nằm ở mức trung bình. 

 - Khu công nghiệp thị trấn Na Dương: tương tự Khu mỏ than & Công ty Cổ phần 

Nhiệt điện Na Dương, chất lượng không khí khu vực khu công nghiệp thị trấn Na Dương 

cũng có giá trị phân hạng cuối kỳ cao hơn đầu kỳ nhưng không chênh lệch nhiều. Nhìn 

chung phân hạng chất lượng không khí khu vực này hầu như đều ở mức tốt. 

- Khu dân cư gần UBND xã Sàn Viên: phân hạng chất lượng không khí của cà kỳ 

đều ở mức tốt, giá trị phân hạng không chênh lệch nhiều, dao động trong khoảng 30 ÷ 36. 

4.2.5. Hiện trạng môi trường không khí, tiếng ồn huyện Chi Lăng 

Khu vực huyện Chi Lăng đã thiết lập mạng lưới điểm quan trắc gồm 2 vị trí bao gồm: 

- Khu vực dân cư đối diện UBND huyện Chi Lăng 

- Khu dân cư gần Ga Đồng Mỏ 

- Khu dân cư gần UBND Thị trấn Chi Lăng 

- Khu dân cư KCN Đồng Bành, thôn Cây Hồng 

Các thông số tiến hành quan trắc vi khí hậu và chất lượng môi trường không khí hàng 

năm bao gồm: nhiệt độ; độ ẩm; hướng gió; tốc độ gió; độ ồn; CO; SO2; NO2; hàm lượng bụi lơ 

lửng (TSP); hàm lượng chì. Kết quả của một số thông số đặc trưng trong giai đoạn 2015-2019 

được tổng hợp như sau: 

a) Bụi tổng số (TSP) 

Nồng độ bụi tổng số (TSP) trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Chi Lăng trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được 

tổng hợp trong bảng sau: 
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Bảng IV-28: Nồng độ TSP trung bình tại một sốvị trí quan trắc trên địa huyện Chi 

Lăng giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

Đơn vị: µg/m3 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng  

đầu năm 
2020 

Khu vực dân cư đối diện UBND  
huyện Chi Lăng 

108 175 140 208 200 206 

Khu dân cư gần Ga Đồng Mỏ 115 96 102,5 201 250,5 138 
Khu dân cư gần UBND Thị trấn Chi Lăng 107 135 201 209,5 270,5 106 
Khu dân cư KCN Đồng Bành, thôn Cây Hồng 121 202 212 230,5 270 137 

QCVN 05: 2013/BTNMT (1 giờ) 300 300 300 300 300 300 
Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ bụi tổng số (TSP) trung bình các năm tại một số 

vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Chi Lăng nhìn chung vẫn tăng dần qua các năm nhưng 

vẫn nằm trong giới hạn cho phép của  QCVN 05:2013/BTNMT (1giờ). Trong đó: 

- Nồng độ bụi trung bình đợt năm 2019 tại điểm quan trắc Khu dân cư gần UBND 

Thị trấn Chi Lăng (247µg/m3) có giá trị lớn nhất. 

- Nồng độ bụi trung bình đợt năm 2016 tại điểm quan trắc Khu dân cư gần Ga Đồng 

Mỏ có giá trị thấp nhất (96µg/m3) 

Tính trung bình trong các đợt quan trắc (giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng 

đầu năm 2020) nồng độ bụi TSP tại vị trí Khu dân cư KCN Đồng Bành, thôn Cây Hồng có 

giá trị lớn hơn 195,41µg/m3 tiếp theo là Khu vực dân cư đối diện UBND huyện Chi Lăng 

(172,83µg/m3); Khu dân cư gần UBND Thị trấn Chi Lăng (171,5µg/m3); Khu dân cư gần 

Ga Đồng Mỏ có giá trị nhỏ nhất là 145,67µg/m3. 

 
Hình IV-21: Biểu đồ kết quả quan trắc nồng độ TSP tại các vị trí quan trắc trên địa 

bàn huyện Chi Lăng giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 
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b) NO2 

Nồng độ NO2 trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Chi Lăng 

trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được tổng hợp trong 

Bảng sau: 

Bảng IV-29: Nồng độ NO2 trung bình tại một sốvị trí quan trắc trên địa bàn huyện Chi 

Lăng giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

Đơn vị: µg/m3 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng  

đầu năm 
2020 

Khu vực dân cư đối diện UBND huyện  
Chi Lăng 

26,8 27,25 28 35 36 53 

Khu dân cư gần Ga Đồng Mỏ 24,1 26,60 30 29 42 65 
Khu dân cư gần UBND Thị trấn Chi Lăng 20,4 27,55 29 32 48 45 

Khu dân cư KCN Đồng Bành, thôn Cây Hồng 27,3 36,20 34 37 56 52 
QCVN 05: 2013/BTNMT (1 giờ) 200 200 200 200 200 200 
Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ NO2 trung bình các năm tại tất cả các vị trí quan 

trắc trên địa bàn huyện Chi Lăng đều thấp hơn rất nhiều so với giới hạn cho phép của 

QCVN 05: 2013/BTNMT (1giờ). Trong đó: 

- Nồng độ NO2 trung bình giai đoạn 6 tháng đầu năm 2020 tại điểm quan trắc Khu dân 

cư gần Ga Đồng Mỏ có giá trị cao nhất (65µg/m3); 

- Nồng độ NO2 trung bình đợt 6 tháng cuối năm 2015 tại điểm quan trắc Khu dân cư 

gần UBND Thị trấn Chi Lăng có giá trị thấp nhất (20,4µg/m3) 

Tính trung bình trong các đợt quan trắc (giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 

tháng đầu năm 2020) nồng độ NO2 tại vị trí Khu dân cư KCN Đồng Bành, thôn Cây Hồng 

có giá trị lớn nhất (38µg/m3);các vị trí quan trắc Khu vực dân cư đối diện UBND huyện 

Chi Lăng, Khu dân cư gần Ga Đồng Mỏ, Khu dân cư gần UBND Thị trấn Chi Lăng chênh 

lệch không nhiều, biến động xung quanh giá trị 32,1 µg/m3÷ 38,67 µg/m3. 
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Hình IV-22: Biểu đồ kết quả quan trắc nồng độ NO2 tại các vị trí quan trắc trên địa 

bàn huyện Chi Lăng giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

c) SO2 

Nồng độ SO2 trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Chi Lăng 

trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được tổng hợp trong 

Bảng sau: 

Bảng IV-30: Nồng độ SO2 trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Chi 

Lăng giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

Đơn vị: µg/m3 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng  

đầu năm 
2020 

Khu vực dân cư đối diện UBND huyện  
Chi Lăng 

20,5 30,15 31 31,5 - 83 

Khu dân cư gần Ga Đồng Mỏ 21,6 25,75 29 32 - 78 
Khu dân cư gần UBND Thị trấn Chi Lăng 22,6 27,95 30 34 - 56 
Khu dân cư KCN Đồng Bành, thôn Cây Hồng 24,7 47,9 37 40,5 - 62 

QCVN 05: 2013/BTNMT (1 giờ) 350 350 350 350 350 350 
Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 
Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ SO2 trung bình các năm tại tất cả các vị trí quan 

trắc trên địa bàn huyện Chi Lăng đều thấp hơn rất nhiều so với giới hạn cho phép của 

QCVN 05: 2013/BTNMT (1giờ). Trong đó: 

- Nồng độ SO2 trung bình đợt 6 tháng đầu năm 2020 tại điểm quan trắc Khu vực dân 

cư đối diện UBND huyện Chi Lăng có giá trị cao nhất (83µg/m3); 

- Nồng độ SO2 trung bình đợt 6 tháng cuối năm 2015 tại điểm quan trắc Khu vực dân 

cư đối diện UBND huyện Chi Lăng có giá trị thấp nhất (20,5µg/m3) 
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Tính trung bình trong các đợt quan trắc (giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 

tháng đầu năm 2020) nồng độ SO2 tại vị trí quan trắc Khu dân cư KCN Đồng Bành, thôn 

Cây Hồng có giá trị lớn nhất (42,42µg/m3). Giá trị nồng độ SO2 trung bình mỗi năm tại các 

vị trí quan trắc không có sự thay đổi lớn mà chỉ dao động trong khoảng giá trị 34,11µg/m3÷ 

39,23µg/m3. 

 
Hình IV-23: Biểu đồ kết quả quan trắc nồng độ SO2 tại các vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Chi Lăng giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

d) CO 

Nồng độ CO trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Chi Lăng 

trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được tổng hợp trong 

Bảng sau: 

Bảng IV-31: Nồng độ CO trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Chi 

Lăng giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

Đơn vị: µg/m3 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng  

đầu năm 
2020 

Khu vực dân cư đối diện UBND  
huyện Chi Lăng 

2.540 3.864,5 3.747 3.652 3747,0 6.960 

Khu dân cư gần Ga Đồng Mỏ 2.330 2.676 2.968 2.706,5 - 4.640 
Khu dân cư gần UBND Thị trấn Chi Lăng 2.110 3.058,5 3.441 3.163,5 3440,5 5.820 
Khu dân cư KCN Đồng Bành, thôn Cây Hồng 2.680 4905,5 4.073 4.205,5 4072,5 4.090 
QCVN 05: 2013/BTNMT (1 giờ) 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 
 

 



169 
 

 

Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ CO trung bình các năm tại tất cả các vị trí quan 

trắc trên địa bàn huyện Chi Lăng đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05: 

2013/BTNMT (1giờ). Trong đó:  

- Nồng độ CO trung bình 6 tháng đầu năm 2020 tại điểm quan trắc Khu vực dân cư 

đối diện UBND huyện Chi Lăng có giá trị cao nhất (6.960µg/m3); 

- Nồng độ CO trung bình đợt 6 tháng cuối năm 2015 tại điểm quan trắc Khu dân cư 

thị trấn Nông trường chè Thái Bình có giá trị thấp nhất (2.110µg/m3) 

Tính trung bình trong các đợt quan trắc (giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 

tháng đầu năm 2020) nồng độ CO tại Khu vực dân cư đối diện UBND huyện Chi Lăng có 

giá trị cao hơn (4.085µg/m3), tiếp sau là Khu dân cư KCN Đồng Bành, thôn Cây Hồng 

(4.004µg/m3); Khu dân cư gần UBND Thị trấn Chi Lăng (3.506µg/m3); Khu dân cư gần 

Ga Đồng Mỏ (3.064µg/m3). 

 
Hình IV-24: Biểu đồ kết quả quan trắc nồng độ CO tại các vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Chi Lăng giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

e) Tiếng ồn 

Độ ồn trung bình năm trong tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Chi Lăng 

giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được tổng hợp trong Bảng sau: 
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Bảng IV-32: Độ ồn trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Chi Lăng giai 

giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

Đơn vị: dBA 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối  
năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 

6 tháng  
đầu  
năm 
2020 

Khu vực dân cư đối diện UBND huyện Chi Lăng 60,1 63,3 61,6 67,6 65,35 68 
Khu dân cư gần Ga Đồng Mỏ 58,3 63,25 53,25 61,65 61,55 66,4 
Khu dân cư gần UBND Thị trấn Chi Lăng 62,1 64,3 65,35 62,45 71,60 61,5 
Khu dân cư KCN Đồng Bành, thôn Cây Hồng 63 59,85 66,35 64,8 70,55 58,5 
QCVN 26: 2010/BTNMT (6h-21h) 70 70 70 70 70 70 
Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy hầu hết độ ồn trung bình các năm giai đoạn  6 tháng cuối 

năm 2015 đến năm 2020 tại tất cả các vị trí quan trắc có độ ồn khá cao nhưng vẫn nằm 

trong giới hạn cho phép của QCVN 26: 2010/BTNMT (từ 6h-21h, khu vực thông thường).  

Trong đó: 

- Khu dân cư Khu dân cư gần UBND Thị trấn Chi Lăng, độ ồn trung bình năm 2019 

có giá trị 71,6dBA (đã vượt giới hạn cho phép tại QCVN 26: 2010/BTNMT) 

- Khu dân cư thị trấn Đình Lập: độ ồn trung bình năm 2017 có giá trị 53,25dBA. 

Tính trung bình trong các đợt quan trắc (giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng 

đầu năm 2020) độ ồn tại các vị trí quan trắc của huyện Chi Lăng chênh lệch không nhiều,  

giá trị trung bình dao động trong khoảng 60,73 ÷ 64,325dBA. 

 
Hình IV-25: Biểu đồ kết quả quan trắc tiếng ồn tại các vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Chi Lăng giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến năm 2020 
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f) Tính chỉ số chất lượng không khí 

Tổng hợp kết quả tính toán chỉ số chất lượng không khí tại các vị trí quan trắc trên 

địa bàn huyện Chi Lăng giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được 

tổng hợp trong Bảng sau: 

Bảng IV-33: Tổng hợp phân hạng chất lượng không khí theo giá trị AQI tại một số vị trí 

quan trắc trên địa bàn huyện Chi Lăng giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu 

năm 2020 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối  
năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng  

đầu  
năm 
2020 

Khu vực dân cư đối diện UBND huyện Chi Lăng 36 58 47 69 67 69 
Khu dân cư gần Ga Đồng Mỏ 38 32 34 67 84 46 
Khu dân cư gần UBND Thị trấn Chi Lăng 36 45 67 70 90 35 
Khu dân cư KCN Đồng Bành, thôn Cây Hồng 40 67 71 77 90 46 

Nhận xét chung: 

Giá trị AQI trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 tại tất 

cả các vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Chi Lăng dao động từ 32÷82, theo Bảng phân 

hạng chất lượng không khí ở mức từ trung bình đến tốt. Giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015, 

tất cả các vị trí đều có mức phân hạng chất lượng không khí là mức tốt. Nhưng tới các năm 

giữa kỳ (2018, 2019), chất lượng không khí tại tất cả các vị trí quan trắc đã biến đổi xuống 

mức trung bình và có dấu hiệu cải thiện hơn vào cuối kỳ. 

 Xu hướng biến đổi chất lượng của các vị trí theo 2 chiều hướng: 

 - Khu dân cư gần Ga Đồng Mỏ, Khu dân cư gần UBND Thị trấn Chi Lăng và Khu 

dân cư KCN Đồng Bành, thôn Cây Hồng: chất lượng môi trường không khí năm đầu 

(2015) tốt hơn so với các năm cuối kỳ (2018, 2019). Tuy nhiên chất lượng không khí tại 

các vị trí này năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 đã có dấu hiệu biến đổi tích cực hơn so 

với năm 2018; 

 - Khu vực dân cư đối diện UBND huyện Chi Lăng: chất lượng môi trường không khí 

các năm đầu kỳ (2015, 2016) hầu như ở mức tốt và có chyển biến xấu về các năm cuối kỳ. 

4.2.6. Hiện trạng môi trường không khí, tiếng ồn huyện Hữu Lũng 

Khu vực huyện Hữu Lũng đã thiết lập mạng lưới điểm quan trắc gồm 2 vị trí bao gồm: 

- Khu dân cư ga Bắc Lệ, xã Tân Thành 

- Khu dân cư Thị trấn Hữu Lũng. 
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- Khu dân cư gần khu vực Mỏ khai thác đá, xã Đồng Tiến 

- Khu dân cư Ba Nàng, xã Cai Kinh 

- Khu vực dân cư gần nhà máy hóa chất Vĩnh Thịnh. 

Các thông số tiến hành quan trắc vi khí hậu và chất lượng môi trường không khí hàng 

năm bao gồm: nhiệt độ; độ ẩm; hướng gió; tốc độ gió; độ ồn; CO; SO2; NO2; hàm lượng bụi lơ 

lửng (TSP); hàm lượng chì. Kết quả của một số thông số đặc trưng trong giai đoạn 2015-2019 

được tổng hợp như sau: 

a) Bụi tổng số (TSP) 

Nồng độ bụi tổng số (TSP) trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Hữu Lũng trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được 

tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng IV-34: Nồng độ TSP trung bình tại một sốvị trí quan trắc trên địa huyện Hữu 

Lũng giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

Đơn vị: µg/m3 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối  
năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 

6 tháng  
đầu  
năm 
2020 

Khu dân cư ga Bắc Lệ, xã Tân Thành 110 156,5 129,0 135,5 222 112 
Khu dân cư Thị trấn Hữu Lũng 115 186,5 147 172,5 163 122 
Khu dân cư gần khu vực Mỏ khai thác đá,  
xã Đồng Tiến 195 271 177,5 295 256 269 

Khu dân cư Ba Nàng, xã Cai Kinh 125 157 144,5 196 251 126 
Khu vực dân cư gần nhà máy hóa chất Vĩnh Thịnh 97 147,5 164 196 160 222 
QCVN 05: 2013/BTNMT (1 giờ) 300 300 300 300 300 300 

 Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 
Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ bụi tổng số (TSP) trung Bình các năm tại một 

số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Hữu Lũng nhìn chung vẫn tăng dần qua các năm 

nhưng vẫn nằm trong giới hạn cho phép của  QCVN 05:2013/BTNMT (1giờ). Trong đó: 

- Nồng độ bụi trung bình đợt năm 2018 tại điểm quan trắc Khu dân cư Ba Nàng, xã 

Cai Kinh (295µg/m3) có giá trị lớn nhất. 

- Nồng độ bụi trung bình đợt 6 tháng cuối năm 2015 tại điểm quan trắc Khu vực dân 

cư gần nhà máy hóa chất Vĩnh Thịnh có giá trị thấp nhất (97µg/m3) 
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Tính trung bình trong các đợt quan trắc (giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng 

đầu năm 2020) nồng độ bụi TSP tại vị trí Khu dân cư gần khu vực Mỏ khai thác đá, xã 

Đồng Tiến có giá trị lớn hơn 243,92µg/m3 tiếp theo là Khu dân cư Ba Nàng, xã Cai Kinh 

(166,5µg/m3); Khu vực dân cư gần nhà máy hóa chất Vĩnh Thịnh (164,33µg/m3); Khu dân 

cư Thị trấn Hữu Lũng (150,92µg/m3); Khu dân cư ga Bắc Lệ, xã Tân Thành có giá trị nhỏ 

nhất là 150,5µg/m3. 

 
Hình IV-26: Biểu đồ kết quả quan trắc nồng độ TSP tại các vị trí quan trắc trên địa 

bàn huyện Hữu Lũng giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

b) NO2 

Nồng độ NO2 trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Hữu 

Lũng trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được tổng hợp 

trong Bảng sau: 

Bảng IV-35: Nồng độ NO2 trung bình tại một sốvị trí quan trắc trên địa bàn huyện Hữu 

Lũng giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

Đơn vị: µg/m3 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối  
năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 

6 tháng  
đầu  
năm 
2020 

Khu dân cư ga Bắc Lệ, xã Tân Thành 24,8 25,45 27,5 32 29 48 
Khu dân cư Thị trấn Hữu Lũng 26,2 26,65 34 37 37 43 
Khu dân cư gần khu vực Mỏ khai thác đá,  
xã Đồng Tiến 27,9 39,55 45,5 53 46 57 

Khu dân cư Ba Nàng, xã Cai Kinh 26,3 25,95 28 32 50 55 
Khu vực dân cư gần nhà máy hóa chất Vĩnh Thịnh 24,3 29,85 38 42,5 36 50 
QCVN 05: 2013/BTNMT (1 giờ) 200 200 200 200 200 200 
Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 
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Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ NO2 trung bình các năm tại tất cả các vị trí quan 

trắc trên địa bàn huyện Hữu Lũng đều thấp hơn rất nhiều so với giới hạn cho phép của 

QCVN 05: 2013/BTNMT (1giờ). Trong đó: 

- Nồng độ NO2 trung bình đợt 6 tháng đầu năm 2020 tại điểm quan trắc Khu dân cư 

gần khu vực Mỏ khai thác đá, xã Đồng Tiến có giá trị cao nhất (57µg/m3); 

- Nồng độ NO2 trung bình đợt 6 tháng cuối năm 2015 tại điểm quan trắc Khu vực dân 

cư gần nhà máy hóa chất Vĩnh Thịnh có giá trị thấp nhất (24,3µg/m3) 

Tính trung bình trong các đợt quan trắc (giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 

tháng đầu năm 2020) nồng độ NO2 tại vị trí Khu dân cư gần khu vực Mỏ khai thác đá, xã 

Đồng Tiến có giá trị lớn nhất (39,21µg/m3); các vị trí quan trắc Khu dân cư ga Bắc Lệ, xã 

Tân Thành, Khu dân cư Thị trấn Hữu Lũng, Khu dân cư Ba Nàng, xã Cai Kinh, Khu vực 

dân cư gần nhà máy hóa chất Vĩnh Thịnh chênh lệch không nhiều, biến động xung quanh 

giá trị 36,25µg/m3÷ 38,03µg/m3. 

 
Hình IV-27: Biểu đồ kết quả quan trắc nồng độ NO2 tại các vị trí quan trắc trên địa 

bàn huyện Hữu Lũng giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến năm 2020 

c) SO2 

Nồng độ SO2 trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Hữu 

Lũng trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được tổng hợp 

trong Bảng sau: 
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Bảng IV-36: Nồng độ SO2 trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Hữu 

Lũng giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

Đơn vị: µg/m3 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối  
năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 

6 tháng  
đầu  
năm 
2020 

Khu dân cư ga Bắc Lệ, xã Tân Thành 22,3 28,40 33,5 33,5 - 73 
Khu dân cư Thị trấn Hữu Lũng 24,4 29,65 36 31,5 - 59 
Khu dân cư gần khu vực Mỏ khai thác đá, xã Đồng Tiến 26,4 37,9 37 53 - 84 
Khu dân cư Ba Nàng, xã Cai Kinh 22,1 29,35 31,5 33 - 78 
Khu vực dân cư gần nhà máy hóa chất Vĩnh Thịnh 20,9 36,15 35 42 - 65 
QCVN 05: 2013/BTNMT (1 giờ) 350 350 350 350 350 350 

Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 
Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ SO2 trung bình các năm tại tất cả các vị trí quan 

trắc trên địa bàn huyện Hữu Lũng đều thấp hơn rất nhiều so với giới hạn cho phép của 

QCVN 05: 2013/BTNMT (1giờ). Trong đó: 

- Nồng độ SO2 trung bình đợt 6 tháng đầu năm 2020 tại điểm quan trắc Khu dân cư 

gần Khu dân cư gần khu vực Mỏ khai thác đá, xã Đồng Tiến có giá trị cao nhất (84µg/m3); 

- Nồng độ SO2 trung bình đợt 6 tháng cuối năm 2015 tại điểm quan trắc Khu vực dân 

cư gần nhà máy hóa chất Vĩnh Thịnh có giá trị thấp nhất (20,9µg/m3) 

Tính trung bình trong các đợt quan trắc (giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 

tháng đầu năm 2020) nồng độ SO2 tại vị trí quan trắc Khu dân cư gần khu vực Mỏ khai 

thác đá, xã Đồng Tiến có giá trị lớn nhất (47,7µg/m3). Giá trị nồng độ SO2 trung bình mỗi 

năm tại các vị trí quan trắc không có sự thay đổi lớn mà chỉ dao động trong khoảng giá trị 

36,2 µg/m3÷ 39,8µg/m3. 
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Hình IV-28: Biểu đồ kết quả quan trắc nồng độ SO2 tại các vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Hữu Lũng giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

d) CO 

Nồng độ CO trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Hữu Lũng 

trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được tổng hợp trong 

Bảng sau: 

Bảng IV-37: Nồng độ CO trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Hữu 

Lũng giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

Đơn vị: µg/m3 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối  
năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 

6 tháng  
đầu  
năm 
2020 

Khu dân cư ga Bắc Lệ, xã Tân Thành 2.320 2.966 2.755 3.187 3.536 6.770 
Khu dân cư Thị trấn Hữu Lũng 2.010 2.788 3.262 3.556,5 3.496,5 6.050 
Khu dân cư gần khu vực Mỏ khai thác đá,  
xã Đồng Tiến 2.640 4.017 3.576 5.616,5 5.769 4.760 

Khu dân cư Ba Nàng, xã Cai Kinh 2.430 5.381 2.980 4.316,5 4.603,5 5.250 
Khu vực dân cư gần nhà máy hóa chất Vĩnh Thịnh 2.110 3.198,5 3.920,5 4.154 4.038,5 6.670 
QCVN 05: 2013/BTNMT (1 giờ) 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 
Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ CO trung bình các năm tại tất cả các vị trí quan 

trắc trên địa bàn huyện Hữu Lũng đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05: 

2013/BTNMT (1giờ). Trong đó:  

- Nồng độ CO trung bình giai đoạn 6 tháng đầu năm 2020 tại điểm quan trắc Khu dân 

cư ga Bắc Lệ, xã Tân Thành  có giá trị cao nhất (6.770µg/m3); 
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- Nồng độ CO trung bình đợt 6 tháng cuối năm 2015 tại điểm quan trắc Khu dân cư 

Thị trấn Hữu Lũng có giá trị thấp nhất (2010µg/m3) 

Tính trung bình trong các đợt quan trắc (giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 

tháng đầu năm 2020) nồng độ CO tại Khu dân cư gần khu vực Mỏ khai thác đá, xã Đồng 

Tiến có giá trị cao hơn (4.396µg/m3), tiếp sau là Khu dân cư Ba Nàng, xã Cai Kinh 

(4.160µg/m3); Khu vực dân cư gần nhà máy hóa chất Vĩnh Thịnh (4.015µg/m3); Khu dân 

cư ga Bắc Lệ, xã Tân Thành (3.589µg/m3). Khu dân cư Thị trấn Hữu Lũng có giá trị nồng 

độ CO trung bình các năm thấp nhất (3.527µg/m3). 

 
Hình IV-29: Biểu đồ kết quả quan trắc nồng độ CO tại các vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Hữu Lũng giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

e) Tiếng ồn 

Độ ồn trung bình năm trong tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Hữu Lũng 

giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được tổng hợp trong Bảng sau: 

Bảng IV-38: Độ ồn trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Hữu Lũng giai 

giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

Đơn vị: dBA 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối  
năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 

6 tháng  
đầu  
năm 
2020 

Khu dân cư ga Bắc Lệ, xã Tân Thành 60,1 61,80 54,8 58 61,35 58,6 
Khu dân cư Thị trấn Hữu Lũng 61,3 62,85 60,7 61,25 59,8 62,3 
Khu dân cư gần khu vực Mỏ khai thác đá,  
xã Đồng Tiến 57,2 65,05 63,9 60,5 66,15 65,2 

Khu dân cư Ba Nàng, xã Cai Kinh 60,3 62,15 65,8 63,45 62 66,1 
Khu vực dân cư gần nhà máy hóa chất Vĩnh Thịnh 59,1 59,5 57,65 60,55 63,1 67,8 
QCVN 26: 2010/BTNMT (6h-21h) 70 70 70 70 70 70 
Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 
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Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy độ ồn trung bình các năm giai đoạn  6 tháng cuối năm 

2015 đến năm 2020 tại tất cả các vị trí quan trắc có độ ồn khá cao nhưng vẫn nằm trong 

giới hạn cho phép của QCVN 26: 2010/BTNMT (từ 6h-21h, khu vực thông thường).  

Trong đó: 

- Khu dân cư Khu vực dân cư gần nhà máy hóa chất Vĩnh Thịnh độ ồn trung bình đợt 

6 tháng đầu năm 2020 có giá trị 67,8dBA. 

- Khu dân cư ga Bắc Lệ, xã Tân Thành: độ ồn trung bình năm 2017 có giá trị 

54,8dBA. 

Tính trung bình trong các đợt quan trắc (giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng 

đầu năm 2020) độ ồn tại các vị trí quan trắc của huyện Hữu Lũng chênh lệch không nhiều,  

giá trị trung bình dao động trong khoảng 59,1÷63,3BA. 

 
Hình IV-30: Biểu đồ kết quả quan trắc tiếng ồn tại các vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Hữu Lũng giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020  

f) Tính chỉ số chất lượng không khí 

Tổng hợp kết quả tính toán chỉ số chất lượng không khí tại các vị trí quan trắc trên 

địa bàn huyện Hữu Lũng giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được 

tổng hợp trong Bảng sau: 
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Bảng IV-39: Tổng hợp phân hạng chất lượng không khí theo giá trị AQI tại một số vị trí 

quan trắc trên địa bàn huyện Hữu Lũng giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu 

năm 2020 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối  
năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng  

đầu  
năm 
2020 

Khu dân cư ga Bắc Lệ, xã Tân Thành 37 52 43 45 74 37 
Khu dân cư Thị trấn Hữu Lũng 38 62 49 58 54 41 
Khu dân cư gần khu vực Mỏ khai thác đá,  
xã Đồng Tiến 65 90 59 98 85 90 

Khu dân cư Ba Nàng, xã Cai Kinh 42 52 48 65 84 42 
Khu vực dân cư gần nhà máy hóa chất Vĩnh Thịnh 32 49 55 65 53 74 

Nhận xét chung: 

Giá trị AQI trong giai đoạn 2015-2019 tại tất cả các vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Hữu Lũng dao động từ 32÷90, theo Bảng phân hạng chất lượng không khí ở mức từ 

trung bình đến tốt. Kết quả phân hạng chất lượng không khí tại vị trí Khu dân cư gần khu 

vực Mỏ khai thác đá, xã Đồng Tiến trong cả kỳ đều ở mức trung bình (50<AQI<100). Giai 

đoạn 6 tháng cuối năm 2015, hầu hết các vị trí đều có mức phân hạng chất lượng không khí 

là mức tốt. Nhưng tới các năm giữa kỳ (2018, 2019), chất lượng không khí tại tất cả các vị 

trí quan trắc đã biến đổi xuống mức trung bình.  

 Xu hướng biến đổi chất lượng của các vị trí theo 2 chiều hướng. 

 - Khu dân cư ga Bắc Lệ, xã Tân Thành, Khu dân cư Thị trấn Hữu Lũng, Khu dân 

cư Ba Nàng, xã Cai Kinh: chất lượng môi trường không khí các năm đầu kỳ và cuối kỳ 

(2015, 6 tháng đầu năm 2020) tốt hơn so với các năm giữa kỳ (2016, 2018, 2019). Chất 

lượng không khí tại các vị trí này 6 tháng đầu năm 2020 đã có dấu hiệu cải thiện hơn so 

với năm 2018, 2019; 

 - Khu vực dân cư gần nhà máy hóa chất Vĩnh Thịnh và Khu dân cư gần khu vực 

Mỏ khai thác đá, xã Đồng Tiến: chất lượng môi trường không khí giai đoạn 6 tháng đầu 

năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 biến đổi theo xu hướng nghiêng dần về mức Trung 

bình. Chất lượng không khí khu vực này đã có dấu hiệu chuyển biến xấu hơn về cuối kỳ. 

4.2.7. Hiện trạng môi trường không khí, tiếng ồn huyện Văn Quan 

Khu vực huyện Văn Quan đã thiết lập mạng lưới điểm quan trắc gồm 2 vị trí bao gồm: 

- Khu dân cư gần UBND huyện Văn Quan; 
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- Khu dân cư gần chợ Điềm He. 

Các thông số tiến hành quan trắc vi khí hậu và chất lượng môi trường không khí hàng 

năm bao gồm: nhiệt độ; độ ẩm; hướng gió; tốc độ gió; độ ồn; CO; SO2; NO2; hàm lượng bụi lơ 

lửng (TSP); hàm lượng chì. Kết quả của một số thông số đặc trưng trong giai đoạn 2015-2019 

được tổng hợp như sau: 

a) Bụi tổng số (TSP) 

Nồng độ bụi tổng số (TSP) trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Văn Quan trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được 

tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng IV-40: Nồng độ TSP trung bình tại một sốvị trí quan trắc trên địa huyện Văn 

Quan giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

Đơn vị: µg/m3 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng  

đầu năm 
2020 

 Khu dân cư gần UBND huyện Văn Quan 109 108 162,5 214,5 219 90 
 Khu dân cư gần chợ Điềm He 98 111,5 131 148,5 150 102 
QCVN 05: 2013/BTNMT (1 giờ) 300 300 300 300 300 300 
 Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ bụi tổng số (TSP) trung bình các năm tại một số 

vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Văn Quan nhìn chung vẫn tăng dần qua các năm nhưng 

vẫn nằm trong giới hạn cho phép của  QCVN 05:2013/BTNMT (1giờ). Trong đó: 

- Nồng độ bụi trung bình năm 2019 tại điểm quan trắc Khu dân cư gần UBND huyện 

Văn Quan (219µg/m3) có giá trị lớn nhất. 

- Nồng độ bụi trung bình đợt 6 tháng đầu năm 2020 tại điểm quan Khu dân cư gần 

UBND huyện Văn Quan có giá trị thấp nhất (90µg/m3) 

Tính trung bình trong các đợt quan trắc (giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng 

đầu năm 2020) nồng độ bụi TSP tại vị trí Khu dân cư gần UBND huyện Văn Quan có giá 

trị lớn hơn 151µg/m3; Khu dân cư gần chợ Điềm He có giá trị nhỏ hơn 124µg/m3. 
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Hình IV-31: Biểu đồ kết quả quan trắc nồng độ TSP tại các vị trí quan trắc trên địa 

bàn huyện Văn Quan giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

b) NO2 

Nồng độ NO2 trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Văn 

Quan trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được tổng hợp 

trong Bảng sau: 

Bảng IV-41: Nồng độ NO2 trung bình tại một sốvị trí quan trắc trên địa bàn huyện Văn 

Quan giai giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

Đơn vị: µg/m3 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng  

đầu năm 
2020 

 Khu dân cư gần UBND huyện Văn Quan 24,9 28,25 30 33 44,5 61 
 Khu dân cư gần chợ Điềm He 20,3 25,45 32 35 43 49 
QCVN 05: 2013/BTNMT (1 giờ) 200 200 200 200 200 200 
Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ NO2 trung bình các năm tại tất cả các vị trí quan 

trắc trên địa bàn huyện Văn Quan đều thấp hơn rất nhiều so với giới hạn cho phép của 

QCVN 05: 2013/BTNMT (1giờ). Trong đó: 

- Nồng độ NO2 trung bình 6 tháng đầu năm 2020 tại điểm quan trắc Khu dân cư gần 

UBND huyện Văn Quan (61,0µg/m3) có giá trị lớn nhất. 

- Nồng độ NO2 trung bình đợt 6 tháng cuối năm 2015 tại điểm quan trắc Khu dân cư 

gần chợ Điềm He có giá trị thấp nhất (20,3µg/m3) 

Tính trung bình trong các đợt quan trắc (giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 

tháng đầu năm 2020) nồng độ NO2 tại các vị trí quan trắc của huyện Văn Quan chênh lệch 
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không nhiều (Khu dân cư gần UBND huyện Văn Quan: 36,9 µg/m3; Khu dân cư gần chợ 

Điềm He: 34,1 µg/m3).  

 
Hình IV-32: Biểu đồ kết quả quan trắc nồng độ NO2 tại các vị trí quan trắc trên địa 

bàn huyện Văn Quan giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

c) SO2 

Nồng độ SO2 trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Văn 

Quan trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được tổng hợp 

trong Bảng sau: 

Bảng IV-42: Nồng độ SO2 trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Văn 

Quan giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

Đơn vị: µg/m3 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng  

đầu năm 
2020 

 Khu dân cư gần UBND huyện Văn Quan 22,1 30,25 32 32 - 53 
 Khu dân cư gần chợ Điềm He 24,3 29,05 34,5 36,5 - 68 
QCVN 05: 2013/BTNMT (1 giờ) 350 350 350 350 350 350 
Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ SO2 trung bình các năm tại tất cả các vị trí quan 

trắc trên địa bàn huyện Văn Quan đều thấp hơn rất nhiều so với giới hạn cho phép của 

QCVN 05: 2013/BTNMT (1giờ). Trong đó: 

- Nồng độ SO2 trung bình đợt 6 tháng đầu năm 2020 tại điểm quan trắc Khu dân 

cư gần chợ Điềm He có giá trị cao nhất (68µg/m3); 

- Nồng độ SO2 trung bình đợt 6 tháng cuối năm 2015 tại điểm quan trắc Khu dân 

cư gần UBND huyện Văn Quan có giá trị thấp nhất (22,1µg/m3) 

Tính trung bình trong các đợt quan trắc (giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 

tháng đầu năm 2020) nồng độ SO2 tại các vị trí quan trắc của huyện Văn Quan chênh lệch 
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không nhiều (Khu dân cư gần UBND huyện Văn Quan: 33,87 µg/m3; Khu dân cư gần chợ 

Điềm He: 38,47µg/m3).  

 
Hình IV-33: Biểu đồ kết quả quan trắc nồng độ SO2 tại các vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Văn Quan giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

d) CO 

Nồng độ CO trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Văn Quan 

trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được tổng hợp trong 

Bảng sau: 

Bảng IV-43: Nồng độ CO trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Văn 

Quan giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

Đơn vị: µg/m3 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng  

đầu năm 
2020 

 Khu dân cư gần UBND huyện Văn Quan 2350 3207,0 2622 3506 3565,5 5.080 
 Khu dân cư gần chợ Điềm He 2140 2926,0 2927,5 3519 3499 5.440 
QCVN 05: 2013/BTNMT (1 giờ) 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 
Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ CO trung bình các năm tại tất cả các vị trí quan 

trắc trên địa bàn huyện Văn Quan đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05: 

2013/BTNMT (1giờ). Trong đó:  

- Nồng độ CO trung bình 6 thang đầu năm 2020 tại điểm quan trắc Khu dân cư gần 

chợ Điềm He có giá trị cao nhất (5.440 µg/m3); 

- Nồng độ CO trung bình năm 2016 tại điểm quan trắc Khu dân cư gần chợ Điềm He 

có giá trị thấp nhất (2140µg/m3). 
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Tính trung bình trong các đợt quan trắc (giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng 

đầu năm 2020) nồng độ CO tại các vị trí quan trắc của huyện Văn Quan chênh lệch không 

nhiều (Khu dân cư gần UBND huyện Văn Quan: 3.388,4 µg/m3; Khu dân cư gần chợ Điềm 

He: 3.408,58µg/m3).  

 
Hình IV-34: Biểu đồ kết quả quan trắc nồng độ CO tại các vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Văn Quan giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến năm 2020 

e) Tiếng ồn 

Độ ồn trung bình năm trong tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Văn Quan 

giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được tổng hợp trong Bảng sau: 

Bảng IV-44: Độ ồn trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Văn 

Quan giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

Đơn vị: dBA 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng  

đầu năm 
2020 

 Khu dân cư gần UBND huyện Văn Quan 60,2 56,85 56,75 56,70 53,45 61,9 
 Khu dân cư gần chợ Điềm He 58,1 60,15 55,15 58,25 57,90 60,1 
QCVN 26: 2010/BTNMT (6h-21h) 70 70 70 70 70 70 
Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy độ ồn trung bình các năm tại tất cả các vị trí quan trắc có 

độ ồn khá cao nhưng vẫn nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 26: 2010/BTNMT (từ 

6h-21h, khu vực thông thường).  Trong đó: 

- Khu dân cư gần UBND huyện Văn Quan, độ ồn trung bình đợt 6 tháng đầu năm 

2020 có giá trị 61,9dBA. 

- Khu dân cư gần UBND huyện Văn Quan: độ ồn năm 2019 có giá trị 53,45dBA; 
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Hình IV-35: Biểu đồ kết quả quan trắc tiếng ồn tại các vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Văn Quan giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

f) Tính chỉ số chất lượng không khí 

Tổng hợp kết quả tính toán chỉ số chất lượng không khí tại các vị trí quan trắc trên 

địa bàn huyện Văn Quan giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được 

tổng hợp trong Bảng sau: 

Bảng IV-45: Tổng hợp phân hạng chất lượng không khí theo giá trị AQI tại một số vị trí 

quan trắc trên địa bàn huyện Văn Quan giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu 

năm 2020 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng  

đầu năm 
2020 

 Khu dân cư gần UBND huyện Văn Quan 36 36 54 72 73 31 
 Khu dân cư gần chợ Điềm He 33 37 44 50 50 34 

Nhận xét chung: 

Giá trị AQI trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 tại tất 

cả các vị trí quan trắc trên địa huyện Văn Quan dao động từ 33÷73, theo Bảng phân hạng 

chất lượng không khí ở mức từ trung bình đến tốt. Kết quả phân hạng chất lượng không khí 

tại vị trí Khu dân cư gần chợ Điềm He trong cả kỳ đều ở mức tốt (0<AQI<50).  

 Xu hướng biến đổi chất lượng của các vị trí theo 2 chiều hướng. 

 - Khu dân cư gần UBND huyện Văn Quan: chất lượng môi trường không khí các 

năm đầu kỳ (2015, 2016, 2017) và cuối kỳ (6 tháng đầu năm 2020) tốt hơn so với các năm 

giữa kỳ (2018, 2019); chất lượng không khí có dấu hiệu cải thiện dần về cuối kỳ. 

 - Khu dân cư gần chợ Điềm He: chất lượng môi trường không khí các năm đều 

xếp hạng ở mức Tốt; chất lượng không khí đang có dấu hiệu cải thiện hơn. 

4.2.8. Hiện trạng môi trường không khí, tiếng ồn huyện Bình Gia  

Khu vực huyện Bình Gia đã thiết lập mạng lưới điểm quan trắc gồm 2 vị trí bao gồm: 

- Khu chợ thị trấn Bình Gia; 
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- Ngã 3 đường đi Bắc Sơn và đường vào UBND huyện. 

Các thông số tiến hành quan trắc vi khí hậu và chất lượng môi trường không khí hàng 

năm bao gồm: nhiệt độ; độ ẩm; hướng gió; tốc độ gió; độ ồn; CO; SO2; NO2; hàm lượng bụi lơ 

lửng (TSP); hàm lượng chì. Kết quả của một số thông số đặc trưng trong giai đoạn 2015-2019 

được tổng hợp như sau: 

a) Bụi tổng số (TSP) 

Nồng độ bụi tổng số (TSP) trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Bình Gia trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được 

tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng IV-46: Nồng độ TSP trung bình tại một sốvị trí quan trắc trên địa huyện Bình 

Gia giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

Đơn vị: µg/m3 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng  

đầu năm 
2020 

 Khu chợ thị trấn Bình Gia 120 132 135,5 203,5 229,5 120 
Ngã 3 đường đi Bắc Sơn và đường vào  
UBND huyện 107 135 147 235 255,5 118 

QCVN 05: 2013/BTNMT (1 giờ) 300 300 300 300 300 300 
 Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ bụi tổng số (TSP) trung bình các năm tại một số 

vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Bình Gia nhìn chung vẫn tăng dần qua các năm nhưng 

vẫn nằm trong giới hạn cho phép của  QCVN 05:2013/BTNMT (1giờ). Trong đó: 

- Nồng độ bụi trung bình năm 2019 tại điểm quan trắc Ngã 3 đường đi Bắc Sơn và 

đường vào UBND huyện (255,5µg/m3) có giá trị lớn nhất. 

- Nồng độ bụi trung bình đợt 6 tháng cuối năm 2015 tại điểm quan trắc Ngã 3 đường 

đi Bắc Sơn và đường vào UBND huyện có giá trị thấp nhất (107µg/m3) 

Tính trung bình trong các đợt quan trắc (6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 

2020) nồng độ bụi TSP tại vị trí Ngã 3 đường đi Bắc Sơn và đường vào UBND huyện có 

giá trị lớn hơn (175,9µg/m3); Khu chợ thị trấn Bình Gia có giá trị nhỏ hơn (107µg/m3) 
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Hình 4-IV-36: Biểu đồ kết quả quan trắc nồng độ TSP tại các vị trí quan trắc trên địa 

bàn huyện Bình Gia giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

b) NO2 

Nồng độ NO2 trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Bình Gia 

trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được tổng hợp trong 

Bảng sau: 

Bảng IV-47: Nồng độ NO2 trung bình tại một sốvị trí quan trắc trên địa bàn huyện Bình 

Gia giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

Đơn vị: µg/m3 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối  
năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 

6 tháng  
đầu  
năm 
2020 

 Khu chợ thị trấn Bình Gia 27,5 27,65 32 35 32 34 
Ngã 3 đường đi Bắc Sơn và đường vào  
UBND huyện 24,3 27,7 28,5 37,5 34,5 26 

QCVN 05: 2013/BTNMT (1 giờ) 200 200 200 200 200 200 
Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ NO2 trung bình các năm tại tất cả các vị trí quan 

trắc trên địa bàn huyện Bình Gia đều thấp hơn rất nhiều so với giới hạn cho phép của 

QCVN 05: 2013/BTNMT (1giờ). Trong đó: 

- Nồng độ NO2 trung bình năm 2018 tại điểm quan trắc Ngã 3 đường đi Bắc Sơn và 

đường vào UBND huyện (37,5µg/m3) có giá trị lớn nhất. 

- Nồng độ NO2 trung bình đợt 6 tháng cuối năm 2015 tại điểm quan trắc Ngã 3 đường 

đi Bắc Sơn và đường vào UBND huyện có giá trị thấp nhất (24,3µg/m3) 
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Tính trung bình trong các đợt quan trắc (giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 

tháng đầu năm 2020) nồng độ NO2 tại các vị trí quan trắc của huyện Bình Gia chênh lệch 

không nhiều, dao động trong khoảng 30,83÷30,5 µg/m3. 

 
Hình IV-37: Biểu đồ kết quả quan trắc nồng độ NO2 tại các vị trí quan trắc trên địa 

bàn huyện Bình Gia giai giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

c) SO2 

Nồng độ SO2 trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Bình Gia 

trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được tổng hợp trong 

Bảng sau: 

Bảng IV-48: Nồng độ SO2 trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Bình 

Gia giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

Đơn vị: µg/m3 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng  

đầu  
năm 
2020 

 Khu chợ thị trấn Bình Gia 20,7 29,25 31,50 33 - 62 
Ngã 3 đường đi Bắc Sơn và đường vào  
UBND huyện 22,1 32,05 32,50 37 - 51 

QCVN 05: 2013/BTNMT (1 giờ) 350 350 350 350 350 350 
Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ SO2 trung bình các năm tại tất cả các vị trí quan 

trắc trên địa bàn huyện Bình Gia đều thấp hơn rất nhiều so với giới hạn cho phép của 

QCVN 05: 2013/BTNMT (1giờ). Trong đó: 

- Nồng độ SO2 trung bình đợt 6 tháng đầu năm 2020 tại điểm quan trắc Khu chợ 

thị trấn Bình Gia có giá trị cao nhất 62µg/m3); 

- Nồng độ SO2 trung bình đợt 6 tháng cuối năm 2015 tại điểm quan trắc Khu chợ 

thị trấn Bình Gia có giá trị thấp nhất (20,7µg/m3) 
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Tính trung bình trong các đợt quan trắc (giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 

tháng đầu năm 2020) nồng độ SO2 tại các vị trí quan trắc của huyện Bình Gia chênh lệch 

không nhiều (Ngã 3 đường đi Bắc Sơn và đường vào UBND huyện: 35,29µg/m3; Khu chợ 

thị trấn Bình Gia: 34,93µg/m3).  

 
Hình IV-38: Biểu đồ kết quả quan trắc nồng độ SO2 tại các vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Bình Gia giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

d) CO 

Nồng độ CO trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Bình Gia 

trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được tổng hợp trong 

Bảng sau: 

Bảng IV-49: Nồng độ CO trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Bình Gia 

giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

Đơn vị: µg/m3 

Vị trí quan trắc 

Năm 

6 tháng 
cuối năm 

2015 
2016 2017 2018 2019 

6 tháng  
đầu  
năm 
2020 

 Khu chợ thị trấn Bình Gia 2560 3032 2294 3014 3549 5.440 
Ngã 3 đường đi Bắc Sơn và đường vào  
UBND huyện 2040 3449,5 3226 3811 4333,5 6.010 

QCVN 05: 2013/BTNMT (1 giờ) 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 
Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ CO trung bình các năm tại tất cả các vị trí quan 

trắc trên địa bàn huyện Bình Gia đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05: 

2013/BTNMT (1giờ). Trong đó:  
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- Nồng độ CO trung bình đợt  6 tháng đầu năm 2020 tại điểm quan trắc Ngã 3 đường 

đi Bắc Sơn và đường vào UBND huyện có giá trị cao nhất (6.010 µg/m3); 

- Nồng độ CO trung bình đợt 6 tháng cuối năm 2015 tại điểm quan trắc Ngã 3 đường 

đi Bắc Sơn và đường vào UBND huyện có giá trị thấp nhất (2040µg/m3). 

Tính trung bình trong các đợt quan trắc (giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng 

đầu năm 2020) nồng độ CO tại vị trí Ngã 3 đường đi Bắc Sơn và đường vào UBND huyện 

có giá trị lớn hơn (3811,67µg/m3); Khu chợ thị trấn Bình Gia có giá trị nhỏ hơn 

(3314,83µg/m3) 

 
Hình IV-39: Biểu đồ kết quả quan trắc nồng độ CO tại các vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Bình Gia giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

e) Tiếng ồn 

Độ ồn trung bình năm trong tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Bình Gia 

giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được tổng hợp trong Bảng sau: 

Bảng IV-50: Độ ồn trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Bình Gia 

giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

Đơn vị: dBA 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối  
năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 

6 tháng  
đầu  
năm 
2020 

 Khu chợ thị trấn Bình Gia 61,2 60,9 59,55 58,6 52,15 61,7 
Ngã 3 đường đi Bắc Sơn và đường vào  
UBND huyện 59,7 63 59,7 59,9 59,3 58,3 

QCVN 26: 2010/BTNMT (6h-21h) 70 70 70 70 70 70 
Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

Nhận xét: 
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Kết quả quan trắc cho thấy độ ồn trung bình các năm tại tất cả các vị trí quan trắc có 

độ ồn khá cao nhưng vẫn nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT (từ 

6h-21h, khu vực thông thường).  Trong đó: 

- Ngã 3 đường đi Bắc Sơn và đường vào UBND huyện, độ ồn trung bình năm 2016 

có giá trị 63dBA. 

- Khu chợ thị trấn Bình Gia: độ ồn năm 2019 có giá trị 52,15dBA; 

 
Hình IV-40: Biểu đồ kết quả quan trắc tiếng ồn tại các vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Bình Gia giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

f) Tính chỉ số chất lượng không khí 

Tổng hợp kết quả tính toán chỉ số chất lượng không khí tại các vị trí quan trắc trên 

địa bàn huyện Bình Gia giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được 

tổng hợp trong Bảng sau: 

Bảng IV-51: Tổng hợp phân hạng chất lượng không khí theo giá trị AQI tại một số vị trí 

quan trắc trên địa bàn huyện Bình Gia giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu 

năm 2020 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối  
năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 

6 tháng  
đầu  
năm 
2020 

 Khu chợ thị trấn Bình Gia 40 44 45 68 77 40 
Ngã 3 đường đi Bắc Sơn và đường vào UBND huyện 36 45 49 78 85 39 

Nhận xét chung: 

Giá trị AQI trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 tại tất 

cả các vị trí quan trắc trên địa huyện Bình Gia dao động từ 36÷85, theo Bảng phân hạng 

chất lượng không khí ở mức từ trung bình đến tốt. Kết quả phân hạng chất lượng không khí 

giai đoạn đầu kỳ và cuối kỳ đều ở mức tốt hơn so với các năm giữa kỳ (2018, 2019). 

 Xu hướng biến đổi chất lượng của các vị trí theo chiều hướng kém dần về các 

năm giữa kỳ và có dấu hiệu cải thiện hơn ở cuối kỳ. 
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4.2.9. Hiện trạng môi trường không khí, tiếng ồn huyện Bắc Sơn 

Khu vực huyện Bắc Sơn đã thiết lập mạng lưới điểm quan trắc gồm 2 vị trí bao gồm: 

- Khu dân cư TT Bắc Sơn (đối diện Công an huyện); 

- Khu dân cư phố Ngả Hai, xã Vũ Lễ  

Các thông số tiến hành quan trắc vi khí hậu và chất lượng môi trường không khí hàng 

năm bao gồm: nhiệt độ; độ ẩm; hướng gió; tốc độ gió; độ ồn; CO; SO2; NO2; hàm lượng bụi lơ 

lửng (TSP); hàm lượng chì. Kết quả của một số thông số đặc trưng trong giai đoạn 2015-2019 

được tổng hợp như sau: 

a) Bụi tổng số (TSP) 

Nồng độ bụi tổng số (TSP) trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Bắc Sơn trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được 

tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng IV-52: Nồng độ TSP trung bình tại một sốvị trí quan trắc trên địa huyện Bắc 

Sơn giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

Đơn vị: µg/m3 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng 

đầu năm 
2020 

 Khu dân cư TT Bắc Sơn (đối diện  
Công an huyện) 108 156,5 147 211,5 226 92 

Khu dân cư phố Ngả Hai, xã Vũ Lễ  105 136,5 135,5 168,5 121,5 112 
QCVN 05: 2013/BTNMT (1 giờ) 300 300 300 300 300 300 
 Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ bụi tổng số (TSP) trung bình các năm tại một số 

vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Bắc Sơn nhìn chung vẫn tăng dần qua các năm nhưng 

vẫn nằm trong giới hạn cho phép của  QCVN 05:2013/BTNMT (1giờ). Trong đó: 

- Nồng độ bụi trung bình năm 2019 tại điểm quan trắc Khu dân cư TT Bắc Sơn (đối 

diện Công an huyện) (226µg/m3) có giá trị lớn nhất. 

- Nồng độ bụi trung bình đợt 6 tháng cuối năm 2015 tại điểm quan trắc Khu dân cư 

phố Ngả Hai, xã Vũ Lễ có giá trị thấp nhất (105µg/m3) 

Tính trung bình trong các đợt quan trắc (giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng 

đầu năm 2020) nồng độ bụi TSP tại vị trí Ngã 3 đường đi Bắc Sơn và đường vào UBND 
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huyện có giá trị lớn hơn (156,8µg/m3); Khu chợ thị trấn Bình Gia có giá trị nhỏ hơn 

(129,8µg/m3) 

 
Hình IV-41: Biểu đồ kết quả quan trắc nồng độ TSP tại các vị trí quan trắc trên địa 

bàn huyện Bắc Sơn giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

b) NO2 

Nồng độ NO2 trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Bắc Sơn 

trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được tổng hợp trong 

Bảng sau: 

Bảng IV-53: Nồng độ NO2 trung bình tại một sốvị trí quan trắc trên địa bàn huyện Bắc Sơn 

giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

Đơn vị: µg/m3 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng 

đầu năm 
2020 

 Khu dân cư TT Bắc Sơn (đối diện  
Công an huyện) 25,3 29,75 31 34,5 31,5 38 

Khu dân cư phố Ngả Hai, xã Vũ Lễ  20,9 25,45 29 31 28 29 
QCVN 05: 2013/BTNMT (1 giờ) 200 200 200 200 200 200 
Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ NO2 trung bình các năm tại tất cả các vị trí quan 

trắc trên địa bàn huyện Bắc Sơn đều thấp hơn rất nhiều so với giới hạn cho phép của 

QCVN 05: 2013/BTNMT (1giờ). Trong đó: 

- Nồng độ NO2 trung bình 6 tháng đầu năm 2020tại điểm quan trắc Khu dân cư TT 

Bắc Sơn (đối diện Công an huyện) (38µg/m3) có giá trị lớn nhất. 

- Nồng độ NO2 trung bình đợt 6 tháng cuối năm 2015 tại điểm quan trắc Khu dân cư 

phố Ngả Hai, xã Vũ Lễ có giá trị thấp nhất (20,9µg/m3) 
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Tính trung bình trong các đợt quan trắc (giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 

tháng đầu năm 2020) nồng độ NO2 tại các vị trí quan trắc của huyện Bắc Sơn chênh lệch 

không nhiều, dao động trong khoảng 27,22÷ 31,68 µg/m3. 

 
Hình IV-42: Biểu đồ kết quả quan trắc nồng độ NO2 tại các vị trí quan trắc trên địa 

bàn huyện Bắc Sơn giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

c) SO2 

Nồng độ SO2 trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Bắc Sơn 

trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được tổng hợp trong 

Bảng sau: 

Bảng IV-54: Nồng độ SO2 trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Bắc Sơn 

giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

Đơn vị: µg/m3 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng 

đầu năm 
2020 

 Khu dân cư TT Bắc Sơn (đối diện  
Công an huyện) 20,7 34,2 34,2 35 - 56 

Khu dân cư phố Ngả Hai, xã Vũ Lễ  22,4 29,5 29,5 31,5 - 50 
QCVN 05: 2013/BTNMT (1 giờ) 350 350 350 350 350 350 
Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ SO2 trung bình các năm tại tất cả các vị trí quan 

trắc trên địa bàn huyện Bắc Sơn đều thấp hơn rất nhiều so với giới hạn cho phép của 

QCVN 05: 2013/BTNMT (1giờ). Trong đó: 

- Nồng độ SO2 trung bình đợt 6 tháng đầu năm 2020 tại điểm quan trắc Khu dân 

cư TT Bắc Sơn (đối diện Công an huyện)có giá trị cao nhất (56µg/m3); 

- Nồng độ SO2 trung bình đợt 6 tháng cuối năm 2015 tại điểm quan trắc Khu dân 

cư TT Bắc Sơn (đối diện Công an huyện) có giá trị thấp nhất (20,7µg/m3) 
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Tính trung bình trong các đợt quan trắc (giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 

tháng đầu năm 2020) nồng độ SO2 tại các vị trí quan trắc của huyện Bắc Sơn chênh lệch 

không nhiều, dao động trong khoảng 32,58µg/m3÷36,02µg/m3. 

 
Hình IV-43: Biểu đồ kết quả quan trắc nồng độ SO2 tại các vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Bắc Sơn giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

d) CO 

Nồng độ CO trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Bắc Sơn 

trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được tổng hợp trong 

Bảng sau: 

Bảng IV-55: Nồng độ CO trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Bắc Sơn 

giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

Đơn vị: µg/m3 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng 

đầu năm 
2020 

 Khu dân cư TT Bắc Sơn (đối diện  
Công an huyện) 2.240 2.585 3.237,5 4.300,5 3781,5 5.720 

Khu dân cư phố Ngả Hai, xã Vũ Lễ  2.350 2.865 2.807 2.583,5 - 4.510 
QCVN 05: 2013/BTNMT (1 giờ) 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 
Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ CO trung bình các năm tại tất cả các vị trí quan 

trắc trên địa bàn huyện Bình Gia đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05: 

2013/BTNMT (1giờ). Trong đó:  

- Nồng độ CO trung bình đợt 6 tháng đầu năm 2020 tại điểm quan trắc Khu dân cư 

TT Bắc Sơn (đối diện Công an huyện) có giá trị cao nhất (5.720 µg/m3); 
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- Nồng độ CO trung bình đợt 6 tháng cuối năm 2015 tại điểm quan trắc Khu dân cư 

TT Bắc Sơn (đối diện Công an huyện có giá trị thấp nhất (2240µg/m3). 

Tính trung bình trong các đợt quan trắc (giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng 

đầu năm 2020) nồng độ CO tại vị trí Khu dân cư TT Bắc Sơn (đối diện Công an huyện) có 

giá trị lớn hơn (3.644,08µg/m3); Khu dân cư phố Ngả Hai, xã Vũ Lễ có giá trị nhỏ hơn 

(3.023,1µg/m3) 

 
Hình IV-44: Biểu đồ kết quả quan trắc nồng độ CO tại các vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Bắc Sơn giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

e) Tiếng ồn 

Độ ồn trung bình năm trong tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Bắc Sơn 

giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được tổng hợp trong Bảng sau: 

Bảng IV-56: Độ ồn trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Bắc Sơn 

giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

Đơn vị: dBA 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng 

đầu năm 
2020 

 Khu dân cư TT Bắc Sơn (đối diện  
Công an huyện) 62,3 63,5 60,85 60,1 57,15 60 

Khu dân cư phố Ngả Hai, xã Vũ Lễ  60,1 56,2 58,85 58,9 58,65 59,5 
QCVN 26: 2010/BTNMT (6h-21h) 70 70 70 70 70 70 
Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy độ ồn trung bình các năm tại tất cả các vị trí quan trắc có 

độ ồn khá cao nhưng vẫn nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT (từ 

6h-21h, khu vực thông thường).  Trong đó: 

- Khu dân cư TT Bắc Sơn (đối diện Công an huyện), độ ồn trung bình năm 2016 có 

giá trị 63dBA. 
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- Khu dân cư phố Ngả Hai, xã Vũ Lễ: độ ồn năm 2016 có giá trị 52,15dBA; 

 
Hình IV-45: Biểu đồ kết quả quan trắc tiếng ồn tại các vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Bắc Sơn giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

f) Tính chỉ số chất lượng không khí 

Tổng hợp kết quả tính toán chỉ số chất lượng không khí tại các vị trí quan trắc trên 

địa bàn huyện Bắc Sơn giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được 

tổng hợp trong Bảng sau: 

Bảng IV-57: Tổng hợp phân hạng chất lượng không khí theo giá trị AQI tại một số vị trí 

quan trắc trên địa bàn huyện Bắc Sơn giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu 

năm 2020 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối  
năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 

6 tháng 
cuối  
năm 
2020 

 Khu dân cư TT Bắc Sơn (đối diện Công an huyện) 36 52 49 71 75 31 
Khu dân cư phố Ngả Hai, xã Vũ Lễ  35 46 45 56 41 37 
Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

Nhận xét chung: 

Giá trị AQI trong giai đoạn 2015 - 2019 tại tất cả các vị trí quan trắc trên địa huyện 

Bình Gia dao động từ 36÷75, theo Bảng phân hạng chất lượng không khí ở mức từ trung 

bình đến tốt.  

 Xu hướng biến đổi chất lượng của các vị trí theo 2 chiều hướng: 

- Khu dân cư TT Bắc Sơn (đối diện Công an huyện) có giá trị AQI các năm giữa 

kỳ (2018, 2019)  cao hơn năm đầu kỳ (2015), chất lượng môi trường không khí có dấu hiệu 

cải thiện hơn ở cuối kỳ. 
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- Khu dân cư phố Ngả Hai, xã Vũ Lễ: có giá trị AQI các năm cuối kỳ (2018, 2019)  

cao hơn năm đầu kỳ và giữa kỳ (2015. 2016. 2017), chất lượng môi trường không khí có 

xu hướng được cải thiện hơn vào cuối kỳ. 

4.2.10. Hiện trạng môi trường không khí, tiếng ồn huyện Tràng Định 

Khu vực huyện Tràng Định đã thiết lập mạng lưới điểm quan trắc gồm 2 vị trí bao gồm: 

- Khu chợ Thị trấn Thất Khê; 

- Khu dân cư gần UBND xã Quốc Khánh; 

Các thông số tiến hành quan trắc vi khí hậu và chất lượng môi trường không khí hàng 

năm bao gồm: nhiệt độ; độ ẩm; hướng gió; tốc độ gió; độ ồn; CO; SO2; NO2; hàm lượng bụi lơ 

lửng (TSP); hàm lượng chì. Kết quả của một số thông số đặc trưng trong giai đoạn 2015-2019 

được tổng hợp như sau: 

a) Bụi tổng số (TSP) 

Nồng độ bụi tổng số (TSP) trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Tràng Định trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được 

tổng hợp trong bảng sau: 

 

 

Bảng IV-58: Nồng độ TSP trung bình tại một sốvị trí quan trắc trên địa bàn  

huyện Tràng Định giai đoạn tháng 6 năm 2015 đến năm 2020 

Đơn vị: µg/m3 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng  

 cuối năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng  

đầu năm  
2020 

Khu chợ Thị trấn Thất Khê 197 161,5 167,5 196 210,5 113 
Khu dân cư gần UBND xã Quốc Khánh 109 143 144 205,5 220 122 
QCVN 05: 2013/BTNMT (1 giờ) 300 300 300 300 300 300 
 Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ bụi tổng số (TSP) trung bình các năm tại một số 

vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Tràng Định nhìn chung vẫn tăng dần qua các năm nhưng 

vẫn nằm trong giới hạn cho phép của  QCVN 05:2013/BTNMT (1giờ). Trong đó: 

- Nồng độ bụi trung bình năm 2019 tại điểm quan trắc Khu dân cư gần UBND xã 

Quốc Khánh (220µg/m3) có giá trị lớn nhất. 
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- Nồng độ bụi trung bình đợt 6 tháng cuối năm 2015 tại điểm quan trắc Khu dân cư 

gần UBND xã Quốc Khánh có giá trị thấp nhất (109µg/m3) 

Tính trung bình trong các đợt quan trắc (giai đoạn tháng 6 năm 2015 đến năm 2020) 

nồng độ bụi TSP tại vị trí Khu chợ Thị trấn Thất Khê có giá trị lớn hơn (174,25µg/m3); 

Khu dân cư gần UBND xã Quốc Khánh có giá trị nhỏ hơn (157,25µg/m3) 

 
Hình IV-46: Biểu đồ kết quả quan trắc nồng độ TSP tại các vị trí quan trắc trên địa 

bàn huyện Tràng Định giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

 

b) NO2 

Nồng độ NO2 trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Tràng 

Định trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được tổng hợp 

trong Bảng sau: 

Bảng IV-59: Nồng độ NO2 trung bình tại một sốvị trí quan trắc trên địa bàn huyện Tràng 

Định giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

Đơn vị: µg/m3 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng  

cuối năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng  

đầu năm  
2020 

Khu chợ Thị trấn Thất Khê 29,3 32,5 31 44,5 32 49 
Khu dân cư gần UBND xã Quốc Khánh 24,2 27,8 28,5 33,5 28,5 57 
QCVN 05: 2013/BTNMT (1 giờ) 200 200 200 200 200 200 
Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ NO2 trung bình các năm tại tất cả các vị trí quan 

trắc trên địa bàn huyện Tràng Định đều thấp hơn rất nhiều so với giới hạn cho phép của 

QCVN 05: 2013/BTNMT (1giờ). Trong đó: 
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- Nồng độ NO2 trung bình đợt 6 tháng đầu năm 2020 tại điểm quan trắc Khu dân cư 

gần UBND xã Quốc Khánh (57µg/m3) có giá trị lớn nhất. 

- Nồng độ NO2 trung bình đợt 6 tháng cuối năm 2015 tại điểm quan trắc Khu dân cư 

gần UBND xã Quốc Khánh có giá trị thấp nhất (24,2µg/m3) 

Tính trung bình trong các đợt quan trắc (giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 

tháng đầu năm 2020) nồng độ NO2 tại các vị trí quan trắc của huyện Tràng Định chênh 

lệch không nhiều, dao động trong khoảng 33,25 ÷ 36,38µg/m3. 

 
Hình IV-47: Biểu đồ kết quả quan trắc nồng độ NO2 tại các vị trí quan trắc trên địa 

bàn huyện Tràng Định giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

c) SO2 

Nồng độ SO2 trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Tràng 

Định trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được tổng hợp 

trong Bảng sau: 

Bảng IV-60: Nồng độ SO2 trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Tràng 

Định giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

Đơn vị: µg/m3 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng  

cuối năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng  

đầu năm  
2020 

Khu chợ Thị trấn Thất Khê 26,3 35,15 34,5 41,5 - 63 
Khu dân cư gần UBND xã Quốc Khánh 22,4 32,65 30 32 - 52 
QCVN 05: 2013/BTNMT (1 giờ) 350 350 350 350 350 350 
Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ SO2 trung bình các năm tại tất cả các vị trí quan 

trắc trên địa bàn huyện Tràng Định đều thấp hơn rất nhiều so với giới hạn cho phép của 

QCVN 05: 2013/BTNMT (1giờ). Trong đó: 
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- Nồng độ SO2 trung bình đợt 6 tháng đầu năm 2020 tại điểm quan trắc Khu chợ 

Thị trấn Thất Khê  có giá trị cao nhất (63µg/m3); 

- Nồng độ SO2 trung bình đợt 6 tháng cuối năm 2015 tại điểm quan trắc Khu dân 

cư gần UBND xã Quốc Khánh có giá trị thấp nhất (22,4µg/m3) 

Tính trung bình trong các đợt quan trắc (giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 

tháng đầu năm 2020) nồng độ SO2 tại vị trí Khu dân cư gần UBND xã Quốc Khánh có giá 

trị nhỏ hơn (33,81 µg/m3); Khu chợ Thị trấn Thất Khê có giá trị lớn hơn (40,09 µg/m3) 

 
Hình IV-48: Biểu đồ kết quả quan trắc nồng độ SO2 tại các vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Tràng Định giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

d) CO 

Nồng độ CO trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Tràng 

Định trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được tổng hợp 

trong Bảng sau: 

Bảng IV-61: Nồng độ CO trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Tràng 

Định giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

Đơn vị: µg/m3 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng  

cuối năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng  

đầu năm  
2020 

Khu chợ Thị trấn Thất Khê 2.980 2.650 2.736,5 2.539,5 - 4.590 
Khu dân cư gần UBND xã Quốc Khánh 2.540 2.730 2.887,5 3.484 - 4.950 
QCVN 05: 2013/BTNMT (1 giờ) 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 
Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ CO trung bình các năm tại tất cả các vị trí quan 

trắc trên địa bàn huyện Tràng Định đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05: 

2013/BTNMT (1giờ). Trong đó:  
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- Nồng độ CO trung bình đợt 6 tháng đầu năm 2020 tại điểm quan trắc Khu dân cư 

gần UBND xã Quốc Khánh có giá trị cao nhất (4.950µg/m3); 

- Nồng độ CO trung bình năm 2018 tại điểm quan trắc Khu chợ Thị trấn Thất Khê có 

giá trị thấp nhất (2539,5 µg/m3). 

Tính trung bình trong các đợt quan trắc (giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng 

đầu năm 2020) nồng độ CO tại vị trí Khu dân cư gần UBND xã Quốc Khánh có giá trị lớn 

hơn (3318,3 µg/m3); Khu chợ Thị trấn Thất Khê có giá trị nhỏ hơn (3099,2 µg/m3) 

 
Hình IV-49: Biểu đồ kết quả quan trắc nồng độ CO tại các vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Tràng Định giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến năm 2020 

e) Tiếng ồn 

Độ ồn trung bình năm trong tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Tràng 

Định giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được tổng hợp trong 

Bảng sau: 

Bảng IV-62: Độ ồn trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Tràng 

Định giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

Đơn vị: dBA 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng  

cuối năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng  

đầu năm  
2020 

Khu chợ Thị trấn Thất Khê 59,2 63,65 61,05 60,25 58,75 58,2 
Khu dân cư gần UBND xã Quốc Khánh 62,1 59,25 58,60 59,75 58,70 60,1 
QCVN 26: 2010/BTNMT (6h-21h) 70 70 70 70 70 70 
Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy độ ồn trung bình các năm tại tất cả các vị trí quan trắc có 

độ ồn khá cao nhưng vẫn nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT (từ 

6h-21h, khu vực thông thường).  Trong đó: 
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- Khu chợ Thị trấn Thất Khê, độ ồn trung bình năm 2016 có giá trị cao nhất: 

63,65dBA. 

- Khu chợ Thị trấn Thất Khê: độ ồn giai đoạn 6 tháng đầu năm 2020 có giá trị nhỏ 

nhất: 58,2dBA. 

 
Hình IV-50: Biểu đồ kết quả quan trắc tiếng ồn tại các vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Tràng Định giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

f) Tính chỉ số chất lượng không khí 

Tổng hợp kết quả tính toán chỉ số chất lượng không khí tại các vị trí quan trắc trên 

địa bàn huyện Tràng Định giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

được tổng hợp trong Bảng sau: 

Bảng IV-63: Tổng hợp phân hạng chất lượng không khí theo giá trị AQI tại một số vị trí 

quan trắc trên địa bàn huyện Tràng Định giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu 

năm 2020 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng  

cuối năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng  

đầu năm  
2020 

Khu chợ Thị trấn Thất Khê 66 54 56 65 70 38 
Khu dân cư gần UBND xã Quốc Khánh 36 48 48 69 73 41 

Nhận xét chung: 

Giá trị AQI trong giai đoạn 2015 - 2019 tại tất cả các vị trí quan trắc trên địa huyện 

Tràng Định dao động từ 36÷73, theo Bảng phân hạng chất lượng không khí ở mức từ trung 

bình đến tốt.  

 Xu hướng biến đổi chất lượng của các vị trí theo 2 chiều hướng: 

- Khu chợ Thị trấn Thất Khê có giá trị AQI năm cuối kỳ (2019) cao hơn năm đầu 

và giữa kỳ (2015, 2016, 2017, 2018), chất lượng môi trường không khí có dấu hiệu được 

cải thiện hơn ở cuối kỳ. 
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- Khu dân cư gần UBND xã Quốc Khánh có giá trị AQI các năm cuối kỳ (2018, 

2019) cao hơn năm đầu kỳ và giữa kỳ (2015, 2016, 2017), chất lượng môi trường không 

khí có dấu hiệu được cải thiện hơn ở cuối kỳ. 

4.2.11. Hiện trạng môi trường không khí, tiếng ồn huyện Văn Lãng 

Khu vực huyện Văn Lãng đã thiết lập mạng lưới điểm quan trắc gồm 3 vị trí bao gồm: 

- Khu dân cư thị trấn Na Sầm; 

- Cửa khẩu Tân Thanh; 

- Khu dân cư thôn Nà Mò, xã Tân Mỹ. 

Các thông số tiến hành quan trắc vi khí hậu và chất lượng môi trường không khí hàng 

năm bao gồm: nhiệt độ; độ ẩm; hướng gió; tốc độ gió; độ ồn; CO; SO2; NO2; hàm lượng bụi lơ 

lửng (TSP); hàm lượng chì. Kết quả của một số thông số đặc trưng trong giai đoạn 2015-2019 

được tổng hợp như sau: 

a) Bụi tổng số (TSP) 

Nồng độ bụi tổng số (TSP) trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Văn Lãng trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được 

tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng IV-64: Nồng độ TSP trung bình tại một sốvị trí quan trắc trên huyện Văn Lãng 

giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

Đơn vị: µg/m3 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

 cuối năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng 

đầu năm 
2020 

Khu dân cư TT.Na Sầm 126 140 139 203 217 145 
Cửa khẩu Tân Thanh 110 145 135 204 227,5 127 
Khu dân cư thôn Nà Mò, xã Tân Mỹ 101 174 150 237 237 166 
QCVN 05: 2013/BTNMT (1 giờ) 300 300 300 300 300 300 
 Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ bụi tổng số (TSP) trung bình các năm tại một số 

vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Văn Lãng nhìn chung vẫn tăng dần qua các năm nhưng 

vẫn nằm trong giới hạn cho phép của  QCVN 05:2013/BTNMT (1giờ). Trong đó: 

- Nồng độ bụi trung bình năm 2019 tại điểm quan trắc Khu dân cư thôn Nà Mò, xã 

Tân Mỹ (237µg/m3) có giá trị lớn nhất. 
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- Nồng độ bụi trung bình đợt 6 tháng cuối năm 2015 tại điểm quan trắc Khu dân cư 

thôn Nà Mò, xã Tân Mỹ có giá trị thấp nhất (101µg/m3) 

Tính trung bình trong các đợt quan trắc (giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng 

đầu năm 2020) nồng độ bụi TSP tại các vị trí quan trắc tại huyện Văn Lãng không chênh 

lệch nhiều, dao động trong khoảng 158µg/m3 ÷ 177,5µg/m3. 

 
Hình IV-51: Biểu đồ kết quả quan trắc nồng độ TSP tại các vị trí quan trắc trên địa 

bàn huyện Văn Lãng giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

b) NO2 

Nồng độ NO2 trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Văn 

Lãng trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được tổng hợp 

trong Bảng sau: 

Bảng IV-65: Nồng độ NO2 trung bình tại một sốvị trí quan trắc trên địa bàn huyện 

Văn Lãng giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

Đơn vị: µg/m3 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng  

cuối năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng 

đầu năm 
2020 

Khu dân cư TT.Na Sầm 26,3 28,45 27,5 35,5 31,5 53 
Cửa khẩu Tân Thanh 25,2 31 30,5 42 36 58 
Khu dân cư thôn Nà Mò, xã Tân Mỹ 21,7 30 27,5 37,5 32 62 
QCVN 05: 2013/BTNMT (1 giờ) 200 200 200 200 200 200 
Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ NO2 trung bình các năm tại tất cả các vị trí quan 

trắc trên địa bàn huyện Văn Lãng đều thấp hơn rất nhiều so với giới hạn cho phép của 

QCVN 05: 2013/BTNMT (1giờ). Trong đó: 
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- Nồng độ NO2 trung bình năm 2018 tại điểm quan trắc Cửa khẩu Tân Thanh 

(62µg/m3) có giá trị lớn nhất. 

- Nồng độ NO2 trung bình đợt 6 tháng cuối năm 2015 tại điểm quan trắc Khu dân 

cư thôn Nà Mò, xã Tân Mỹ có giá trị thấp nhất (21,7µg/m3) 

Tính trung bình trong các đợt quan trắc (giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 

tháng đầu năm 2020) nồng độ NO2 tại các vị trí quan trắc của huyện Văn Lãng chênh lệch 

không nhiều, dao động trong khoảng 33,71 ÷ 37,1µg/m3. 

 
Hình IV-52: Biểu đồ kết quả quan trắc nồng độ NO2 tại các vị trí quan trắc trên địa 

bàn huyện Văn Lãng giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

c) SO2 

Nồng độ SO2 trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Tràng 

Định trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được tổng hợp 

trong Bảng sau: 

Bảng IV-66: Nồng độ SO2 trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Văn 

Lãng giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

Đơn vị: µg/m3 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng  

cuối năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng 

đầu năm 
2020 

Khu dân cư TT.Na Sầm 23,2 31,65 33,5 38,5 - 74 
Cửa khẩu Tân Thanh 20,4 29,80 35,5 42,5 - 54 
Khu dân cư thôn Nà Mò, xã Tân Mỹ 20 35,55 28,5 43,5  80 
QCVN 05: 2013/BTNMT (1 giờ) 350 350 350 350 350 350 
Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

Nhận xét: 
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Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ SO2 trung bình các năm tại tất cả các vị trí quan 

trắc trên địa bàn huyện Văn Lãng đều thấp hơn rất nhiều so với giới hạn cho phép của 

QCVN 05: 2013/BTNMT (1giờ). Trong đó: 

- Nồng độ SO2 trung bình đợt 6 tháng đầu năm 2020 tại điểm quan trắc Khu dân 

cư TT.Na Sầm có giá trị cao nhất (74µg/m3); 

- Nồng độ SO2 trung bình đợt 6 tháng cuối năm 2015 tại điểm quan trắc Khu dân 

cư thôn Nà Mò, xã Tân Mỹ có giá trị thấp nhất (20µg/m3) 

Tính trung bình trong các đợt quan trắc (giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 

tháng đầu năm 2020) nồng độ SO2 tại vị trí Cửa khẩu Tân Thanh có giá trị nhỏ nhất 

(36,44µg/m3); Khu dân cư thôn Nà Mò, xã Tân Mỹ có giá trị lớn nhất (41,51 µg/m3) 

 
Hình IV-53: Biểu đồ kết quả quan trắc nồng độ SO2 tại các vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Văn Lãng giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

d) CO 

Nồng độ CO trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Văn Lãng 

trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được tổng hợp trong 

Bảng sau: 

Bảng IV-67: Nồng độ CO trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện 

Văn Lãng giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

Đơn vị: µg/m3 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng  

cuối năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng 

đầu năm 
2020 

Khu dân cư TT.Na Sầm 2350 3891,5 3050 3279 3373,5 6.130 
Cửa khẩu Tân Thanh 2210 4050,5 3688,5 4298,5 4771 6.620 
Khu dân cư thôn Nà Mò, xã Tân Mỹ 2430 5200 3108,5 4825,5 3976 4.960 
QCVN 05: 2013/BTNMT (1 giờ) 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 
Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 
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Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ CO trung bình các năm tại tất cả các vị trí quan 

trắc trên địa bàn huyện Văn Lãng đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05: 

2013/BTNMT (1giờ). Trong đó:  

- Nồng độ CO trung bình giai đoạn 6 tháng đầu năm 2020 tại điểm quan trắc Cửa 

khẩu Tân Thanh có giá trị cao nhất (6620µg/m3); 

- Nồng độ CO trung bình đợt 6 tháng cuối năm 2015 tại điểm quan trắc Cửa khẩu Tân 

Thanh có giá trị thấp nhất (2210 µg/m3). 

Tính trung bình trong các đợt quan trắc (giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng 

đầu năm 2020) nồng độ CO tại vị trí Cửa khẩu Tân Thanh có giá trị lớn nhất (4.273µg/m3); 

Khu dân cư TT.Na Sầm có giá trị nhỏ nhất (3.679 µg/m3) 

 
Hình IV-54: Biểu đồ kết quả quan trắc nồng độ CO tại các vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Văn Lãng giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến năm 2020 

e) Tiếng ồn 

Độ ồn trung bình năm trong tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Văn Lãng 

giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được tổng hợp trong Bảng sau: 

Bảng IV-68: Độ ồn trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Vãn 

Lãng giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

Đơn vị: dBA 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng  

cuối năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng 

đầu năm 
2020 

Khu dân cư TT.Na Sầm 58,9 60,55 59,45 58,8 56,7 63,3 
Cửa khẩu Tân Thanh 60,2 63,55 65,9 64,75 64,15 62,9 
Khu dân cư thôn Nà Mò, xã Tân Mỹ 62,7 62,6 57,6 57,1 57,8 61,1 
QCVN 26: 2010/BTNMT (6h-21h) 70 70 70 70 70 70 
Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 
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Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy độ ồn trung bình các năm tại tất cả các vị trí quan trắc có 

độ ồn khá cao nhưng vẫn nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT (từ 

6h-21h, khu vực thông thường).  Trong đó: 

- Độ ồn trung bình năm 2017 tại điểm quan trắc Cửa khẩu Tân Thanh (65,9dBA) có 

giá trị lớn nhất. 

- Độ ồn trung bình năm 2019 tại điểm quan trắc Khu dân cư TT.Na Sầm có giá trị 

thấp nhất (56,7dBA) 

Tính trung bình trong các đợt quan trắc (tháng 6 năm 2015 đến năm 2019) độ ồn tại 

các vị trí quan trắc Cửa khẩu Tân Thanh có giá trị lớn hơn (63,7 dBA); Khu dân cư TT.Na 

Sầm và Khu dân cư thôn Nà Mò, xã Tân Mỹ có giá trị độ ồn trung bình cả kỳ không chênh 

lệch nhiều, dao động trong khoảng 59,61 dBA÷ 63,58 dBA. 

 
Hình IV-55: Biểu đồ kết quả quan trắc tiếng ồn tại các vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Văn Lãng giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến năm 2020 

f) Tính chỉ số chất lượng không khí 

Tổng hợp kết quả tính toán chỉ số chất lượng không khí tại các vị trí quan trắc trên 

địa bàn huyện Văn Lãng giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 được 

tổng hợp trong Bảng sau: 

Bảng IV-69: Tổng hợp phân hạng chất lượng không khí theo giá trị AQI tại một số vị trí 

quan trắc trên địa bàn huyện Văn Lãng giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu 

năm 2020 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

 cuối năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng 

đầu năm 
2020 

Khu dân cư TT.Na Sầm 42 47 46 68 72 48 
Cửa khẩu Tân Thanh 37 48 45 68 76 42 
Khu dân cư thôn Nà Mò, xã Tân Mỹ 34 58 50 79 79 55 
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Nhận xét chung: 

Giá trị AQI trong giai đoạn 2015 - 2019 tại tất cả các vị trí quan trắc trên địa huyện 

Văn Lãng dao động từ 34÷79, theo Bảng phân hạng chất lượng không khí ở mức từ trung 

bình đến tốt.  

 Xu hướng biến đổi chất lượng của các vị trí theo chiều hướng suy thoái dần về  

giữa kỳ, và có dấu hiệu cải thiện hơn ở cuối kỳ. 

 

4.3. Các vấn đề ô nhiễm nổi cộm  

Chất lượng môi trường không khí tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015 - 2020 nhìn chung 

vẫn nằm trong mức trung bình đến tốt và có dấu hiện cải thiện đáng kể so với giai đoạn 

2015 – 2020.  

Tuy nhiên, kết quả đánh giá cũng cho thấy tại một số tuyến đường trong khu đô thị 

như Ngã 4 Phai Trần, Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn; Ngã tư Phai Vệ, thành phố Lạng 

Sơn; trục đường giao thông qua khu vực có nhiều mỏ đá như tại các xã Đồng Tiến, Đồng 

Tân tại huyện Hữu Lũng... có nhiều biến động, có năm giá trị bụi đo được vượt cao hơn 

giới hạn cho phép... 

Hiện nay tỉnh Lạng Sơn chưa phát triển mạnh các dịch vụ công nghiệp, sản xuất 

công nghiệp; tiềm năng chủ yếu là đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ thương mại. Các cơ sở sản 

xuất công nghiệp đang hoạt động hiện tại chủ yếu sản xuất với quy mô nhỏ, hộ kinh doanh 

cá thể, gia đình nên nguồn thải phát sinh nhỏ nên nhìn chung mức độ tác động môi trường 

chưa lớn. Chất lượng môi trường không khí các Khu dân cư gần khu vực Mỏ khai thác đá, 

xã Đồng Tiến, Khu mỏ than & Công ty Cổ phần Nhiệt điện Na Dương, Khu dân cư gần 

nhà máy gạch ngói Hợp Thành….vẫn ở mức trung bình nhưng có dấu hiệu cải thiện dần về 

cuối kỳ. 

Với độ che phủ rừng toàn tỉnh đã được tăng từ 60,6% (năm 2015) lên 62,43% (năm 

2019) và sự quan tâm của UBND tỉnh cùng các ban ngành qua 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 toàn tỉnh. 
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CHƯƠNG V:  HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG ĐẤT 

5.1. Hiện trạng sử dụng đất 

5.1.1 Hiện trạng sử dụng đất 

Với đặc trưng là một tỉnh miền núi phía Bắc nên diện tích của Lạng Sơn chủ yếu là 

đồi núi với địa hình Karst đặc trưng. Đất Lạng Sơn có nguồn gốc phát sinh trên các nền đá 

mẹ gồm: đá sa thạch, đá vôi, phiến thạch sét, cuội kết và dăm kết. Đất đồi núi hình thành 

do phong hóa đá mẹ tại chỗ, từ các loại đá khác nhau cho sản phẩm phong hóa khác nhau; 

ngoài ra còn có đất phù sa sông suối, đất lúa nước vùng đồi núi hình thành do tác động của 

con người qua nhiều năm.  

 Theo tính chất đất, đất đai Lạng Sơn cơ bản là màu mỡ, giàu dinh dưỡng, phù 

hợp cho nhiều loại cây trồng; thổ nhưỡng Lạng Sơn gồm 43 loại đất khác nhau, hình thành 

theo các phân vùng địa lý, địa hình, với đặc trưng là đất feralit đỏ vàng phát triển trên 

phiến thạch sét. Các nhóm đất chính bao gồm: 

+ Nhóm đất trên núi cao, núi trung bình: Phân bố ở các huyện Tràng Định, Bình 

Gia, Văn Quan, Văn Lãng, Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập. 

+ Nhóm đất trên núi thấp: Phân bố ở hầu hết các huyện, thành phố. 

+ Nhóm đất đồi: Phân bố trên địa bàn các huyện Đình Lập, Lộc Bình, Chi Lăng, 

Hữu Lũng và phía Tây Nam huyện Cao Lộc. 

+ Nhóm đất thung lũng: Phân bố ở hầu hết các huyện, thành phố trong tỉnh. 

+ Nhóm đất đồng bằng, dốc tụ, bồi tụ: Phân bố tập trung tại các huyện Tràng Định, 

Hữu Lũng và phân bố rải rác ở hầu hết các huyện, thành phố. 

+ Nhóm đất trên địa hình Kastơ – núi đá vôi và sản phẩm đá vôi: Phân bố tập trung 

ở các huyện Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan, Văn Lãng, Cao Lộc, Chi Lăng, Hữu Lũng. 

 Theo mục đích sử dụng, đất được phân thành 3 nhóm chính: đất nông nghiệp, đất 

phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng, hiện trạng sử dụng đất của tỉnh Lạng Sơn như sau: 

Bảng V-1: Diễn biến sử dụng đất tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015 – 2019 
Đơn vị:Ha 

 Diện Tích 
2015 2016 2017 2018 2019 

Đất nông nghiệp 688159 687937 687439 687152 687152 
Đất phi nông nghiệp 48290 48559 49049 49419 49419 
Đất chưa sử dụng 94641 94513 94521 94438 94438 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Lạng Sơn năm 2019) 
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Diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có sự suy giảm, giai đoạn 

2015 – 2019 giảm từ 688159 ha xuống 687152 ha. Diện tích đất phi nông nghiệp có xu 

hướng tăng cho thấy cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế theo hướng công 

nghiệp hoá và hiện đại hoá, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phân công lại lao động đã 

làm tăng nhu cầu sử dụng đất đai. Cơ cấu sử dụng đất cả nước và các vùng đã có sự chuyển 

biến tích cực, tương ứng với sự biến động về kinh tế - xã hội của cả nước và các vùng 

trong cùng giai đoạn ảnh hưởng đến cơ cấu chuyển đổi mục đích sử dụng đất. 

Tình hình cơ cấu đất hiện nay phân theo mục đích sử dụng như sau:  

a) Đất nông nghiệp 

Năm 2019, toàn tỉnh có 687152 ha đất nông nghiệp, chiếm 82,69% tổng diện tích 

đất tự nhiên. Hiện trạng các loại đất trong nhóm đất nông nghiệp được thể hiện ở bảng 

dưới đây: 

Bảng V-2: Diện tích, cơ cấu đất nông nghiệp năm 2019 
TT Loại đất Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

 Đất nông nghiệp  687152 82,69 
1        Đất sản xuất nông nghiệp  110850 13,34 
2              Đất trồng cây hàng năm  83838 10,09 
3                     Đất trồng lúa  43895 5,28 
4                     Đất cỏ dùng vào chăn nuôi  - - 
5                     Đất trồng cây hàng năm khác  39943 4,81 
6              Đất trồng cây lâu năm  27012 3,25 
7       Đất lâm ngiệp có rừng  574229 69,10 
8              Rừng sản xuất  448259 53,94 
9              Rừng phòng hộ  117671 14,16 
10              Rừng đặc dụng  8299 1,00 
11       Đất nuôi trồng thủy sản  1853 0,22 
12       Đất làm muối  - - 
13       Đất nông nghiệp khác  220 0,03 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Lạng Sơn năm 2019) 

b) Đất phi nông nghiệp 

Theo số liệu thống kê đất đai năm 2019, toàn tỉnh hiện có 49419 ha đất được sử 

dụng cho các mục đích phi nông nghiệp, chiếm 5,95% tổng diện tích tự nhiên. Hiện trạng 

sử dụng và cơ cấu các loại đất chính trong nhóm đất phi nông nghiệp được thể hiện ở bảng 

sau: 

Bảng V-3: Diện tích, cơ cấu đất phi nông nghiệp năm 2019 

TT Loại đất Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 
 Đất phi nông nghiệp  49419 5,95 
1 Đất ở  8225 0,99 
2 Đất ở đô thị  1012 0,12 
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TT Loại đất Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 
3 Đất ở nông thôn  7213 0,87 
4 Đất chuyên dùng  29503 3,55 
5 Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp  1056 0,13 
6 Đất quốc phòng, an ninh  11076 1,33 
7 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 999 0,12 
8 Đất có mục đích công cộng  16372 1,97 
9 Đất tôn giáo, tín ngưỡng  101 0,01 
10 Đất nghĩa trang, nghĩa địa  562 0,07 
11 Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng  10991 1,32 
12 Đất phi nông nghiệp khác  37 0,004 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Lạng Sơn năm 2019) 

c) Đất chưa sử dụng  

Theo số liệu thống kê đất đai năm 2019, toàn tỉnh hiện có 94438 ha đất chưa sử 

dụng, chiếm 11,36% tổng diện tích tự nhiên. Cơ cấu các loại đất chưa sử dụng được thể 

hiện ở bảng sau: 

Bảng V-4: Diện tích, cơ cấu đất chưa sử dụng năm 2019 

TT Loại đất Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 
 Đất chưa sử dụng  94438 11,36 
1 Đất bằng chưa sử dụng  1860 0,22 
2 Đất đồi núi chưa sử dụng  24441 2,94 
3 Núi đá không có rừng cây  68137 8,20 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Lạng Sơn năm 2019) 

5.1.2 Chuyển đổi mục đích sử dụng đất  

Theo số liệu thống kê, tình trạng chuyển đổi mục đích sử dụng đất đang diễn ra ở tất 

cả các địa phương, phổ biến hiện nay là việc chuyển đổi đất lâm nghiệp sang đất sản xuất 

nông nghiệp; chuyển đổi đất nông nghiệp sang phát triển các đô thị, KCN; chuyển đổi rừng 

ngập mặn sang nuôi trồng thủy sản và chuyển đổi đất trống, đồi núi trọc sang trồng rừng. 

Bảng V-5: Cơ cấu chuyển dịch mục đích sử dụng đất phân theo loại đất trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015 - 2019 

Đơn vị: % 

 2015 2016 2017 2018 2019 
TỔNG SỐ  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Đất nông nghiệp  82,81 82,78 82,72 82,69 82,69 

Đất sản xuất nông nghiệp  16,21 13,40 13,36 13,34 13,34 
Đất trồng cây hàng năm  75,62 10,13 10,10 10,09 10,09 

Đất trồng lúa  52,34 5,30 5,29 5,28 5,28 
Đất cỏ dùng vào chăn nuôi  - - - - - 
Đất trồng cây hàng năm khác  47,66 4,82 4,81 4,81 4,81 

Đất trồng cây lâu năm  24,,38 3,27 3,26 3,25 3,25 
Đất lâm nghiệp có rừng  83,49 69,13 69,11 69,10 69,10 

Rừng sản xuất  78,07 53,97 53,95 53,94 53,94 
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Rừng phòng hộ  20.49 14,16 14,16 14,16 14,16 
Rừng đặc dụng  1,44 1,00 1,00 1,00 1,00 

Đất nuôi trồng thủy sản  0,27 0,22 0,22 0,22 0,22 
Đất làm muối  - - - - - 
Đất nông nghiệp khác  0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Đất phi nông nghiệp  5,8 5,85 5,90 5,95 5,95 
Đất ở  16,85 0,98 0,98 0,99 0,99 

Đất ở đô thị  87,87 0,12 0,12 0,12 0,12 
Đất ở nông thôn  12,13 0,86 0,86 0,87 0,87 

Đất chuyên dùng  58,71 3,46 3,52 3,55 3,55 
Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp  3,61 0,12 0,13 0,02 0,13 
Đất quốc phòng, an ninh  38,76 1,32 1,33 1,33 1,33 
Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp  3,15 0,11 0,11 0,12 0,12 
Đất có mục đích công cộng  54,48 1,91 1,95 1,97 1,97 

Đất tôn giáo, tín ngưỡng  0,21 0,01 0,01 0,01 0,01 
Đất nghĩa trang, nghĩa địa  1,16 0,07 0,07 0,07 0,07 
Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng  22,99 1,32 1,32 1,32 1,32 
Đất phi nông nghiệp khác  0,09 0,004 0,00 0,004 0,004 

Đất chưa sử dụng  11,39 11,37 11,38 11,36 11,36 
Đất bằng chưa sử dụng  1,97 0,22 0,23 0,22 0,22 
Đất đồi núi chưa sử dụng  26,06 2,95 2,95 2,94 2,94 
Núi đá không có rừng cây  71,97 8,20 8,20 8,20 8,20 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Lạng Sơn) 

Nhận xét:  

Cùng với tăng diện tích, trong giai đoạn 2015 – 2020, nền kinh tế phát triển, đời 

sống nhân dân được cải thiện cùng với các chính sách đổi mới kinh tế xã hội khác đã có tác 

động đến chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Cơ cấu đất nông 

nghiệp giảm dần tăng diện tích đất phi nông nghiệp và đông thời khai thác diện tích đất 

chưa sử dụng. 

Phụ thuộc vào loại đất và mục đích sử dụng đất trên địa bàn các huyện/thành phố 

cũng có sự chuyển dịch rõ rệt được thể hiện qua những bảng sau: 

Bảng V-6: Cơ cấu chuyển dịch mục đích sử dụng đất sản xuất nông nghiệp phân theo 

huyện/thành phố giai đoạn 2015 - 2019 
Đơn vị tính - Unit: % 

  Năm 
2015 2016 2017 2018 2019 

TỔNG SỐ  13,42 13,4 13,36 13,34 13,34 
Thành phố Lạng Sơn  19,12 18,96 18,81 18,42 18,42 
Huyện Tràng Định  9,68 9,68 9,58 9,68 9,68 

Huyện Bình Gia  7,36 7,34 7,33 7,32 7,32 
Huyện Văn Lãng  13,32 13,32 13.28 13,27 13,27 
Huyện Cao Lộc  14,33 14,31 14,29 14,23 14,23 
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Huyện Văn Quan  15,90 15,90 15,88 15,87 15,87 
Huyện Bắc Sơn 17,44 17,43 17,43 17,42 17,42 

Huyện Hữu Lũng  28,49 28,43 28,32 28,31 28,31 
Huyện Chi Lăng  19,67 19,63 19,45 19,43 19,43 
Huyện Lộc Bình  13,05 13,02 12,97 12,93 12,93 
Huyện Đình Lập  4,27 4,26 4,26 4,25 4,25 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Lạng Sơn) 
Bảng V-7: Cơ cấu chuyển dịch mục đích sử dụng đất lâm nghiệp phân theo 

huyện/thành phố giai đoạn 2015 – 2019 
Đơn vị tính - Unit: % 

  
Năm 

2015 2016 2017 2018 2019 
TỔNG SỐ - TOTAL 69,14 69,13 69,11 69,10 69,10 
Thành phố Lạng Sơn  54,17 54,17 54,16 53,44 53,44 
Huyện Tràng Định  83.34 83,34 83,33 83,33 83,33 

Huyện Bình Gia  76,99 76,96 76,94 76,93 76,93 
Huyện Văn Lãng  78,40 78,40 78,40 78,39 78,39 
Huyện Cao Lộc  75,01 75,01 74,99 74,94 74,94 

Huyện Văn Quan  67,14 67,14 67,13 67,14 67,14 
Huyện Bắc Sơn 39,48 39.47 39,47 39,47 39,47 

Huyện Hữu Lũng  44,52 44,50 44,5 44,50 44,50 
Huyện Chi Lăng  56,68 56,66 56,63 56,62 56,61 
Huyện Lộc Bình  77,22 77,16 77,07 76,97 76,97 
Huyện Đình Lập  79,05 79,12 79,09 79,18 79,18 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Lạng Sơn) 

Bảng V-8: Cơ cấu chuyển dịch mục đích sử dụng đất chuyên dùng phân theo 
huyện/thành phố giai đoạn 2015 – 2019 

Đơn vị tính - Unit: % 

  
Năm 

2015 2016 2017 2018 2019 
TỔNG SỐ - TOTAL 3,41 3,46 3,52 3,55 3,55 
Thành phố Lạng Sơn  12,66 12,74 12,75 13,70 13,70 
Huyện Tràng Định  1,69 1,69 1,70 1,70 1,70 

Huyện Bình Gia  1,19 1,35 1,38 1,41 1,41 
Huyện Văn Lãng  2,00 2,00 2,00 2,04 2,04 
Huyện Cao Lộc  3,17 3,19 3,23 3,32 3,32 

Huyện Văn Quan  2,32 2,33 2,34 2,35 2,35 
Huyện Bắc Sơn 2,02 2,02 2,02 2,03 2,03 

Huyện Hữu Lũng  4,86 4,94 5,05 5,06 5,06 
Huyện Chi Lăng  2,40 2,45 2,66 2,69 2,69 
Huyện Lộc Bình  4,37 4,47 4,61 4,69 4,69 
Huyện Đình Lập  7,23 7,26 7,3 7,27 7,27 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Lạng Sơn) 
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Bảng V-9: Cơ cấu chuyển dịch mục đích sử dụng đất ở phân theo huyện/thành phố 

giai đoạn 2015 – 2019 
Đơn vị tính - Unit: % 

  
Năm 

2015 2016 2017 2018 2019 
TỔNG SỐ - TOTAL 0,98 0,98 0,98 0,99 0,99 
Thành phố Lạng Sơn  7,87 7,94 8,1 8,25 8,25 
Huyện Tràng Định  0,62 0,62 0,63 0,63 0,63 

Huyện Bình Gia  0,60 0,60 0,6 0,61 0,61 
Huyện Văn Lãng  0,80 0,78 0,78 0,78 0,78 
Huyện Cao Lộc  1,30 1,31 1,31 1,32 1,32 

Huyện Văn Quan  1,16 1,17 1,17 1,17 1,17 
Huyện Bắc Sơn 1,37 1,37 1,37 1,38 1,38 

Huyện Hữu Lũng  1,74 1,74 1,74 1,75 1,75 
Huyện Chi Lăng  1,08 1,08 1,07 1,08 1,08 
Huyện Lộc Bình  0,91 0,90 0,91 0,95 0,95 
Huyện Đình Lập  0,25 0,25 0,25 0,26 0,26 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Lạng Sơn) 

Qua kết quả phân tích ở trên ta thấy rằng sau khi có kết quả của những năm thống 

kê, một số các loại đất có biến động nhưng chiếm tỷ lệ thấp.  

Thực tế các loại đất có biến động do chuyển mục đích sử dụng cơ bản như sau: 

- Diện tích đất xây dựng công trình sự nghiệp diện tích tăng do các chương trình đầu 

tư của nhà nước về xây dựng nông thôn mới. 

- Diện tích đất có mục đích công cộng tăng ở một số xã do các chương trình đầu tư 

của nhà nước về xây dựng cơ sở hạ tầng như: Công trình đường liên xã Hồng Phong- 

Quang Trung (Nà Nát – Pác Giắm) huyện Bình Gia, Công trình Đường đến trung tâm xã 

Tân Yên, huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn, Công trình Thủy điện Thác Xăng tại xã Hồng 

Phong (bổ sung), Công trình đường Nội thị 19/4 thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia và một 

số công trình khác về mở rộng, nâng cấp đường đến trung tâm các thôn và đường điện của 

một số xã. 

5.2.3 Sức ép lên môi trường đất 

Hiện nay, do các hoạt động sản xuất của công nghiệp, nông - lâm - ngư nghiệp và 

sinh hoạt đã ảnh hưởng lớn đến môi trường đất. Trong đó, trên 1 số địa bàn của tỉnh Lạng 

Sơn đã có dấu hiệu ô nhiễm kim loại nặng và hóa chất bảo vệ trong đất do các nguồn ô 

nhiễm từ nước thải, khí thải, chất thải rắn. 

Hiện nay, việc lạm dụng phân bón hoá học diễn ra khá phổ biến. Hàng năm một 

lượng lớn phân bón bị rửa trôi hoặc bay hơi đã làm xấu đi môi trường sản xuất nông 
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nghiệp và môi trường sống, đó cũng là những tác nhân gây ô nhiễm đất, nguồn nước, 

không khí. 

Lạm dụng thuốc BVTV trong phòng trừ dịch hại không tuân thủ các quy trình kỹ 

thuật, không đảm bảo thời gian cách ly của từng loại thuốc đã dẫn đến hậu quả nhiều 

trường hợp ngộ độc thực phẩm, mất an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng ruộng bi ô nhiễm. 

Một số nơi dư lượng thuốc BVTV có trong đất đã xấp xỉ bằng hoặc vượt ngưỡng giá trị 

cho phép theo QCVN 03-MT:2015/BTNMT. 

Các hoạt động xây dựng, sản xuất và khai thác mỏ gây ra những tác động về vật lý 

như xói mòn, nén chặt đất và phá huỷ cấu trúc đất. Các chất thải rắn, lỏng và khí từ hoạt 

động của các ngành sản xuất đều có tác động đến đất. Các chất thải gây ô nhiễm đất ở đây 

được phân làm 4 nhóm, bao gồm: 

-  Chất thải xây dựng như: gạch, ngói, thuỷ tinh, ống nhựa, dây cáp, bê tông,...trong 

đất rất khó bị phân huỷ. 

- Chất thải kim loại, đặc biệt là các kim loại nặng như: chì (Pb); kẽm (Zm); Đồng 

(Cu); niken (Ni); Cadimi (Cd)...thường có nhiều ở các khu vực khai thác mỏ, các khu vực 

công nghiệp và tích luỹ trong đất trong thời gian dài. 

- Các chất thải khí phát ra chủ yếu từ các khu nhà máy nhiệt điện, các khu vực khai 

thác than;...có khả năng tích luỹ cao trong các loại đất giàu khoáng sát và chất mùn. Khí 

thải tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với chất lượng môi trường đất do chúng có khả năng kết tụ 

hoặc hình thành mưa axit rơi xuống đất làm ô nhiễm đất. 

- Các chất thải gây ô nhiễm đất ở mức độ cao là các chất tẩy rửa, thuốc nhuộm, màu 

vẽ, công nghiệp sản xuất pin, thuộc da, công nghiệp sản xuất hoá chất.  

Bên cạnh đó, rác thải y tế, tuy chỉ chiếm tỷ trọng thấp trong thành phần chất thải xả 

ra môi trường đất, nhưng tỷ lệ các chất nguy hại cao, một khi xâm nhập vào đất sẽ rất khó 

phục hồi và khả năng tái sử dụng loại đất bị ô nhiễm này vào các mục đích dân sinh là rất 

thấp. 

Nước thải từ các khu vực tập trung, các KCN, khu dân cư không qua xử lý xả thải 

thẳng ra môi trường, theo kênh mương ngấm vào đất, gây ô nhiễm đất và làm thay đổi hàm 

lượng các chất hoá học trong đất. Đây cũng là nơi chứa đựng và lưu trữ các chất thải của 

quá trình sản xuất nên tiềm tàng nhiều nguy cơ gia tăng ô nhiễm. 

a) Suy thoái đất 

- Các nguồn gây suy thoái đất 
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Biến đổi khí hậu (BĐKH) và thiên tai: những năm gần đây BĐKH thể hiện rõ rệt. 

Biển đổi khí hậu với sự khốc liệt của thời tiết, sự phân bố không đồng đều của lượng mưa 

gây nên hạn hán, lũ lụt, hay tình trạng nước lũ dâng cao cũng có thể đe doạ trực tiếp tiềm 

năng sản xuất của đất, làm ô nhiễm và suy thoái đất. 

Thiên tai, bão, lũ gia tăng sẽ làm tăng hiện tượng rửa trôi, xói mòn, sát lở bờ sông, 

bồi lắng lòng sông...gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tài nguyên đất. Hiện trạng thiếu nước 

và hạn hán đã và đang dẫn tới hoang mạc hoá tại một số khu vực. 

Phá rừng: nạn phá rừng, khai thác gỗ để lấy đất canh tác dẫn đến tính trạng mất lớp 

phủ thực vật diễn ra ở các vùng có địa hình dốc, dẫn đến rửa trôi và xói mòn đất. Đây là 

nguyên nhân chủ yếu làm rửa trôi các chất dinh dưỡng trong đất, làm suy thoái và mất tính 

năng sản xuất của đất. 

- Các cấp độ suy thoái đất 

Suy thoái đất nhẹ: một phần đất bề mặt bị mất đi, 70% thực vật còn được duy trì che 

phủ đất. 

Suy thoái đất trung bình: hầu hết đất bề mặt bị mất đi. Dinh dưỡng bị nghèo kiệt, có 

thể gây độc cho cây trồng, khả năng giữ nước kém. Chỉ có từ 30-70% thảm thực vât che phủ. 

Suy thoái đất nặng: dinh dưỡng nghèo kiệt trầm trọng, độc chất tác hại đến cây, thực 

vật nghèo nàn. Có khoảng ít hơn 30% thực vật tự nhiên che phủ. Khả năng phục hồi chất 

lượng đất tương đối khó và cực kỳ tốn kém. 

Suy thoái đất trầm trọng: không còn thực vật che phủ và không thể phục hồi. 

- Hậu quả suy thoái đất 

+Sự suy thoái chất lượng đất, gây ra do canh tác, sử dụng đất không phù hợp của con 

người đưa đến những thay đổi lớn về tình trạng dưỡng chất, nguồn hữu cơ, nồng độ các chất 

và độc tố. Cụ thể: 

+ Làm giảm tiềm năng sản xuất của hệ sinh thái 

+ Phá vỡ cân bằng nước, năng lượng, và chu trình vật chất trong hệ sinh thái; 

+ Tác hại đến môi trường sinh thái như làm giảm giá trị của đất, giảm khả năng dẫn 

thủy, giảm sức chứa của các hồ... 

Ngoài tác động của suy thoái lên sản lượng nông nghiệp, môi trường nó còn dẫn đến 

tình trạng bất ổn về xã hội, thúc đẩy sự thâm canh, gia tăng tốc độ khai hoang, làm ô nhiễm 

nguồn nước, ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của cộng đồng 

+ Tăng nguồn đầu tư vốn canh tác nông nghiệp 

+ Giảm đa dạng sinh học 
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b) Ô nhiễm đất 

- Ô nhiễm đất do sử dụng không hợp lý phân bón hoá học và thuốc bảo vệ thực vật 

(BVTV) trong nông nghiệp 

Hiện nay, việc sử dụng phân bón hoá học không cân đối, không đúng lúc cây cần 

diễn ra khá phổ biến. Hàng năm một lượng lớn phân bón bị rửa trôi hoặc bay hơi đã làm 

xấu đi môi trường sản xuất nông nghiệp và môi trường sống, đó cũng là những tác nhân 

gây ô nhiễm đất, nguồn nước, không khí. 

Lạm dụng thuốc BVTV trong phòng trừ dịch hại không tuân thủ các quy trình kỹ 

thuật, không đảm bảo thời gian cách ly của từng loại thuốc đã dẫn đến hậu quả nhiều 

trường hợp ngộ độc thực phẩm, mất an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng ruộng bi ô nhiễm. 

Một số nơi dư lượng thuốc BVTV có trong đất đã xấp xỉ bằng hoặc vượt ngưỡng giá trị 

cho phép theo QCVN 15: 2008/BTNMT 

- Ô nhiễm đất do các chất ô nhiễm từ hoạt động công nghiệp, xây dựng và dân sinh 

Các hoạt động xây dựng, sản xuất và khai thác mỏ gây ra những tác động về vật lý 

như xói mòn, nén chặt đất và phá huỷ cấu trúc đất. Các chất thải rắn, lỏng và khí từ hoạt 

động của các ngành sản xuất đều có tác động đến đất. Các chất thải gây ô nhiễm đất ở đây 

được phân làm 4 nhóm, bao gồm: 

+ Chất thải xây dựng như: gạch, ngói, thuỷ tinh, ống nhựa, dây cáp, bê tông,... trong 

đất rất khó bị phân huỷ. 

+ Chất thải kim loại, đặc biệt là các kim loại nặng như: chì (Pb); kẽm (Zm);  Đồng 

(Cu); niken (Ni); Cadimi (Cd)...thường có nhiều ở các khu vực khai thác mỏ, các khu vực 

công nghiệp và tích luỹ trong đất trong thời gian dài. 

+ Các chất thải khí phát ra chủ yếu từ các khu nhà máy nhiệt điện, các khu vực khai 

thác than;...có khả năng tích luỹ cao trong các loại đất giàu khoáng sát và chất mùn. Khí thải 

tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với chất lượng môi trường đất do chúng có khả năng kết tụ hoặc 

hình thành mưa axit rơi xuống đất làm ô nhiễm đất. 

+ Các chất thải gây ô nhiễm đất ở mức độ cao là các chất tẩy rửa, thuốc nhuộm, 

màu vẽ, công nghiệp sản xuất pin, thuộc da, công nghiệp sản xuất hoá chất.  

Bên cạnh đó, rác thải y tế, tuy chỉ chiếm tỷ trọng thấp trong thành phần chất thải xả 

ra môi trường đất, nhưng tỷ lệ các chất nguy hại cao, một khi xâm nhập vào đất sẽ rất khó 

phục hồi và khả năng tái sử dụng loại đất bị ô nhiễm này vào các mục đích dân sinh là rất 

thấp. 
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Nước thải từ các khu vực tập trung, khu công nghiệp, khu dân cư không qua xử lý 

xả thải thẳng ra môi trường, theo kênh mương ngấm vào đất, gây ô nhiễm đất và làm thay 

đổi hàm lượng các chất hoá học trong đất. Đây cũng là nơi chứa đựng và lưu trữ các chất 

thải của quá trình sản xuất nên tiềm tàng nhiều nguy cơ gia tăng ô nhiễm. 

5.2. Diễn biến ô nhiễm đất 

Để đánh giá hiện trạng môi trường đất tại các huyện/thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn, trong giai đoạn 2015-2020. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành quan trắc và phân 

tích chất lượng môi trường đất tại 11 huyện/ thành phố của tỉnh Lạng Sơn, trong đó: 

Tại mỗi vị trí tiến hành quan trắc theo 2 đợt (mùa mưa và mùa khô), Các thông số 

quan trắc bao gồm: pH(H2O), độ ẩm, tổng N, tổng P, As, Pb, Zn,… 

5.2.1. Diễn biến chất lượng Đất thành phố Lạng Sơn 

a) Hàm lượng Asen (As)  

Hàm lượng As trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn Thành phố 

Lạng Sơn trong giai đoạn 2015-2020 được tổng hợp như sau: 

Bảng V-10: Hàm lượng As trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn thành 

phố Lạng Sơn giai đoạn 2015 - 2020 

Vị trí quan trắc 

Năm 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng 

đầu năm 
2020 

Đất canh tác xã Mai Pha 2,616 1,336 1,084 - 0,9 
Đất canh tác phường Tam Thanh 2,15 1,44 2,511 - 1,5 
Đất canh tác xã Quảng Lạc 2,119 1,909 1,409 - 1,2 
QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất nông nghiệp) 15 15 15 15 15 
QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất lâm nghiệp) 20 20 20 20 20 

(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 

 
Hình V-1: Hàm lượng As trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn 

thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020 
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Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy hàm lượng As tại các vị trí quan trắc trên địa bàn Thành 

phố dao động từ 0,9- 2,616 mg/kg đất khô đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy định 

của QCVN 03-MT:2015/BTNMT. Hàm lượng As trong đất canh tác xã Mai Pha và Đất 

canh tác xã Quảng Lạc những năm trở lại đây có xu hướng giảm. Hàm lượng As trung bình 

năm tại vị trí quan trắc đất canh tác phường Tam Thanh có sự biến động không đều giữa 

các năm cụ thể năm 2016 hàm lượng As là 2,15 mg/kg đất khô, đến năm 2017 hàm lượng 

là 1,44 mg/kg đất khô nhưng đến năm 2018 tăng lên 2,511 mg/kg đất khô đến 6 tháng đầu 

năm 2020 giảm xuống 1,5 mg/kg đất khô. 

b) Hàm lượng Chì (Pb)  

Hàm lượng Pb trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn Thành phố 

Lạng Sơn trong giai đoạn 2015-2020 được tổng hợp như sau: 

Bảng V-11: Hàm lượng Pb trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn thành 

phố Lạng Sơn giai đoạn 2015 - 2020 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng 

đầu năm 
2020 

Đất canh tác xã Mai Pha 11,95 9,301 20,39 - - 10,5 
Đất canh tác phường Tam Thanh 29,15 23,384 12,015 - - 14,3 
Đất canh tác xã Quảng Lạc 32,1 18,338 26,584 14,065 14,485 18,3 
QCVN 03-MT:2015/BTNM 
(đất nông nghiệp) 70 70 70 70 70 70 

QCVN 03-MT:2015/BTNMT  
(đất lâm nghiệp) 100 100 100 100 100 100 

(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 

 

Hình V-2: Hàm lượng Pb trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn 

thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020 
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Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy hàm lượng Pb trung bình các năm tại tất cả các vị trí 

quan trắc trên địa bàn Thành phố Lạng Sơn đều thấp hơn so với giới hạn cho phép của 

QCVN 03-MT:2015/BTNMT. Hàm lượng Pb tại các điểm quan trắc dao động từ 9,301 – 

23,1 mg/kg đất khô. 

c) Hàm lượng Kẽm (Zn)  

Hàm lượng Zn trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn Thành phố 

Lạng Sơn trong giai đoạn 2015-2020 được tổng hợp như sau: 

Bảng V-12: Hàm lượng Zn trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn thành 

phố Lạng Sơn giai đoạn 2015 – 2020 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng 

đầu năm 
2020 

Đất canh tác xã Mai Pha 18,7 18,826 24,11 16,365 - 28,9 
Đất canh tác phường Tam Thanh 32,8 32,828 32,815 28,51 - 30,8 
Đất canh tác xã Quảng Lạc 25,6 33,741 29,615 18,05 14,51 24,7 
QCVN 03-MT:2015/BTNMT  
(đất nông nghiệp) 200 200 200 200 200 200 

QCVN 03-MT:2015/BTNMT  
(đất lâm nghiệp) 200 200 200 200 200 200 

(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 

 
Hình V-3: Hàm lượng Zn trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn 

thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020 
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Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy hàm lượng Zn trung bình các năm tại tất cả các vị trí 

quan trắc trên địa bàn thành phố Lạng Sơn dao động từ 14,51 -33,741 mg/kg đất khô, đều 

thấp hơn so với giới hạn cho phép của QCVN 03-MT:2015/BTNMT. Hàm lượng Zn tương 

đối thấp nhưng có sự biến đổi không đều qua các năm, năm 2019 hàm lượng Zn trong đất 

có xu hướng giảm tuy nhiên theo kết quả quan trắc 6 tháng đầu năm 2020 hàm lượng Zn có 

xu hướng tăng có thể thấy tình trạng sử dụng đất hiện nay làm chất lượng đất suy giảm. 

5.2.2. Diễn biến chất lượng Đất huyện Cao Lộc 

a) Hàm lượng Asen (As)  

Hàm lượng As trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Cao 

Lộc trong giai đoạn 2015-2020 được tổng hợp như sau: 

Bảng V-13: Hàm lượng As trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện 

Cao Lộc giai đoạn 2015 – 2020 
Đơn vị: mg/kg đất khô 

Vị trí quan trắc 

Năm 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng 

đầu năm 
2020 

Đất canh tác gần CCN số 2, xã Hợp Thành 2,768 2,697 1,223 0,070 <0,8 
Đất canh tác xã Bình Trung 2,366 2,461 1,587 0,243 <0,8 
Đất canh tác xã Hồng Phong 3,511 2,709 1,050 0,065 <0,8 
QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất nông nghiệp) 15 15 15 15 15 
QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất lâm nghiệp) 20 20 20 20 20 

(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 

 
Hình V-4: Hàm lượng As trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Cao Lộc giai đoạn 2015-2020 
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Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy hàm lượng As tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Cao Lộc dao động từ 0,065 – 3,511 mg/kg đất khô. Tại cả 3 vị trí quan trắc hàm 

lượng As đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất nông 

nghiệp). Đặc biệt thấy rõ những năm trở lại đây hàm lượng As tại các vị trí giảm dần tuy 

biến đổi không nhiều nhưng thể hiện rõ sự cải thiện về chất lượng đất trên địa bàn huyện. 

Tính trung bình trong các năm quan trắc hàm lượng As tại khu vực đất canh tác xã 

Hồng Phong có giá trị cao nhất (1,467 mg/kg đất khô), tiếp đến là Đất canh tác gần CCN 

số 2, xã Hợp Thành (1,352 mg/kg đất khô). Vị trí quan trắc tại khu vực đất canh tác xã 

Bình Trung có hàm lượng As thấp nhất (1,331 mg/kg đất khô).  

b) Hàm lượng Chì (Pb)  

Hàm lượng Pb trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Cao Lộc 

trong giai đoạn 2015-2020 được tổng hợp như sau: 

Bảng V-14: Hàm lượng Pb trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện 

Cao Lộc giai đoạn 2015 - 2020 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 

tháng 
cuối 
năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 

6 
tháng 
đầu 
năm 
2020 

Đất canh tác gần CCN số 2, xã Hợp Thành 47,3 31,169 28,17 32,755 12,50 15,3 
Đất canh tác xã Bình Trung 43,75 40,188 28,08 42,145 35,20 34,8 
Đất canh tác xã Hồng Phong 18,3 23,963 15,74 13,875 6,45 12,4 
QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất nông nghiệp) 70 70 70 70 70 70 
QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất lâm nghiệp) 100 100 100 100 100 100 

(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 

 
Hình V-5: Hàm lượng Pb trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Cao Lộc giai đoạn 2015-2020 
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Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy hàm lượng Pb trung bình các năm tại tất cả các vị trí 

quan trắc trên địa bàn huyện Cao Lộc dao động từ 6,45 - 47,3 mg/kg đất khô, đều nằm 

trong giới hạn cho phép của QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất nông nghiệp). 

Hàm lượng Pb tại khu vực đất canh tác gần CCN số 2, xã Hợp Thành biến đổi 

không đều theo các năm. Hàm lượng Pb cao nhất vào 6 tháng cuối năm 2015 (47,3 mg/kg 

đất khô) và nhỏ nhất năm 2019 ( 12,5 mg/kg đất khô). 

Hàm lượng Pb tại khu vực đất canh tác xã Bình Trung biến đổi không đều theo các 

năm.Hàm lượng Pb 6 tháng cuối năm 2015 cao nhất (43,75 mg/kg đất khô) đến năm 2017 

hàm lượng Pb giảm (28,08 mg/kg đất khô) nhưng đến năm 2019 hàm lượng Pb lại tăng lên 

35,2 mg/kg đất khô và theo kết quả quan trắc 6 tháng đầu năm 2020 thì hàm lượng Pb lại 

có xu hướng giảm (34,8 mg/kg đất khô). 

Hàm lượng Pb tại khu vực đất canh tác xã Hồng Phong cũng biến đổi không đều 

theo các năm. Năm 2016 hàm lượng Pb cao nhất  là 23,963 mg/kg đất khô, năm 2019 hàm 

lượng Pb thấp nhất (6,45 mg/kg đất khô) nhưng đến 6 tháng đầu năm 2020 hàm lượng Pb 

lại tăng đột biến gấp 1,92 lần năm 2019. 

c) Hàm lượng Kẽm (Zn)  

Hàm lượng Zn trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Cao 

Lộc trong giai đoạn 2015-2020 được tổng hợp như sau: 

Bảng V-15: Hàm lượng Zn trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện 

Cao Lộc giai đoạn 2015 - 2020 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng 

đầu năm 
2020 

Đất canh tác gần CCN số 2,  
xã Hợp Thành 44,5 16,845 23,895 29,455 21,950 39,4 

Đất canh tác xã Bình Trung 25,05 45,563 34,450 43,800 33,150 29,5 
Đất canh tác xã Hồng Phong 14,25 31,939 44,005 38,440 13,855 25,2 
QCVN 03-MT:2015/BTNMT  
(đất nông nghiệp) 200 200 200 200 200 200 

QCVN 03-MT:2015/BTNMT  
(đất lâm nghiệp) 200 200 200 200 200 200 

(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 
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Hình V-6: Hàm lượng Zn trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Cao Lộc giai đoạn 2015-2020 

Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy hàm lượng Zn trung bình các năm tại tất cả các vị trí 

quan trắc trên địa bàn huyện Cao Lộc dao động từ 13,855 - 45,563 mg/kg đất khô, đều nằm 

trong giới hạn cho phép của QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất nông nghiệp). 

Tính trung bình trong các đợt quan trắc, hàm lượng Zn tại khu vực đất canh tác xã 

Bình Trung có giá trị cao nhất (35,25 mg/kg đất khô), tiếp đến là khu vực đất canh tác gần 

CCN số 2, xã Hợp Thành (29,34 mg/kg đất khô). Khu vực đất canh tác xã Hồng Phong có 

hàm lượng Zn thấp nhất (27,9 mg/kg đất khô).  

5.2.3. Diễn biến chất lượng Đất huyện Đình Lập 

a) Hàm lượng Asen (As)  

Hàm lượng As trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Đình 

Lập trong giai đoạn 2015-2020 được tổng hợp như sau: 

Bảng V-16: Hàm lượng As trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện 

Đình Lập giai đoạn 2015 – 2020 

Vị trí quan trắc 

Năm 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng 

đầu năm 
2020 

Đất trồng chè 2,507 1,316 1,316 0,149 1,4 

Đất canh tác thị trấn Đình Lập 2,821 2,647 _ _ 1,1 

QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất nông nghiệp) 15 15 15 15 15 

QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất lâm nghiệp) 20 20 20 20 20 
(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 
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Hình V-7: Hàm lượng As trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Đình Lập giai đoạn 2015-2020 

Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy hàm lượng As tại 2 vị trí quan trắc trên địa bàn huyện 

Đình Lập dao động từ 0,149 - 2,821 mg/kg đất khô, đều nằm trong giới hạn cho phép của 

QCVN 03-MT:2015/BTNMT). Hàm lượng As thay đổi không đều theo năm. Năm 2019 

hàm lượng As tại khu vực đất trồng chè là 0,149 mg/kg đất khô giảm 12,8 lần so với năm 

2016 nhưng đến năm 2020 hàm lượng As lại tăng lên 1,4 mg/kg đất khô. Tại khu vực đất 

canh tác thị trấn Đình Lập hàm lượng As năm 2020 giảm 2,56 lần so với năm 2016. 

b) Hàm lượng Ch́ì (Pb)  

Hàm lượng Pb trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Đình 

Lập trong giai đoạn 2015-2020 được tổng hợp như sau: 

Bảng V-17: Hàm lượng Pb trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện 

 Đình Lập giai đoạn 2015 - 2020 

 (Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 

Vị trí quan trắc 

Năm 

6 tháng 
cuối 
năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 

6 
tháng 
đầu 
năm 
2020 

Đất trồng chè 26,65 11,310 19,32 6,785 6,82 14,7 
Đất canh tác thị trấn Đình Lập 23,0 17,799 21,17 7,18 5,21 10,6 
QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất nông nghiệp) 70 70 70 70 70 70 
QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất lâm nghiệp) 100 100 100 100 100 100 
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Hình V-8: Hàm lượng Pb trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Đình Lập giai đoạn 2015-2020 

Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy hàm lượng Pb tại 2 vị trí quan trắc trên địa bàn huyện 

Đình Lập dao động từ 5,21 - 26,65 mg/kg đất khô, đều nằm trong giới hạn cho phép của 

QCVN 03-MT:2015/BTNMT). Hàm lượng Pb tại 2 vị trí quan trắc biển đổi không đều 

theo thời gian, hàm lượng Pb cả 2 vị trí năm 2017 tăng so hơn so với 2016 nhưng đến năm 

2019 hàm lượng Pb lại giảm. Đặc biệt giảm thấp nhất ở năm 2019 chỉ dao động từ 5,21 - 

6,82 mg/kg đất khô. Tuy nhiên theo kết quả quan trắc 6 tháng đầu năm 2020 hàm lượng Pb 

có dấu hiệu tăng thể hiện sự suy giảm chất lượng đất trên địa bàn huyện. 

c) Hàm lượng Kẽm (Zn)  

Hàm lượng Zn trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Đình 

Lập trong giai đoạn 2015-2020 được tổng hợp như sau: 

Bảng V-18: Hàm lượng Zn trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện 

Đình Lập giai đoạn 2015 - 2020 

(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 

tháng 
cuối 
năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 

6 
tháng 
đầu 
năm 
2020 

Đất trồng chè 14,60 17,530 29,22 20,490 5,775 13,7 
Đất canh tác thị trấn Đình Lập 21,30 14,277 20,30 24,815 5,235 15,3 
QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất nông nghiệp) 200 200 200 200 200 200 
QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất lâm nghiệp) 200 200 200 200 200 200 
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Hình V-9: Hàm lượng Zn trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Đình Lập giai đoạn 2015-2020 

Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy hàm lượng Zn trung bình các năm tại tất cả các vị trí 

quan trắc trên địa bàn huyện Đình Lập dao động từ 5,235 - 29,22 mg/kg đất khô, đều thấp 

hơn so với giới hạn cho phép của QCVN 03-MT:2015/BTNMT).  

Tính trung bình trong các đợt quan trắc, hàm lượng Zn tạị khu vực đất trồng chè có 

giá trị cao hơn (16,886 mg/kg đất khô), đất canh tác thị trấn Đình Lập có giá trị thấp hơn 

(16,871 mg/kg đất khô).  

5.2.4. Diễn biến chất lượng Đất huyện Lộc Bình 

a) Hàm lượng Asen (As)  

Hàm lượng As trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Lộc 

Bình trong giai đoạn 2015-2020 được tổng hợp như sau: 

Bảng V-19: Hàm lượng As trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện 

Lộc Bình giai đoạn 2015 – 2020 

Vị trí quan trắc 

Năm 

2016 2017 2018 2019 

6 
tháng 
đầu 
năm 
2020 

Đất trồng ngô khu mỏ than Na Dương 3,186 1,561 - - - 
Đất canh tác thị trấn Lộc Bình 1,959 - - - <0,8 
Đất trồng lúa thôn Hua Cầu, Đông Quan 2,231 - - - - 
Đất canh tác xã Sàn Viên - - - - <0,8 
Đất canh tác xã Đông Quan - - - - <0,8 
QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất nông nghiệp) 15 15 15 15 15 
QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất lâm nghiệp) 20 20 20 20 20 

(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 
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Nhận xét: 

Từ 6 tháng cuối năm 2015 đến năm 2019 kết quả quan trắc cho thấy hàm lượng As 

tại 03 vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Lộc Bình đều nằm trong giới hạn cho phép của 

QCVN 03-MT:2015/BTNMT), Hàm lượng As thay đổi giảm dần theo năm tại 3 vị trí quan 

trắc hàm lượng As cao nhất vào năm 2016, Giai đoạn từ năm 2018 - 2019 hàm lượng As 

tại huyện Lộc Bình rất nhỏ các giá trị đều nhỏ hơn giới hạn phát hiện. 

Hiện nay chất lượng đất ngày càng có dấu hiệu suy giảm đặc biệt là đất nông nghiệp 

vì vậy để đánh giá được chính xác nhất các tác động xấu đến chất lượng đất đồng thời đưa 

ra biện pháp giảm thiểu và xử lý kịp thời, 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn huyện thực 

hiện quan trắc mới 02 vị trí tại 2 xã trên địa bàn huyện và kết quả cho thấy chất lượng đất 

tại các vị trí này tương đối tốt hàm lượng As nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp. 

Nhận thấy tại các vị trí này chưa gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng đất trên địa bàn huyện. 

b) Hàm lượng Chì (Pb)  

Hàm lượng Pb trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Lộc 

Bình trong giai đoạn 2015-2020 được tổng hợp như sau: 

Bảng V-20: Hàm lượng Pb trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện 

Lộc Bình giai đoạn 2015 – 2020 
 (Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 

Vị trí quan trắc 

Năm 

6 tháng 
cuối 
năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 

6 
tháng 
đầu 
năm 
2020 

Đất trồng ngô khu mỏ than Na Dương 16,25 31,52 23,80 5,69 4,10 - 
Đất canh tác thị trấn Lộc Bình 29,75 26,52 15,05 9,22 11,77 19,8 
Đất trồng lúa thôn Hua Cầu, Đông Quan - 23,02 21,53 6,41 6,86 - 
Đất canh tác xã Sàn Viên - - - - - 14,9 
Đất canh tác xã Đông Quan - - - - - 16,1 
QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất nông nghiệp) 70 70 70 70 70 70 
QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất lâm nghiệp) 100 100 100 100 100 100 



231 
 

 

 
Hình V-10: Hàm lượng Pb trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Lộc Bình giai đoạn 2015-2020 

Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy hàm lượng Pb tại 05 vị trí quan trắc trên địa bàn huyện 

Lộc Bình dao động từ 4,1 – 31,52 mg/kg đất khô, đều nằm trong giới hạn cho phép của 

QCVN 03-MT:2015/BTNMT. Hàm lượng Pb tại 5 vị trí quan trắc biển đổi không đều theo 

thời gian cụ thể như sau: 

Tại khu vực đất trồng ngô khu mỏ than Na Dương hàm lượng Pb 6 tháng cuối năm 

2015 là 16,25 mg/kg đất khô và cao nhất vào năm 2016 (31,52 mg/kg đất khô) nhưng mấy 

năm trở lại đây hàm lượng Pb lại giảm đáng kể năm 2019 (4,1 mg/kg đất khô) giảm 7,69 

lần so với năm 2016. 

Tại khu vực đất canh tác thị trấn Lộc Bình hàm lượng Pb giảm dần từ 2015 đến 

2018 nhưng đến năm 2020 hàm lượng Pb tăng lên (19,8 mg/kg đất khô) gấp 2,14 lần cho 

thấy sự suy giảm chất lượng đất. 

Tại khu vực đất trồng lúa thôn Hua Cầu từ 2016 – 2018 hàm lượng Pb giảm dần 

theo thời gian, năm 2019 hàm lượng Pb có tăng nhưng với hàm lượng không nhiều. 

Tại khu vực đất canh tác xã Sàn Viên và đất canh tác xã Đông Quan là 2 vị trí quan 

trắc mới nhằm đánh giá chất lượng đất trên địa bàn huyện 1 cách khách quan nhất. Tại 2 vị 

trí này hàm lượng Pb không cao đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 03-

MT:2015/BTNMT. 

c) Hàm lượng Kẽm (Zn)  
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Hàm lượng Zn trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Lộc 

Bình trong giai đoạn 2015-2020 được tổng hợp như sau: 

 Bảng V-21: Hàm lượng Zn trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện 

Lộc Bình giai đoạn 2015 – 2020 

(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 

 
Hình V-11: Hàm lượng Zn trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Lộc Bình giai đoạn 2015-2020 

Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy hàm lượng Zn trung bình các năm tại tất cả các vị trí 

quan trắc trên địa bàn huyện Đình Lập dao động từ 3,76 - 58,36 mg/kg đất khô, đều thấp 

hơn so với giới hạn cho phép của QCVN 03-MT:2015/BTNMT. 

Tính trung bình trong các đợt quan trắc, hàm lượng Zn tạị khu vực đất canh tác thị 

trấn Lộc Bình có giá trị cao nhất (25,3 mg/kg đất khô), khu vực đất trồng ngô khu mỏ than 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 

tháng 
cuối 
năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 

6 
tháng 
đầu 
năm 
2020 

Đất trồng ngô khu mỏ than Na Dương 9,30 45,68 27,53 17,51 3,76 - 
Đất canh tác thị trấn Lộc Bình 18,75 21,76 17,08 58,36 12,85 23 
Đất trồng lúa thôn Hua Cầu, Đông Quan - 18,37 21,69 18,92 6,36 - 
Đất canh tác xã Sàn Viên - - - - - 18,3 
Đất canh tác xã Đông Quan - - - - - 27,2 
QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất nông nghiệp) 200 200 200 200 200 200 
QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất lâm nghiệp) 200 200 200 200 200 200 
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Na Dương có giá trị (20,75 mg/kg đất khô), tại khu vực đất trồng lúa thôn Hua Cầu hàm 

lượng Zn trung bình năm thấp nhất 16,33 mg/kg đất khô. Tại 2 vị trí mới khu vực đất canh 

tác xã Sàn Viên và đất canh tác xã Đông Quan hàm lượng kẽm lần lượt là 18,3 – 27,2 

mg/kg đất khô. 

5.2.5. Diễn biến chất lượng Đất huyện Chi Lăng 

a) Hàm lượng Asen (As)  

Hàm lượng As trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Chi 

Lăng trong giai đoạn 2015-2020 được tổng hợp như sau: 

Bảng V-22: Hàm lượng As trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện 

Chi Lăng giai đoạn 2015 – 2020 

 
 (Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 

 

 
Hình V-12: Hàm lượng As trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Chi Lăng giai đoạn 2015-2020 

Vị trí quan trắc 

Năm 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng 

đầu năm 
2020 

Đất canh tác xã Bằng Mạc 2,89 0,97 - - <0,8 

Đất trồng na, Chi Lăng 2,81 1,49 1,26 0,14 1,3 

Đất trồng lúa, Than Muội 2,46 1,15 1,00 0,06 - 

Đất canh tác thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng - - - - <0,8 

QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất nông nghiệp) 15 15 15 15 15 

QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất lâm nghiệp) 20 20 20 20 20 
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Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy hàm lượng As tại 04 vị trí quan trắc trên địa bàn huyện 

Chi Lăng đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 03-MT:2015/BTNMT. Hàm lượng 

As thay đổi giảm dần theo thời gian tại 3 vị trí quan trắc. Năm 2016 hàm lượng As tại cả 3 

khu vực quan trắc có hàm lượng cao nhất. Tại khu vực đất trồng na hàm lượng As năm 

2019 là 0,14 mg/kg đất khô giảm 20 lần so với năm 2016. Tại khu vực đất trồng lúa hàm 

lượng As năm 2019 là 0, 06 mg/kg đất khô giảm 41 lần so với năm 2016. 

Tại khu vực đất canh tác thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng là vị trí quan trắc mới 

nhằm đánh giá chất lượng đất trên địa bàn huyện 1 cách khách quan nhất. Tại vị trí này 

hàm lượng As không cao nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 03-MT:2015/BTNMT. 

b) Hàm lượng Chì (Pb)  

Hàm lượng Pb trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Chi 

Lăng trong giai đoạn 2015-2020 được tổng hợp như sau: 

Bảng V-23: Hàm lượng Pb trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện 

 Chi lăng giai đoạn 2015 – 2020 

 (Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 

Vị trí quan trắc 

Năm 

6 tháng 
cuối năm 

2015 
2016 2017 2018 2019 

6 tháng 
đầu 
năm 
2020 

Đất canh tác xã Bằng Mạc 56,35 39,55 20,35 10,07 5,21 10,8 
Đất trồng na, Chi Lăng 133,70 40,51 21,85 48,40 34,80 33,4 
Đất trồng lúa, Than Muội 73,55 34,96 33,82 28,17 19,28 - 
Đất canh tác thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng - - - - - 12,3 
QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất nông nghiệp) 70 70 70 70 70 70 
QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất lâm nghiệp) 100 100 100 100 100 100 
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Hình V-13: Hàm lượng Pb trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Chi Lăng giai đoạn 2015-2020 

Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy hàm lượng Pb tại 04 vị trí quan trắc trên địa bàn huyện 

Chi Lăng dao động từ 5,21 – 133,7 mg/kg đất khô.  

Tại khu vực đất canh tác xã Bằng Mạc hàm lượng Pb qua các năm đều nằm trong 

giới hạn cho phép của QCVN 03-MT:2015/BTNMT. Hàm lượng Pb tại vị trí quan trắc 

giảm dần theo thời gian, cao nhất vào năm 2015 (56,35 mg/kg đất khô), thấp  nhất năm 

2019 (5,21 mg/kg đất khô). 

Tại khu vực đất trồng na Chi Lăng hàm lượng Pb đa số đều nằm trong giới hạn cho 

phép của QCVN 03-MT:2015/BTNMT. Tuy nhiên 6 tháng cuối năm 2015 hàm lượng Pb 

khá cao vượt QCVN 03-MT:2015/BTNMT 1,05 lần đối với đất nông nghiệp. 

Tại khu vực đất trồng lúa  hàm lượng Pb đa số đều nằm trong giới hạn cho phép của 

QCVN 03-MT:2015/BTNMT. Tuy nhiên năm 2016 hàm lượng Pb khá cao vượt QCVN 

03-MT:2015/BTNMT 1,91 lần đối với đất nông nghiệp. Hàm lượng Pb tại vị trí quan trắc 

giảm dần theo thời gian, cao nhất vào năm 2016 (73,55 mg/kg đất khô), thấp  nhất năm 

2019 (28,17 mg/kg đất khô). 

Tại khu vực đất canh tác thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng là vị trí quan trắc mới 

nhằm đánh giá chất lượng đất trên địa bàn huyện 1 cách khách quan nhất. Tại vị trí này 

hàm lượng Pb (12,3 mg/kg đất khô) nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 03-

MT:2015/BTNMT. 
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c) Hàm lượng Kẽm (Zn)  

Hàm lượng Zn trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Chi 

Lăng trong giai đoạn 2015-2020 được tổng hợp như sau: 

 Bảng V-24: Hàm lượng Zn trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện 

Chi Lăng giai đoạn 2015 – 2020 

(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 
 

 
Hình V-14: Hàm lượng Zn trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Chi Lăng giai đoạn 2015-2020 

Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy hàm lượng Zn trung bình các năm tại tất cả các vị trí 

quan trắc trên địa bàn huyện Chi Lăng dao động từ 5,53 – 120,7 mg/kg đất khô, đều nằm 

trong giới hạn cho phép của QCVN 03-MT:2015/BTNMT.  

Vị trí quan trắc 

Năm 

6 tháng 
cuối năm 

2015 
2016 2017 2018 2019 

6 
tháng 
đầu 
năm 
2020 

Đất canh tác xã Bằng Mạc 37,10 38,16 27,48 29,88 5,53 17,3 
Đất trồng na, Chi Lăng 76,85 56,73 120,70 81,28 33,50 51 
Đất trồng lúa, Than Muội 26,80 36,41 24,15 25,06 18,90 - 
Đất canh tác thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng - - - - - 37,9 
QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất nông nghiệp) 200 200 200 200 200 200 
QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất lâm nghiệp) 200 200 200 200 200 200 



237 
 

 

Tính trung bình trong các đợt quan trắc, hàm lượng Zn tạị khu vực đất trồng na có 

giá trị cao nhất (70,01 mg/kg đất khô), khu vực đất trồng lúa than Muội có giá trị (26,26 

mg/kg đất khô), tại khu vực đất canh tác xã Bằng Mạc hàm lượng Zn trung bình năm thấp 

nhất 25,91 mg/kg đất khô. 

Tại khu vực đất canh tác thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng là vị trí quan trắc mới 

nhằm đánh giá chất lượng đất trên địa bàn huyện 1 cách khách quan nhất. Tại vị trí này 

hàm lượng Zn (37,9 mg/kg đất khô) nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 03-

MT:2015/BTNMT. 

5.2.6. Diễn biến chất lượng Đất huyện Hữu Lũng 

a) Hàm lượng Asen (As)  

Hàm lượng As trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Hữu 

Lũng trong giai đoạn 2015-2020 được tổng hợp như sau: 

Bảng V-25: Hàm lượng As trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện 

Hữu Lũng giai đoạn 2015 – 2020 

 

Vị trí quan trắc 

Năm 

2016 2017 2018 2019 

6 
tháng 
đầu 
năm 
2020 

Đất canh tác xã Tân Thành 2,21 1,53 1,27 0,10 <0,8 

Đất canh tác khu vực Ba Nàng, xã Cai Kinh 2,83 1,28 1,15 - <0,8 

Đất canh tác xã Vân Nham 2,83 1,26 1,43 0,07 1,7 

QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất nông nghiệp) 15 15 15 15 15 

QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất lâm nghiệp) 20 20 20 20 20 
(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 
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Hình V-15: Hàm lượng As trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Hữu Lũng giai đoạn 2015-2020 

Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy hàm lượng As tại 3 vị trí quan trắc trên địa bàn huyện 

Hữu Lũng đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 03-MT:2015/BTNMT. Hàm lượng 

As thay đổi giảm dần theo thời gian tại 3 vị trí quan trắc. Năm 2016 hàm lượng As tại cả 3 

khu vực quan trắc có hàm lượng cao nhất. Tại khu vực đất canh tác xã Tân Thành hàm 

lượng As năm 2019 là 0,1 mg/kg đất khô giảm 22,1 lần so với năm 2016. Tại khu vực đất 

canh tác xã Vân Nham hàm lượng As năm 2019 là 0,07 mg/kg đất khô giảm 40,4 lần so 

với năm 2016. Nhưng theo kết quả quan trắc 6 tháng đầu năm 2020 hàm lượng As trong 

đất có xu hướng tăng (1,7 mg/kg đất khô). 

b) Hàm lượng Chì (Pb)  

Hàm lượng Pb trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Hữu 

Lũng trong giai đoạn 2015-2020 được tổng hợp như sau: 

Bảng V-26: Hàm lượng Pb trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện 

Hữu Lũng giai đoạn 2015 - 2020 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 

tháng 
cuối 
năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 

6 
tháng 
đầu 
năm 
2020 

Đất canh tác xã Tân Thành 66,25 21,85 14,43 12,10 11,70 8,4 
Đất canh tác khu vực Ba Nàng, xã Cai 
Kinh 945,50 39,57 110,66 115,30 28,50 18,9 

Đất canh tác xã Vân Nham 33,70 27,90 24,46 22,73 5,47 7,7 
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QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất nông 
nghiệp) 70 70 70 70 70 70 

QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất lâm 
nghiệp) 100 100 100 100 100 100 

(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 
 

 

Hình V-16: Hàm lượng Pb trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Hữu Lũng giai đoạn 2015-2020 

Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy hàm lượng Pb tại 3 vị trí quan trắc trên địa bàn huyện 

Hữu Lũng dao động từ 5,47 – 945,5 mg/kg đất khô.  

Tại khu vực đất canh tác xã Tân Thành hàm lượng Pb qua các năm đều nằm trong 

giới hạn cho phép của QCVN 03-MT:2015/BTNMT. Hàm lượng Pb tại vị trí quan trắc 

giảm dần theo thời gian, cao nhất vào năm 2016 (66,25 mg/kg đất khô), thấp nhất năm 

2020 (8,4 mg/kg đất khô). 

Tại khu vực đất canh tác khu vực Ba Nàng, xã Cai Kinh hàm lượng Pb khá cao. 

Năm 2016 hàm lượng Pb (945,5 mg/kg đất khô) vượt giới hạn cho phép của QCVN 03-

MT:2015/BTNMT đối với đất nông nghiệp 13,5 lần. Giai đoạn năm 2017 – 2018 hàm 

lượng Pb cũng vượt quy chuẩn 1,58 – 1,64 lần. Tuy nhiên đến nay hàm lượng Pb đã giảm 

đáng kể nằm trong giới hạn cho phép của của QCVN 03-MT:2015/BTNMT. 

Tại khu vực canh tác xã Vân Nham hàm lượng Pb qua các năm đều nằm trong giới 

hạn cho phép của QCVN 03-MT:2015/BTNMT. Hàm lượng Pb tại vị trí quan trắc giảm 

dần theo thời gian, cao nhất vào năm 2016 (33,7 mg/kg đất khô), thấp  nhất năm 2019 

(5,47 mg/kg đất khô). 
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c) Hàm lượng Kẽm (Zn)  

Hàm lượng Zn trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Hữu 

Lũng trong giai đoạn 2015-2020 được tổng hợp như sau: 

Bảng V-27: Hàm lượng Zn trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện 

Hữu Lũng giai đoạn 2015 – 2020 

Vị trí quan trắc 

Năm 

6 tháng 
cuối năm 

2015 
2016 2017 2018 2019 

6 
tháng 
đầu 
năm 
2020 

Đất canh tác xã Tân Thành 38,40 16,86 26,65 25,47 11,20 24,6 

Đất canh tác khu vực Ba Nàng, xã Cai Kinh 208,70 58,74 67,25 97,90 29,30 56,4 

Đất canh tác xã Vân Nham 21,70 23,69 18,43 26,19 6,06 16,2 

QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất nông nghiệp) 200 200 200 200 200 200 

QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất lâm nghiệp) 200 200 200 200 200 200 
(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 

 

Hình V-17: Hàm lượng Zn trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Hữu Lũng giai đoạn 2015-2020 

Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy hàm lượng Zn trung bình các năm tại tất cả các vị trí 

quan trắc trên địa bàn huyện Hữu Lũng dao động từ 6,06 – 208,7 mg/kg đất khô. Kết quả 

quan trắc cho thấy hầu hết hàm lượng Zn tại các vị trí quan trắc đều nằm trong giới hạn 

cho phép của QCVN 03-MT:2015/BTNMT. Tuy nhiên năm 2016 hàm lượng Zn (208,7 
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mg/kg đất khô) tại khu vực đất canh tác khu vực Ba Nàng, xã Cai Kinh vượt quy chuẩn 

cho phép 1,04 lần. Theo kết quả quan trắc 6 tháng đàu năm 2020 hàm lượng Zn trong đất 

có dấu hiệu tăng tại cả 3 vị trí quan trắc. 

5.2.7. Diễn biến chất lượng Đất huyện Văn Quan 

a) Hàm lượng Asen (As)  

Hàm lượng As trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Văn 

Quan trong giai đoạn 2015-2020 được tổng hợp như sau: 

Bảng V-28: Hàm lượng As trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện 

Văn Quan giai đoạn 2015 – 2020 

Vị trí quan trắc 

Năm 

2016 2017 2018 2019 

6 
tháng 
đầu 
năm 
2020 

Đất canh tác xã Điềm He 2,384 1,471 1,076 0,038 1,15 

QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất nông nghiệp) 15 15 15 15 15 

QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất lâm nghiệp) 20 20 20 20 20 
(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 

Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy hàm lượng As tại vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Văn 

Quan dao động từ 0,038 - 2,384 mg/kg đất khô, đều nằm trong giới hạn cho phép của 

QCVN 03-MT:2015/BTNMT. Hàm lượng As thay đổi giảm dần theo thời gian. Năm 2019 

hàm lượng As tại khu vực đất canh tác xã Điềm He là 0,038 mg/kg đất khô giảm 62,7 lần 

so với năm 2016. Tuy nhiên 6 tháng đầu năm 2020 hàm lượng As tăng cao so với năm 

2018, 2019. 

b) Hàm lượng Chì (Pb)  

Hàm lượng Pb trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Văn 

Quan trong giai đoạn 2015-2020 được tổng hợp như sau: 
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Bảng V-29: Hàm lượng Pb trung bình tại một số vị trí quan trắc trên ðịa bàn huyện 

Vãn Quan giai đoạn 2015 - 2020 

Vị trí quan trắc 

Năm 

6 tháng 
cuối năm 

2015 
2016 2017 2018 2019 

6 
tháng 
đầu 
năm 
2020 

Đất canh tác xã Điềm He 15,85 14,46 18,97 13,80 7,17 12,7 
QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất nông nghiệp) 70 70 70 70 70 70 
QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất lâm nghiệp) 100 100 100 100 100 100 

(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 
Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy hàm lượng Pb tại vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Văn 

Quan dao động từ 7,17 – 18,97 mg/kg đất khô, đều nằm trong giới hạn cho phép của 

QCVN 03-MT:2015/BTNMT. Hàm lượng Pb tại vị trí quan trắc biển đổi không đều theo 

thời gian tăng cao vào năm 2017 (18,97 mg/kg đất khô) và giảm vào năm 2019 (7,17 

mg/kg đất khô). 

c) Hàm lượng Kẽm (Zn)  

Hàm lượng Zn trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Đình 

Lập trong giai đoạn 2015-2020 được tổng hợp như sau: 

Bảng V-30: Hàm lượng Zn trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện 

Văn Quan giai đoạn 2015 – 2020 

Vị trí quan trắc 

Năm 

6 tháng 
cuối 
năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 

6 
tháng 
đầu 
năm 
2020 

Đất canh tác xã Điềm He 15,85 19,45 25,39 24,84 7,35 22,5 
QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất nông nghiệp) 200 200 200 200 200 200 
QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất lâm nghiệp) 200 200 200 200 200 200 

(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 
Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy hàm lượng Zn trung bình các năm tại tất cả các vị trí 

quan trắc trên địa bàn huyện Văn Quan dao động từ 7,35 - 25,39 mg/kg đất khô, đều thấp 

hơn so với giới hạn cho phép của QCVN 03-MT:2015/BTNMT. Hàm lượng Zn tại vị trí 

quan trắc biển đổi không đều theo thời gian tăng cao vào năm 2017 (25,39 mg/kg đất khô) 

và giảm vào năm 2019 (7,35 mg/kg đất khô). 
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5.2.8. Diễn biến chất lượng Đất huyện Bình Gia 

a) Hàm lượng Asen (As)  

Hàm lượng As trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Bình 

Gia trong giai đoạn 2015-2020 được tổng hợp như sau: 

Bảng V-31: Hàm lượng As trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện 

Bình Gia giai đoạn 2015 – 2020 

Vị trí quan trắc 

Năm 

2016 2017 2018 2019 

6 
tháng 
đầu 
năm 
2020 

Đất canh tác thị trấn Bình Gia 3,27 1,19 1,44 KPHĐ <0,8 
Đất canh tác xã Tân Văn 1,90 1,88 1,38 0,16 <0,8 
QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất nông nghiệp) 15 15 15 15 15 
QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất lâm nghiệp) 20 20 20 20 20 

(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 

 
Hình V-18: Hàm lượng As trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Bình Gia giai đoạn 2015-2020 

Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy hàm lượng As tại 2 vị trí quan trắc trên địa bàn huyện 

Bình Gia dao động từ 0,16 - 3,27 mg/kg đất khô, đều nằm trong giới hạn cho phép của 

QCVN 03-MT:2015/BTNMT. Hàm lượng As thay đổi giảm dần theo thời gian. Năm 2019 

hàm lượng As tại khu vực đất trồng lúa thôn Nà Phái là 0,16 mg/kg đất khô giảm 11,9 lần 

so với năm 2016. 
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b) Hàm lượng Chì (Pb)  

Hàm lượng Pb trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Bình 

Gia trong giai ðoạn 2015-2020 ðýợc tổng hợp như sau: 

Bảng V-32: Hàm lượng Pb trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện 

Bình Gia giai đoạn 2015 - 2020 

Vị trí quan trắc 

Năm 

6 tháng 
cuối 
năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 

6 
tháng 
đầu 
năm 
2020 

Đất canh tác thị trấn Bình Gia 34,25 29,50 27,10 16,59 19,67 16,7 
Đất canh tác xã Tân Văn 33,60 21,72 20,73 11,25 5,32 11,9 
QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất nông nghiệp) 70 70 70 70 70 70 
QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất lâm nghiệp) 100 100 100 100 100 100 

(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 

 
Hình V-19: Hàm lượng Pb trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Bình Gia giai đoạn 2015-2020 

Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy hàm lượng Pb tại 2 vị trí quan trắc trên địa bàn huyện 

Bình Gia dao động từ 5,32 – 34,25 mg/kg đất khô, đều nằm trong giới hạn cho phép của 

QCVN 03-MT:2015/BTNMT. Hàm lượng Pb tại khu vực đất canh tác thị trấn Bình Gia 

biển đổi không đều theo thời gian, hàm lượng Pb giai đoạn từ 2015 – 2018 giảm, đến năm 

2019 (19,67 mg/kg đất khô) hàm lượng Pb tăng nhưng đến năm 2020 lại giảm (16,7 mg/kg 

đất khô). Hàm lượng Pb tại khu vực đất canh tác xã Tân Văn từ 2015 -2019 giảm dần theo 

thời gian, năm 2019 hàm lượng Pb (5,32 mg/kg đất khô) giảm 6,3 lần so với 6 tháng cuối 

năm 2015 nhưng đến 6 tháng đầu năm 2020 lại đang có dấu hiệu tăng (11,9 mg/kg đất khô). 
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c) Hàm lượng Kẽm (Zn)  

Hàm lượng Zn trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Bình 

Gia trong giai đoạn 2015-2020 được tổng hợp như sau: 

Bảng V-33: Hàm lượng Zn trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện 

Bình Gia giai đoạn 2015 – 2020 

Vị trí quan trắc 

Năm 

6 tháng 
cuối 
năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 

6 
tháng 
đầu 
năm 
2020 

Đất canh tác thị trấn Bình Gia 54,30 39,05 45,21 38,62 20,16 46,9 
Đất canh tác xã Tân Văn 46,70 35.37 48,31 30,80 13,33 30,3 
QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất nông nghiệp) 200 200 200 200 200 200 
QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất lâm nghiệp) 200 200 200 200 200 200 

(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 

 
Hình V-20: Hàm lượng Zn trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Bình Gia giai đoạn 2015-2020 

Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy hàm lượng Zn trung bình các năm tại tất cả các vị trí 

quan trắc trên địa bàn huyện Bình Gia dao động từ 13,33 - 54,30 mg/kg đất khô, đều thấp 

hơn so với giới hạn cho phép của QCVN 03-MT:2015/BTNMT.  

Tính trung bình trong các đợt quan trắc, hàm lượng Zn tạị khu vực đất canh tác thị 

trấn Bình Gia có giá trị cao hơn (40,71 mg/kg đất khô), khu vực đất canh tác xã Tân Văn 

có giá trị thấp hơn (34,14 mg/kg đất khô).  
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5.2.9. Diễn biến chất lượng Đất huyện Bắc Sơn 

a) Hàm lượng Asen (As)  

Hàm lượng As trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Bắc 

Sơn trong giai đoạn 2015-2020 được tổng hợp như sau: 

 

Bảng V-34: Hàm lượng As trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện 

Bắc Sơn giai đoạn 2015 – 2020 

Vị trí quan trắc 

Năm 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng 

đầu năm 
2020 

Đất canh tác thị trấn Bắc Sơn 3,77 1,48 1,51 0,09 1,2 

Đất canh tác xã Chiến Thắng 2,27 1,67 1,97 0,20 1,8 

QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất nông nghiệp) 15 15 15 15 15 

QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất lâm nghiệp) 20 20 20 20 20 
(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 

 
Hình V-21: Hàm lượng As trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Bắc Sơn giai đoạn 2015-2020 

Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy hàm lượng As tại 2 vị trí quan trắc trên địa bàn huyện 

Bắc Sơn dao động từ 0,09 - 4,95 mg/kg đất khô, đều nằm trong giới hạn cho phép của 

QCVN 03-MT:2015/BTNMT. Hàm lượng As biến đổi không đều theo các năm cụ thể như 

sau: 

Tại khu vực đất canh tác thị trấn Bắc Sơn hàm lượng As năm 2016 – 2017 giảm đến 

năm 2018 tăng (1,51 mg/kg đất khô) đến năm 2019 hàm lượng As giảm xuống 0,09 mg/kg 
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đất khô giảm 16,7 lần so với năm 2018 nhưng đến 6 tháng đầu năm 2020 hàm lượng As 

tăng lên 1,2 mg/kg đất khô. 

Tại khu vực đất canh tác xã Chiến Thắng hàm lượng As có xu hướng tăng cao vào 

năm 2018 (4,95 mg/kg đất khô) đến năm 2019 hàm lượng As trong đất giảm xuống 0,2 

mg/kg đất khô giảm 24,75 lần so với năm 2018 nhưng đến 6 tháng đầu năm 2020 hàm 

lượng As tăng lên 1,8 mg/kg đất khô. 

b) Hàm lượng Chì (Pb)  

Hàm lượng Pb trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Bắc Sơn 

trong giai đoạn 2015-2020 được tổng hợp như sau: 

Bảng V-35: Hàm lượng Pb trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện 

Bắc Sơn giai đoạn 2015 – 2020 

(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 

 
Hình V-22: Hàm lượng Pb trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Bắc Sơn giai đoạn 2015-2020 

 

 

Vị trí quan trắc 

Năm 

6 tháng 
cuối 
năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 

6 
tháng 
đầu 
năm 
2020 

Đất canh tác thị trấn Bắc Sơn 117,10 26,78 21,86 14,67 6,53 27,7 
Đất canh tác xã Chiến Thắng 45,75 26,76 32,56 10,27 6,68 14,9 
QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất nông nghiệp) 70 70 70 70 70 70 
QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất lâm nghiệp) 100 100 100 100 100 100 
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Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy hàm lượng Pb tại 2 vị trí quan trắc trên địa bàn huyện 

Bắc Sơn dao động từ 6,53 – 117,10 mg/kg đất khô.  

Tại  khu vực đất canh tác thị trấn Bắc Sơn hàm lượng Pb khá cao. 6 tháng cuối năm 

2015 hàm lượng Pb (117,1 mg/kg đất khô) vượt giới hạn cho phép của QCVN 03-

MT:2015/BTNMT đối với đất nông nghiệp 1,67 lần. Giai đoạn năm 2016 – 2020 hàm 

lượng Pb nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 03-MT:2015/BTNMT. 

Tại khu vực đất canh tác xã Chiến Thắng hàm lượng Pb tại các thời điểm đều nằm 

trong giới hạn cho phép của QCVN 03-MT:2015/BTNMT. 

c) Hàm lượng Kẽm (Zn)  

Hàm lượng Zn trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Bắc 

Sơn trong giai đoạn 2015-2020 được tổng hợp như sau: 

Bảng V-36: Hàm lượng Zn trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện 

Bắc Sơn giai đoạn 2015 – 2020 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng 

đầu năm 
2020 

Đất canh tác thị trấn Bắc Sơn 104,90 29,42 26,84 21,52 6,95 26,9 
Đất canh tác xã Chiến Thắng 56,50 43,76 46,73 19,48 6,80 30,3 
QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất nông nghiệp) 200 200 200 200 200 200 
QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất lâm nghiệp) 200 200 200 200 200 200 

(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 
 

 
Hình V-23: Hàm lượng Zn trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Bắc Sơn giai đoạn 2015-2020 
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Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy hàm lượng Zn trung bình các năm tại tất cả các vị trí 

quan trắc trên địa bàn huyện Bắc Sơn dao động từ 6,8 - 104,90 mg/kg đất khô, đều nằm 

trong giới hạn cho phép của QCVN 03-MT:2015/BTNMT.  

Tính trung bình trong các đợt quan trắc, hàm lượng Zn tạị khu vực đất canh tác thị 
trấn Bắc Sơn có giá trị cao hơn (36,09 mg/kg đất khô), khu vực đất canh tác xã Chiến 
Thắng có giá trị thấp hơn (33,3 mg/kg đất khô).  

5.2.10. Diễn biến chất lượng Đất huyện Tràng Định 
a) Hàm lượng Asen (As)  
Hàm lượng As trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Tràng 

Định trong giai đoạn 2015-2020 được tổng hợp như sau: 

Bảng V-37: Hàm lượng As trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện 
Tràng Định giai đoạn 2015 – 2020 

Vị trí quan trắc 
Năm 

2016 2017 2018 2019 6 tháng đầu 
năm 2020 

Đất canh tác xã Đại Đồng 2,648 - - - <0,8 

Đất canh tác thị trấn Thất Khê 2,193 - - - <0,8 

QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất nông nghiệp) 15 15 15 15 15 

QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất lâm nghiệp) 20 20 20 20 20 
(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 

Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy hàm lượng As tại 2 vị trí quan trắc trên địa bàn huyện 

Tràng Định đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 03-MT:2015/BTNMT.  

b) Hàm lượng Chì (Pb)  

Hàm lượng Pb trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Tràng 

Định trong giai đoạn 2015-2020 được tổng hợp như sau: 

Bảng V-38: Hàm lượng Pb trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện 
Tràng Định giai đoạn 2015 - 2020 

Vị trí quan trắc 

Năm 
6 tháng 

cuối năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng 

đầu năm 
2020 

Đất canh tác xã Đại Đồng 33,40 14,15 21,88 14,83 13,76 13,2 
Đất canh tác thị trấn Thất Khê 41,60 24,68 25,83 22,44 13,42 13,6 
QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất nông nghiệp) 70 70 70 70 70 70 
QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất lâm nghiệp) 100 100 100 100 100 100 

(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 
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Hình V-24: Hàm lượng Pb trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Tràng Định giai đoạn 2015-2020 

Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy hàm lượng Pb tại 2 vị trí quan trắc trên địa bàn huyện 

Tràng Định dao động từ 13,2 - 41,60 mg/kg đất khô, đều nằm trong giới hạn cho phép của 

QCVN 03-MT:2015/BTNMT. Hàm lượng As biến đổi không đều theo các năm. 

c) Hàm lượng Kẽm (Zn)  

Hàm lượng Zn trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Tràng 

Định trong giai đoạn 2015-2020 được tổng hợp như sau: 

Bảng V-39: Hàm lượng Zn trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện 

Tràng Định giai đoạn 2015 – 2020 

Vị trí quan trắc 

Năm 

6 tháng 
cuối 
năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 

6 
tháng 
đầu 
năm 
2020 

Đất canh tác xã Đại Đồng 39,60 15,88 28,20 28,53 14,04 34,9 
Đất canh tác thị trấn Thất Khê 72,00 46,86 24,53 22,85 12,93 36,6 
QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất nông nghiệp) 200 200 200 200 200 200 
QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất lâm nghiệp) 200 200 200 200 200 200 

(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 
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Hình V-25: Hàm lượng Zn trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Tràng Định giai đoạn 2015-2020 

Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy hàm lượng Zn trung bình các năm tại tất cả các vị trí 

quan trắc trên địa bàn huyện Tràng Định dao động từ 12,93 - 72 mg/kg đất khô, đều nằm 

trong giới hạn cho phép của QCVN 03-MT:2015/BTNMT.  

Tính trung bình trong các đợt quan trắc, hàm lượng Zn tạị khu vực đất canh tác thị 

trấn Thất Khê có giá trị cao hơn (35,96 mg/kg đất khô), khu vực đất canh tác xã Đại Đồng có 

giá trị thấp hơn (26,86 mg/kg đất khô).  

5.2.11. Diễn biến chất lượng Đất huyện Văn Lãng 

a) Hàm lượng Asen (As)  

Hàm lượng As trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Văn 

Lãng trong giai đoạn 2015-2020 được tổng hợp như sau: 

Bảng V-40: Hàm lượng As trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện 

Văn Lãng giai đoạn 2015 – 2020 

Vị trí quan trắc 

Năm 

2016 2017 2018 2019 
6 tháng 

đầu năm 
2020 

Đất canh tác xã Tân Mỹ 2,131 - - - <0,8 

Đất trồng ngô, thôn Pò Lau, xã Tân Lang 2,667 - - - <0.8 

QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất nông nghiệp) 15 15 15 15 15 

QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất lâm nghiệp) 20 20 20 20 20 
(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 
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Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy hàm lượng As tại 2 vị trí quan trắc trên địa bàn huyện 

Văn Lãng đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 03-MT:2015/BTNMT.  

b) Hàm lượng Chì (Pb)  

Hàm lượng Pb trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Văn 

Lãng trong giai đoạn 2015-2020 được tổng hợp như sau: 

Bảng V-41: Hàm lượng Pb trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện 

Văn Lãng giai đoạn 2015 - 2020 

Vị trí quan trắc 

Năm 

6 tháng 
cuối 
năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 

6 
tháng 
đầu 
năm 
2020 

Đất canh tác xã Tân Mỹ 24,75 15,57 15,64 12,78 8,18 21,3 
Đất trồng ngô, thôn Pò Lau, xã Tân Lang 33,90 13,39 20,16 15,63 7,18 17,7 
QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất nông nghiệp) 70 70 70 70 70 70 
QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất lâm nghiệp) 100 100 100 100 100 100 

(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 

 
Hình V-26: Hàm lượng Pb trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Văn Lãng giai đoạn 2015-2020 

Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy hàm lượng Pb tại 2 vị trí quan trắc trên địa bàn huyện 

Văn Lãng dao động từ 7,18 - 33,90 mg/kg đất khô, đều nằm trong giới hạn cho phép của 

QCVN 03-MT:2015/BTNMT.  
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Tính trung bình trong các đợt quan trắc, hàm lượng Pb tạị khu vực Đất trồng ngô, 

thôn Pò Lau, xã Tân Lang có giá trị cao hơn (17,99 mg/kg đất khô), Đất canh tác xã Tân 

Mỹ có giá trị thấp hơn (16,37 mg/kg đất khô).  

c) Hàm lượng Kẽm (Zn)  

Hàm lượng Zn trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Văn 

Lãng trong giai đoạn 2015-2020 được tổng hợp như sau: 

Bảng V-42: Hàm lượng Zn trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện 

Văn Lãng giai đoạn 2015 – 2020 

Vị trí quan trắc 

Năm 

6 tháng 
cuối 
năm 
2015 

2016 2017 2018 2019 

6 
tháng 
đầu 
năm 
2020 

Đất canh tác xã Tân Mỹ 41,80 22,93 21,15 28,46 8,02 31,6 
Đất trồng ngô, thôn Pò Lau, xã Tân Lang 46,40 29,50 19,47 48,39 6,45 35 
QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất nông nghiệp) 200 200 200 200 200 200 
QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất lâm nghiệp) 200 200 200 200 200 200 

(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020) 
 

 
Hình V-27: Hàm lượng Zn trung bình năm tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Văn Lãng giai đoạn 2015-2020 

Nhận xét: 

Kết quả quan trắc cho thấy hàm lượng Zn trung bình các năm tại tất cả các vị trí 

quan trắc trên địa bàn huyện Văn Lãng dao động từ 6,45 – 48,39 mg/kg đất khô, đều nằm 

trong giới hạn cho phép của QCVN 03-MT:2015/BTNMT.  
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Tính trung bình trong các đợt quan trắc, hàm lượng Zn tạị khu vực đất trồng ngô, 

thôn Pò Lau, xã Tân Lang có giá trị cao hơn (30,87 mg/kg đất khô), đất canh tác xã Tân Mỹ 

có giá trị thấp hơn (25,66 mg/kg đất khô).  

Nhận xét chung:  

Nhìn chung chất lượng đất của tỉnh Lạng Sơn tất cả các các chỉ tiêu phân tích trong các 

đợt quan trắc tương đối tốt, đa số các chỉ tiêu quan trắc tại các điểm trên địa bàn Lạng Sơn dều 

nằm trong giới hạn quy chuẩn cho phép (QCVN 03-MT:2015/BTNMT). So sánh với giai 

đoạn trước chất lượng đất tương đối ổn định, các thông số quan trắc không có nhiều biến 

động. 

Tuy nhiên trong giai đoạn này việc phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng 

làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng đất cần có các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn 

nữa để giảm thiểu các tác động xấu đến chất lượng đất. 

5.3. Các vấn đề môi trường đất nổi cộm cấp địa phương 

a) Chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất  

Quá trình tăng diện tích đất canh tác nông nghiệp sẽ gián tiếp làm tăng nhu cầu sử 

dụng phân bón và hóa chất BVTV, đặc biệt diện tích đất trồng lúa, trồng na và các loại cây 

đặc sản khác của Lạng Sơn. Quá trình gia tăng đất đô thị sẽ làm giảm tính chất cơ lý của 

các loại đất nơi đây, đất sau khi đã chuyển đổi thành đất đô thị rất khó có thể sử dụng để 

trồng trọt. Đối với đất phục vụ khoáng sản, diện tích khai thác khoáng sản, sau quá trình 

khai thác cần phải tiến hành cải tạo, phục hồi môi trường mới có thể tiếp tục sử dụng cho 

các mục đích khác. 

b)Phát triển đô thị và đô thị hóa 

Theo định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn đến 

năm 2020: tổ chức không gian đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo mô hình các đô thị 

hạt nhân, trọng điểm là thành phố Lạng Sơn, thị xã Đồng Đăng, các thị trấn trung tâm các 

vùng kinh tế trọng điểm trong tỉnh. Các trục phát triển chính trên địa bàn tình được phân 

bố như sau: 

 Vùng I:Vùng đô thị hóa phát triển mạnh: Bao gồm các thị trấn, thành phố, các 

xã ven quốc lộ 1A. Vùng này được phân chia làm 2 tiểu vùng: 

Tiểu vùng 1: Vùng kinh tế động lực Lạng Sơn - Đồng Đăng. Đây là vùng phát triển 

nhất tỉnh, với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng. Đây sẽ xây dựng trở thành chuỗi đô thị đi đầu 

trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và có vai trò hạt nhân thúc đẩy phát triển 

kinh tế xã hội toàn tỉnh. Tại vùng này tập trung đầu tư thúc đẩy mạnh mẽ để nhập ba đô thị 
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(gồm thành phố Lạng Sơn, thị xã Đồng Đăng, thị trấn Cao Lộc) thành một đô thị có trình 

độ phát triển cao hơn hẳn các khu vực đô thị khác, là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội 

không chỉ của tỉnh mà có ảnh hưởng với cả vùng Đông Bắc, trong giai đoạn đến năm 2020 

thành phố Lạng Sơn hoàn thành nâng cấp lên đô thị loại II. 

Tiểu vùng 2: Vùng thị trấn Hữu Lũng - Chi Lăng - Đồng Mỏ nằm cạnh quốc lộ 1A. Thị 

trấn Chi Lăng là đô thị trung tâm của vùng, tương lai sẽ là đô thị công nghiệp, thương mại, 

dịch vụ, du lịch của vùng, dự kiến tới năm 2020 nâng cấp thành đô thị loại IV.  

 Vùng II : Vùng đô thị hóa phát triển trung bình, gồm 3 tiểu vùng: 

Tiểu vùng 1:Vùng Lộc Bình-Na Dương- Đình Lập. Bao gồm các thị trấn, các xã ven 

quốc lộ 4B. Thị trấn Lộc Bình và Đình Lập là trung tâm hành chính, chính trị, thương mại, 

dịch vụ công nghiệp của các huyện Lộc Bình và Đình Lập. Thị trấn Na Dương là trung tâm 

công nghiệp, thương mại, dịch vụ của vùng, xây dựng nhà máy nhiệt điện. Dự kiến sau 

năm 2020 nâng cấp thành đô thị loại IV trên cơ sở phát triển theo hướng hợp nhất Na 

Dương và Lộc Bình. 

Tiểu vùng 2: Vùng Thất Khê - Na Sầm. Bao gồm các thị trấn, các xã ven quốc lộ 

4A. Thị trấn Thất Khê, Na Sầm là trung tâm hành chính, chính trị, thương mại, dịch vụ 

công nghiệp của các huyện Tràng Định và Văn Lãng. Dự kiến phát triển Thất Khê thành 

đô thị loại IV sau năm 2020. 

Tiểu vùng 3: Vùng Bắc Sơn - Bình Gia - Văn Quan. Bao gồm các thị trấn, các xã ven 

quốc lộ 1B. Thị trấn Bắc Sơn, Bình Gia,Văn Quan là trung tâm hành chính, chính trị, thương 

mại, dịch vụ, công nghiệp của các huyện Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn. 

 Vùng III:Vùng phát triển chậm là các khu vực dân cư ngoài 2 vùng trên, được 

phân bố chủ yếu là các cụm dân cư nông thôn dọc các tuyến tỉnh lộ, đường liên thôn, liên 

xã. Động lực thúc đẩy đô thị hoá chính là việc đầu tư cơ sở hạ tầng tại các cụm xã, trung 

tâm xã. 

Tác động do phát triển đô thị đối với môi trường đất  

Trong những năm gần đây tốc độ phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh ngày càng 

nhanh, kéo theo đó là quá trình đô thị hóa. Trong quá trình mở rộng ranh giới đô thị, tốc độ 

tăng diện tích gây ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường đất. Mở rộng không gian đô thị dẫn 

đến chiếm dụng đất nông nghiệp, ảnh hưởng đến vấn đề an toàn lương thực trên địa bàn 

thành thị và nông thôn; sản xuất công nghiệp phát triển mạnh làm phát sinh một lượng lớn 

chất thải, trong đó chất thải nguy hại ngày càng gia tăng.Trên địa bàn hiện tại có nhiều 

công trình xây dựng là nguyên nhân phát sinh các nguồn gây ô nhiễm môi trường. Các chất 
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thải của quá trình xây dựng là các vụn, xỉ, các chất tẩy rửa, phế thải là sơn lót, sơn phủ, 

nhựa đường nếu không quản lý và xử lý tốt sẽ ngấm vào đất, từ đó sinh ra một loạt các 

phản ứng vật lý, hóa học và sinh học, như lọc, hút thấm, lắng xuống hoặc được hấp thụ bởi 

rễ cây và hấp thụ bởi vi sinh vật, khiến cho môi trường đất bị ô nhiễm, từ đó làm giảm chất 

lượng thổ nhưỡng gây tác động xấu tới môi trường đất.  
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CHƯƠNG VI: HIỆN TRẠNG ĐA DẠNG SINH HỌC 

  6.1. Hiện trạng và diễn biến suy thoái đa dạng sinh học 

Ngày 30/11/2018, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 2447/QĐ-

UBND Phê duyệt Quy hoạch rừng đặc dụng tỉnh Lạng Sơn và quy hoạch bảo tồn phát triển 

bền vững các khu rừng đặc dụng Mẫu Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, trong 

đó bao gồm: Khu dự trữ thiên nhiên Hữu Liên, xác lập mới thêm 02 khu rừng đặc dụng là 

Khu bảo tồn loài – sinh cảnh Mẫu Sơn và Khu bảo tồn loài – sinh cảnh Bắc Sơn với tổng 

diện tích quy hoạch là 13.489,94ha, chiếm 2,1% tổng diện tích đất lâm nghiệp toàn tỉnh. 

Kết quả điều tra khu hệ thực vật tại rừng đặc dụng Hữu Liên năm 2017 ghi nhận được 842 

loài, 558 chi, 162 họ của 5 ngành thực vật khác nhau. Tiến hành đối chiếu và so sánh các 

loại tài liệu chuyên khảo như bộ Danh lục các loài Thực vật Việt Nam (Tập 1, tập 2, tập 3) 

cùng nhiều tài liệu chuyên khảo khác, bước đầu xác định được 23 loài Synonym, như vậy 

sau khi loại bỏ những loài trên thì danh sách thực vật Hữu Liên còn 819 loài và trong số 

này có đến 61 loài thực vật có nguồn gốc gây trồng được liệt kê trong danh lục: Khoai lang 

- Ipomoea batatas, Cải bắp - Brassica oleracea, Bàng - Terminalia catappa, Sắn - Manihot 

esculenta, Lạc – Arachis hypogaea, Đậu xanh - Vigna radiata, Xà cừ - Khaya senegalensis, 

Củ đậu - Pachyrhizus erosus,… Đến năm 2019, trên cơ sở phân tích kết quả điều tra 12 

tuyến và khoảng 700 mẫu tiêu bản được thu hái cộng với kết quả điều tra trước đây nhóm 

điều tra đã xây dựng được bộ danh lục thực vật Hữu Liên với 961 loài, 606 chi, 168 họ của 

5 ngành thực vật có mạch. Như vậy, so với lần điều tra trước khu hệ thực vật Hữu Liên đã 

bổ sung được 142 loài. Đa dạng nguồn gien quý hiếm: Dựa trên bảng danh lục thực vật 

961 loài ghi nhận được tại Hữu Liên, nhóm nghiên cứu tiến hành đối chiếu với sách đỏ 

Việt nam-2007, IUCN- 2019 và Nghị định 06/2019/NĐ-CP đã thống kê được 77 loài, 

chiếm 8,01 % phân bố trong 62 chi, 37 họ ở 3 ngành thực vật bậc cao có mạch, trong đó: 

sách đỏ Việt Nam 2007 có 41 loài, danh lục đỏ IUCN 2019 có 10 loài và Nghị định 

06/2019/NĐ-CP có 49 loài, như: Ngành Dương xỉ, ngành thông, ngành Ngọc Lan... 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 01 cơ sở nuôi động vật nguy cấp, quý, hiếm 

được ưu tiên bảo vệ là cơ sở của Bà Nguyễn Bích Thúy, địa chỉ tại Số 9, ngõ 10A, khu 9, 

phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, nuôi 03 cá thể Gấu ngựa (tên khoa học: 

Ursus thibetanus) 01 cá thể đực, 02 cá thể cái.  

Tỉnh Lạng Sơn có 02 đề tài bảo tồn loài sinh vật Ếch hương tại Mẫu Sơn: “Nghiên 

cứu đặc điểm sinh thái học, hiện trạng phân bố và nuôi bán tự nhiên loài Ếch Hương, đề 

xuất các giải pháp quản lý, bảo tồn và sử dụng bền vững”. Với mục tiêu: Bảo tồn, phát 
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triển bền vững loài Ếch hương ở khu vực Mẫu Sơn, đồng thời bảo tồn và khôi phục các 

vùng sinh cảnh sống của loài tại khu vực nghiên cứu và Đề tài: Nghiên cứu nuôi thử 

nghiệm Ếch hương sinh sản và Ếch hương thương phẩm tại Mẫu Sơn. 

6.1.1. Đa dạng hệ sinh thái 

Đa dạng hệ sinh thái là tất cả mọi sinh cảnh, mọi quần xã sinh vật và mọi quá tŕnh 

sinh thái khác nhau, cũng như sự biến đổi trong từng hệ sinh thái. Theo niên giám thống kê 

tỉnh Lạng Sơn, tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh là 832.075,82 ha với đặc điểm địa hình 

chủ yếu là đồi, núi thấp, độ cao trung bình khoảng 252 m so với mực nước biển, nơi thấp 

nhất là 20 m, cao nhất là đỉnh Phia Mè thuộc khối núi Mẫu Sơn 1.541 m. Địa hình được chia 

thành 3 tiểu vùng, vùng núi phía Bắc (gồm các núi đất xen núi đá chia cắt phức tạp, tạo nên 

nhiều mái núi có độ dốc trên 350), vùng núi đá vôi (thuộc cánh cung Bắc Sơn – Văn Quan – 

Chi Lăng - Hữu Lũng có nhiều hang động sườn dốc đứng và nhiều đỉnh cao trên 550 m), 

vùng đồi, núi thấp phía Nam và Đông Nam bao gồm hệ thống đồi núi thấp xen kẽ các dạng 

đồi bát úp, độ dốc trung bình 10 – 250. Điều kiện thổ nhưỡng của tỉnh gồm 3 loại đất 

chính: đất feralit của các miền đồi và núi thấp (dưới 700 m), chiếm trên 90% diện tích tự 

nhiên, đất feralit mùn trên núi cao (700 - 1.500 m) và đất phù sa. Ngoài ra tỉnh Lạng Sơn còn 

có hệ thống ao hồ, sông suối khá phong phú, điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa và khí hậu 

á nhiệt đới, độ ẩm cao (trên 82%), phân bố tương đối đều trong năm đã tạo nên sự đa dạng 

hệ sinh thái cho tỉnh Lạng Sơn và được thể hiện như sau: 

 Hệ sinh thái rừng nhiệt đới trên núi đá vôi  

Đây là hệ sinh thái (HST) quan trọng nhất, chiếm phần lớn ở các khu rừng đặc dụng 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Hệ sinh thái rừng nhiệt đới trên núi đá vôi không chỉ tạo lên 

cảnh quan, môi trường rừng mà còn chi phối sự phát triển của các hệ sinh thái khác trong 

khu vực. Ở đây có nhiều hang động là nơi cư trú, sinh sống của các loài động vật hoang dã. 

Đồng thời, đây cũng là khu vực phân bố của các loài thực vật quý hiếm như Nghiến, Trai, 

Đinh, Chò chỉ, Mạy tèo, Ô rô... nổi bật là ưu hợp Nghiến - Ô rô. Đặc biệt, Lạng Sơn có loài 

Hoàng đàn sinh sống ở trên các đỉnh núi cao, vách đá hiểm trở. Hệ sinh thái rừng trên núi 

đá vôi chủ yếu phân bố tại các vùng Hữu Lũng, Chi Lăng, Bắc Sơn và một phần nhỏ tại 

huyện Cao Lộc. 
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Rừng trên núi đá vôi – huyện Hữu Lũng HST núi đá vôi – huyện Chi Lăng 

 Hệ sinh thái rừng nhiệt đới núi đất  

Hệ sinh thái này không liên tục mà phân bố rải rác trong khu vực nghiên cứu và chủ 

yếu tại các huyện như Lộc Bình, Đình Lập, Cao Lộc, Văn Lãng, Tràng Định, Bình Gia. 

Thảm thực vật ở đây chủ yếu là rừng phục hồi (sau khai thác và sau nương rẫy). Đặc trưng 

cho hệ sinh thái này là các loài thuộc họ Na, họ Côm, họ Dẻ (họ Cử), họ Re (họ Nguyệt 

quế) và một số loài thực vật như: Sau sau, Kháo, Lát hoa, Sưa, Xoan đào, Phay, Lim xanh, 

Sến mật, Lát khét, Re xanh, Dẻ gai, Dẻ cau, Dẻ sồi, Kẹ, Muồng hoa vàng, Lim vang, Sa 

mộc, Trám trắng, Thành ngạnh, Trâm sừng, Bứa, Bồ kết, Cáng lò, Chẹo tía, Kháo chuông, 

Kháo thối, Kháo vàng, Lòng mang, Nhọ nồi, Nhội, Ràng ràng đá, Ràng ràng mít, Sấu, Sồi 

phảng, Sồi vàng mép, Thôi ba, Vối thuốc, Gù hương, Xoan ta, Xoan nhừ, Chân chim sáu 

lá, Chân chim 7 lá, Gôm tầng, Dẻ bộp, Dẻ Trắng, Mò cua, Ngát, Sảng, Sổ, Xui, Trám đen, 

Thung, Thẩu tấu, Vàng anh, Ba soi, Bồ đề, Bồ hòn, Bo, Chay, Cơi, Dâu da xoan, Dung 

giấy, Đỏ ngọn, Gạo, Gu, Gu nông, Gu đay, Mán đỉa, Núc nác, Vầu, Nứa, Mai, Giang, 

Măng bát độ,…  

Ngoài ra, hệ sinh thái núi đất còn có các loại cây bụi, dây leo, cây gỗ nhỏ, nhiều cây 

có tác dụng làm thuốc chữa bệnh như: Gốc tần, Lá dính, các cây họ Sim, họ Mua, họ Cà 

phê, họ Thị, họ Xoan, Dương xỉ, họ Bứa, họ Ngũ gia bì, họ Ba mảnh vỏ, Cây bồng rừng 

(chữa đường ruột, dạ dày), Hà thủ ô, cây vú bò (làm đen tóc), Thổ phục linh, dây Gắm, 

Máu chó, Ba gạc, Chè rừng, Chè dây rừng, Tràm dại, Dứa rừng, Cam thảo, các loại nấm 

(Nấm chẹo, Trầm hương, Mộc nhĩ)… 
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Rừng tự nhiên xen rừng trồng – Lộc Bình Rừng phòng hộ huyện Đình Lập 

 Hệ sinh thái trảng cỏ  

Hệ sinh thái này nằm rải rác và đan xen giữa các hệ sinh thái nêu trên. Đây là nơi 

sinh sống của các loài côn trùng và là nơi cung cấp nguồn thức ăn quan trọng cho các loài 

động vật ăn cỏ. 

 Hệ sinh thái nông nghiệp  

Đây là HST do con người tạo ra và duy trì, HST nông nghiệp tương đối đơn giản, 

đồng nhất về cấu trúc nên nó kém bền vững so với HST tự nhiên. Đa dang sinh học trong 

HST nông nghiệp được tạo nên bởi thành phần  loài và kiểu gen của các sinh vật chính 

như: cây trồng (cây lương thực, cây công nghiệp ngắn ngày), côn trùng, các động vật ăn 

cỏ, ăn thịt và ký sinh khác, cũng như vi sinh vật cùng các sinh vật phân huỷ khác. 

Trong đó sự đa dạng cây trồng và thảm thực vật nói chung có vai trò quan trọng nhất 

đối với sự đa dạng các thành phần sinh vật khác trong HST nông nghiệp. Bởi vì sự đa 

dạng về cây trồng sẽ dẫn đến đa dạng về côn trùng, vi sinh vật, và các thành phần sinh 

vật khác trên đồng ruộng. Điền hình về cây trồng là Lúa nước, Lúa nương, Sắn, Ngô, 

Lạc, Đỗ xanh, Đỗ tương, Khoai sọ, Khoai Lang, Vừng, Rong riềng, Dưa, Dứa, Mía… 

  
HST nông nghiệp huyện Chi Lăng HST nông nghiệp huyện Hữu Lũng 
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Ruộng trồng cây hoa mầu ở xã Tân Lang – Văn Lãng 

 Hệ sinh thái rừng trồng  

Hiện nay, HST rừng trồng chiếm diện tích khá lớn so với diện tích đất có rừng của 

tỉnh. Cấu trúc rừng trồng khá đơn giản, thường chỉ có một tầng cây gỗ. Tầng cây bụi, cỏ 

quyết rất thưa thớt. Thành phần động vật ở đây rất nghèo, chủ yếu là một số loài chim, thú 

nhỏ như chuột, sóc, bò sát, thằn lằn, rắn ráo và một số loài ếch nhái. Rừng trồng phổ biến 

trên địa bàn tỉnh là bạch đàn, keo lai, thông mã vỹ, hồi, xà cừ, bạch đàn chanh, bạch đàn 

đỏ, bạch đàn liễu, bạch đàn trắng,  … Các huyện có diện tích rừng trồng lớn của tỉnh Lạng 

Sơn gồm Đình Lập, Cao Lộc, Văn Quan, Bình Gia… 

  

Bạch đàn được trồng tại Văn Lãng Hồi được trồng tại Bình Gia 
 Hệ sinh thái khu dân cư 

HST khu dân cư của tỉnh bao gồm HST khu dân cư đô thị, khu công nghiệp và HST 

khu dân cư nông thôn. 

HST khu dân cư đô thị, khu công nghiệp phân bố ở thành phố, huyện và các thị trấn 

của tỉnh. Trong HST này lớp phủ thực vật lớn chủ yếu là các cây gỗ làm bóng mát phân bố 

các tuyến đường, công viên,... 

HST dân cư nông thôn phân bố tập trung thành các thôn, làng, xã, bản miền núi. Do 

đặc trưng địa hình là vùng miền núi, nên HST này là có mật độ dân cư thấp gồm các dân 
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tộc khác nhau (Tày, Nùng, Kinh, Dao, …), nằm rải rác ở các thung lũng, chân các dải núi 

đất hoặc gần với các dãy núi đá vôi nơi có các mó nước và có đất để canh tác. Tong HST 

nông nghiệp, người dân trồng nhiều loài cây nông nghiệp, cây ăn quả, cây làm thuốc như: 

Lúa nương, Ngô, Khoai, Nhãn, Vải, Cam, Chanh, Mía, ổi, Xoài, Mận, Mít, Hồng, Bưởi, 

Chuối, Cây hoa, Cây cảnh, rau ăn…  Về động vật nuôi, chủ yếu là Trâu, Bò, Dê, Ngựa, 

Lợn, Chó, Mèo, Gà, Vịt… 

 Hệ sinh thái các thủy vực 

Hệ sinh thái ao, suối: Hệ sinh thái này rất nhỏ về diện tích, không liên tục, bị đứt 

quãng, tập trung chủ yếu dọc các suối nhỏ bắt nguồn từ chân các núi cao, các thung áng trên 

các dãy núi đá vôi, rất ít nước về mùa khô và nằm sát nơi dân cư, ruộng lúa nước. Trong Hệ 

sinh thái này, các loài động vật sống dưới nước như tôm, trai, hến, ốc, cá… Thực vật có các 

loài phổ biến như: Rành Rành, Kháo suối, Rù rì nước, Áng nước, Cỏ bạc đầu, Cỏ ba cạnh, 

Dấp cá, Ngổ om và rất ít Rong suối… Hệ sinh thái ao suối hiện tại đã bắt đầu bị ô nhiễm do 

rác thải, phân gia súc, thuốc sâu, thuốc trừ cỏ… 

Một số thủy vực, đất ngập nước chính tại tỉnh Lạng Sơn như: khu vực ngã ba sông 

Bắc Giang – sông Yên Lỗ (Bình Gia), hồ Phai Danh (Bình Gia); ngã ba sông Thương – sông 

Luộc (Chi Lăng); hồ Bản Chành, hồ Nà Cây, hồ Tà Keo (Bình Gia); hồ Bắc Làng (Đình 

Lập); hồ Nà Tâm, hồ Phai Loạn (Tp. Lạng Sơn); hồ Lệ Minh (Cao Lộc); đất ngập nước tại 

khu vực xã Sàn Viên – Đông Quan – TT. Na Dương (Lộc Bình); hồ Tam Hóa (Bắc Sơn) …    

  
Hồ Phai Danh xã Hoàng Văn Thụ - Bình Gia Hồ Tam Hoa xã Hưng Vũ – Bắc Sơn 

6.1.2. Đặc điểm đa dạng sinh học hệ thực vật của tỉnh Lạng Sơn 

6.1.2.1. Đánh giá chung về tiềm năng tài nguyên thực vật và những vấn đề sử 

dụng tài nguyên rừng, tính đa dạng thực vật của tỉnh 

a) Tiềm năng tài nguyên thực vật 
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Điều kiện địa hình, khí hậu, đất đai và hệ thống sông ngòi đã tạo cho Lạng Sơn 

nguồn tài nguyên thực vật khá phong phú. Dựa trên các tài liệu thu thập và kết quả khảo 

sát thực địa, tiềm năng tài nguyên thực vật của tỉnh Lạng Sơn có thể chia thành 3 vùng như 

sau: vùng sinh thái nông nghiệp, vùng lâm nghiệp và vùng du lịch, danh lam thắng cảnh. 

- Vùng sinh thái nông nghiệp: 

+ Khu vực tập trung các loài cây lương thực, ngũ cốc (lúa, ngô, khoai sắn, sắn…) tập 

trung tại các cánh đồng xã Tri Phương, Đại Đồng, Chi Lăng, Đề Thám, Hùng Sơn và Quốc 

Khánh huyện Tràng Định; xã Tô Hiệu và Văn Thụ huyện Bình Gia; xã Quỳnh Sơn và Long 

Đống huyện Bắc Sơn; xã Bình Phúc và Yên Phúc huyện Văn Quan; xã Tân Liên và Gia Cát 

huyện Cao Lộc; 

+ Vùng tập trung các loài cây công nghiệp ngắn ngày (lạc, đậu, vừng, thuốc lá... ) tại 

các huyện Lộc Bình, Chi Lăng, Hữu Lũng; 

+  Vùng cây công nghiệp dài ngày và các loại cây ăn đặc sản của tỉnh: Phân bố chủ yếu 

ở các huyện Hữu Lũng, Chi Lăng, Bắc Sơn, Cao Lộc, Văn Quan; 

- Vùng lâm nghiệp: các khu vực có địa hình núi thấp, diện tích rừng lớn, tập trung ở 

các huyện: Bắc Sơn, Lộc Bình, Văn Lãng, Bình Gia và Tràng Định. 

- Vùng du lịch, danh lam thắng cảnh: Các khu vực có tiềm năng về du lịch sinh thái 

như KBTTN Hữu Liên (Hữu Lũng), khu vực núi Mẫu Sơn (thuộc 2 huyện Cao Lộc và Lộc 

Bình). 

b) Vấn đề sử dụng tài nguyên rừng 

Rừng và đất rừng là tài nguyên và tiềm năng của tỉnh. Tính đến năm 2019, diện tích 

đất có rừng toàn tỉnh Lạng Sơn đạt 531.656 ha, trong đó, diện tích rừng tự nhiên là 293.601 

ha, rừng trồng là 238.055 ha (Nguồn: Bảng tổng hợp diện tích và độ che phủ rừng các tỉnh 

theo Quyết định số 1423/QĐ-BNN-TCLN ngày 14/04/2020 về việc công bố hiện trạng rừng 

toàn quốc năm 2019). 

Năm 2015, tổng diện tích đất lâm nghiệp có rừng của tỉnh đạt 513.812 ha, năm 2016 

đạt 522.527 ha, năm 2017 đạt 527.052 ha, năm 2018 đạt 533.078ha, năm 2019 đạt 

531.656ha. Tỷ lệ che phủ của rừng năm 2015 đạt 60,6%; năm 2016 đạt 60,5%; năm 2017 

đạt 61,51%, năm 2018 đạt 62,43%, năm 2019 đạt 62,43%. Như vây, độ che phủ rừng năm 

2019 của tỉnh đã tăng 1,03 lần so với năm 2015. 

 

 

 



264 
 

 

Bảng VI-1: Diện tích rừng của tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015 – 2019 

Năm Diện tích rừng 
(ha) 

Rừng tự nhiên 
(ha) 

Rừng trồng 
(ha) 

Độ che phủ 
(%) 

2015 513.812 295.385 218.427 60,6 
2016 522.527 293.590 228.937 60,5 
2017 527.052 294.529 232.523 61,51 
2018 533.078 293.539 239.539 62,43 
2019 531.656 293.601 238.055 62,43 
Nguồn:  

+ Bảng tổng hợp diện tích và độ che phủ rừng các tỉnh theo Quyết định số 

1423/QĐ-BNN-TCLN ngày 14/04/2020 về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 

2019 

+ Bảng tổng hợp diện tích và độ che phủ rừng các tỉnh theo Quyết định số 911/QĐ-

BNN-TCLN ngày 19/03/2019 về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2018 

+ Bảng tổng hợp diện tích và độ che phủ rừng các tỉnh theo Quyết định số 

1187/QĐ-BNN-TCLN ngày 03/04/2018 về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 

2017 

+ Bảng tổng hợp diện tích và độ che phủ rừng các tỉnh theo Quyết định số 

1819/QĐ-BNN-TCLN ngày 16/05/2017 về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 

2016 

+ Bảng tổng hợp diện tích và độ che phủ rừng các tỉnh theo Quyết định số 

3158/QĐ-BNN-TCLN ngày 27/07/2016 về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 

2015 

Theo kết quả thống kê của Cục Thống kê, diện tích rừng phòng hộ tỉnh Lạng Sơn 

đang giảm dần qua các năm, cụ thể năm 2015 diện tích rừng phòng hộ là 117,733ha; năm 

2016 diện tích rừng phòng hộ là 117,687ha ; năm 2017 diện tích rừng phòng hộ là 

117,677ha; năm 2018 diện tích rừng phòng hộ là 117,671ha. Như vậy, diện tích rừng phòng 

hộ năm 2018 đã giảm 0,053% so với năm 2015. 

Ước tính đến 6 tháng đầu năm 2020, diện tích rừng trồng mới đạt 6.104,32 ha, tăng 

2,85% (+169,26 ha), cụ thể: 

+ Diện tích rừng trồng mới tập trung: 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 6.031,62 ha, 

tăng 3,49% (+203,27 ha) so với cùng kỳ năm trước. Phần ngân sách trồng cây phân tán 

giao cho người dân cũng được chuyển một phần sang trồng rừng tập trung. 

+ Số cây trồng phân tán thực hiện được 1,31 triệu cây quy đổi ra ha tương đương 

655,08 với ha, tăng 2,0% (+25,69 ha) so với cùng kỳ năm trước. 
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Diện tích rừng trồng sau khi được nghiệm thu chuyển sang chăm sóc, trong 6 tháng 

đầu năm 2020, toàn tỉnh thực hiện chăm sóc được 17.174,71 ha, tăng 10,72% (+1.662,63 

ha) so với cùng kỳ năm trước (rừng trồng chăm sóc chủ yếu ở các huyện: Hữu Lũng, Chi 

Lăng, Lộc Bình, Tràng Định). 

Hoạt động sản xuất ươm giống cây trên địa bàn tỉnh tiếp tục được các hộ dân duy trì 

sản xuất và phát triển. Ươm giống cây lâm nghiệp 6 tháng đầu năm 2020 ước thực hiện 

được 43,54 triệu cây, tăng 10,0% (+3,96 triệu cây) so với cùng kỳ năm trước. Do ươm 

giống cây lâm nghiệp đem lại thu nhập cao cho các hộ sản xuất giống cây lâm nghiệp 

(Ươm giống cây lâm nghiệp tăng chủ yếu ở huyện Hữu Lũng). Đáp ứng cho nhu cầu về 

cây giống của địa phương khi hiện nay diện tích trồng rừng ngày càng mở rộng. 

6.1.2.2.  Tính đa dạng và giá trị của hệ  thực vật  tỉnh Lạng Sơn 

6.1.2.2.1. Hệ thực vật bậc cao 

Hệ thực vật tỉnh Lạng Sơn có 1012 loài, 532 chi và 161 họ thuộc 5 ngành thực vật 

bậc cao có mạch: Thông đất, Tháp bút, Dương xỉ, Hạt trần và Hạt kín. Như vậy, hệ thực 

vật Lạng Sơn chiếm khoảng 8,9% tổng số loài, 21,08% tổng số chi và 42,59% tổng số họ 

của hệ thực vật Việt Nam. 

Trong đó, nhóm cây cho gỗ có 248 loài; nhóm làm dược liệu có 514 loài; nhóm làm 

thực phẩm cho người và gia súc có 251 loài; nhóm làm cho dầu công nghiệp có 31 loài, 

nhóm làm cảnh, bóng  mát, phòng hộ có 138 loài. 

Hiện nay 10 họ thực vật có số loài lớn nhất trên địa bàn tỉnh là họ Thầu dầu, họ 

Đậu, họ Cỏ, họ Cà phê, họ Cúc, họ Dâu tằm, họ Thiên lý, họ Trúc đào, họ Long não, họ 

Ráy. Tổng số loài của 10 họ thực vật này có 274 loài, chiếm tỷ lệ 27,08% so với tổng số 

loài của tỉnh.  
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Hình VI-1: Thành phần loài của  hệ thực vật Lạng Sơn  và Việt Nam 
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Bảng VI-2. Mười họ thực vật có số loài lớn nhất tỉnh Lạng Sơn 

TT Tên Việt Nam Tên khoa học Số loài 
1 Họ Thầu dầu Euphorbiaceae 50 loài 
2 Họ Đậu Fabaceae 40 loài 
3 Họ Cỏ Poaceae 39 loài 
4 Họ Cà Phê Rubiaceae 24 loài 
5 Họ Cúc Asteraceae 25 loài 
6 Họ Dâu tằm Moraceae 35 loài 
7 Họ Thiên lý Asclepiadaceae        8 loài 
8 Họ Trúc đào Apocynaceae 18 loài 
9 Họ Long não Lauraceae 18 loài 

10 Họ Ráy Araceae 17 loài 
Tổng cộng 274 

Nguồn: Viện điều tra Quy hoạch rừng 

Hệ thực vật có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thể hiện 

ở các phương diện: bảo vệ thiên nhiên và môi trường, đảm bảo an ninh lương thực, duy trì 

nguồn gen cây trồng; cung cấp vật liệu cho xây dựng và các nguồn nhiên liệu, dược liệu. 

+ Nhóm cây cho sản phẩm gỗ: có 248 loài, chiếm 24,51% tổng số loài TV của tỉnh, 

có ý nghĩa quan trọng trong nền kinh tế và có vai trò quyết định việc kiến tạo các HST 

rừng. Nhóm cây gỗ quý: Hoàng đàn (Cupressus torulosa), Trai lý (Garcinia fagraeoides), 

Nghiến (Burretiodendron tonkinensis), Lát hoa (Chukrasia tabularis) (số lượng loài còn 

rất ít); nhóm cho gỗ thường: Vối thuốc, Dẻ cau, Sồi bán cầu, Lim xẹt...  

+ Nhóm cây làm dược liệu: 514 loài, chiếm 50,79% tổng số loài. Điển hình một số 

loài cây có giá trị dược liệu quý như Cốt toái bổ (Drynaria fortunei), Thổ phục linh 

(Smilax glabra), Lá khôi (Ardisia silvestris),… 

+ Nhóm cây làm thực phẩm cho người và gia súc: 251 loài, chiếm 24,80% tổng số 

loài; trong đó, cây ăn quả có 67 loài; cây cho bột củ và hạt có 24 loài, cây làm rau ăn, gia 

vị có 104 loài, cây làm thức ăn cho gia súc có 32 loài. 

+ Nhóm cây cho làm vật liệu thông thường: Cây lấy dây và sợi buộc có 20 loài, cây 

lấy lá lợp nhà có 8 loài, cây cho vật liệu đan có 32 loài. 

+ Nhóm cây làm cảnh, bóng mát, phòng hộ có 138 loài, chiếm tỷ lệ khoảng 13,64%.  

6.1.2.2.2. Hệ thực vật bậc thấp 

Thực vật bậc thấp gồm nhiều nhóm Tảo, chủ yếu sống trong môi trường nước. Tại 

tỉnh Lạng Sơn, các ngành tảo chính bao gồm: ngành tảo silic (Bacillariophyta), Tảo lục 

(Chlorophyta), Tảo mắt (Euglenophyta) và Tảo giáp (Pyrrophyta).  
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- Tảo Silic (Bacillariophyceae), ngành tảo đơn bào sống ở nước và trong đất ẩm. 

Vách tế bào thấm silic, gồm hai mảnh thủng lỗ theo dạng khác nhau đặc trưng cho từng 

loài. Dạng điển hình nhất có dạng hộp tròn (Tảo silic tròn), hoặc hình hộp chữ nhật (Tảo 

silic lông chim). Tảo silic thường là thành phần chủ yếu của các sinh vật nổi nên chúng có 

vị trí quan trọng trong chuỗi thức ăn của các thuỷ vực. 

- Tảo lục (Chlorophyta), ngành tảo chủ yếu sống ở nước ngọt. Tảo lục có sắc tố, 

trao đổi chất và siêu cấu trúc giống rêu, thực vật có mạch hơn là các ngành tảo khác. Một 

số bộ hay gặp của ngành tảo lục gồm: Volvocales, Chlorococoales, Ulothricales, 

Oedogoniales và Conjugales. Một số loài thuộc các chi Tảo lục được nuôi trồng làm thực 

phẩm và dược liệu như Chlorella, Spirogyra… 

- Tảo mắt (Euglenophyta), ngành tảo gồm các sinh vật giống thực vật và cả động 

vật. Một số có màu lục và tự dưỡng, số khác không màu và dị dưỡng. Các dạng tự dưỡng 

có thể trở thành dị dưỡng trong một số điều kiện nhất định, đặc biệt như khi thiếu ánh sáng. 

Một số loài là sinh vật chỉ thị môi trường. Phân bố rộng trong môi trường nước và đất ẩm. 

- Tảo giáp (Pyrrophyta): Khoảng 10% tảo giáp phân bố trong các thủy vực nước 

ngọt, chúng có vai trò rất lớn trong các hệ sinh thái. 

Kết quả phân tích mẫu lấy tại các thủy vực trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cho thấy có 

khoảng trên 60 loài thực vật bậc thấp tồn tại ở đây. Trong đó, ngành tảo Silic 

(Bacillariophyta) có số lượng loài phổ biến nhất với khoảng 27 loài, ngành tảo lục 

(Chlorophyta) có khoảng  22 loài, tảo mắt (Euglenophyta) có 2 loài và tảo giáp 

(Pyrrophyta) có 1 loài.  

Do đặc điểm sống của Tảo, nên Tảo phân bố ở khắp nơi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, 

những khu vực như: Sông, Suối, Ao, Hồ, Đầm, Ruộng ngập nước… Các loài trong chi 

Melosira, Nitzschia, Amphora, Surirella, Navicula, Synedra thuộc ngành tảo  Silic, các chi  

Spyrogyra, Zignemopsis, Micrasterias, Closterium, Staurastrum, Crucigenia thuộc tảo 

thường gặp ở các suối và sông vùng thượng nguồn với số lượng không lớn; Các chi 

Scenedesmus thuộc tảo Lục, chi Oscillatoria thuộc vi khuẩn Lam, chi Euglena thuộc tảo 

Mắt thường gặp ở Ao, Hồ, Đầm, ruộng ngập nước, nơi có nguồn thải hữu cơ.  

Một số thủy vực là nơi phân bố của các loài thực vật bậc thấp (chủ yếu là các ngành 

tảo) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như: 

- Sông Thương, sông Hoá, hồ Trung tâm thị trấn Hữu Lũng; hồ Ba Lẹng, thôn Ba Lẹng, 

xã Hữu Liên; suối Ngà Hai, thôn Lân Dầm, xã Hữu Liên; hồ thôn Tân Lai, xã Hữu Liên... 

thuộc địa bàn huyện Hữu Lũng; 



268 
 

 

- Hồ Phai Quang, hồ Bãi Hào thuộc huyện Chi Lăng;   

- Suối Bản Chang, xã Tân Mỹ; đập Na Sầm, thị trấn Na Sầm; hồ Nà Bàn; hồ Nà Bia 

thuộc huyện Văn Lãng; 

- Hồ Phai Danh (nguồn nước cấp tự nhiên) ở xã Hoàng Văn Thụ; hồ Rọ Nặm; sông Pắc 

Khuông, thôn Pắc Khuông thuộc huyện Bình Gia; 

- Hồ Tam Hoa, xã Hưng Vũ; suối Ngả Hai, xã Vũ Lễ; hồ Vũ Lăng thuộc huyện Bắc 

Sơn;  

- Sông Kỳ Cùng, sông Lục Nam, sông Đồng Khuy, sông Tiên Yên cùng các con sông, 

khe suối nhỏ nằm rải rác trên địa bàn huyện Đình Lập; 

- Sông Kỳ Cùng, sông Bắc Giang, sông Bắc Khê, hồ Là Chào, hồ Thâm Luông thuộc 

huyện Tràng Định; 

- Hồ Ta Keo, hồ Bản Chành, hồ Nà Cang, đập Khuôn Van, đập Nà Phừa thuộc huyện 

Lộc Bình; 

- Suối Bản Lề, suối Khuổi Văn, suối Khuổi Tạo, suối Đồng Đăng, suối Bản Lìn, suối 

Khuổi Hái, hồ Lệ Minh, hồ Khuổi Sần, hồ Bản Cưởm, hồ Khuổi Chủ thuộc địa bàn huyện 

Cao Lộc.  

6.1.2.3. Đa dạng về hệ nấm  

Khu hệ nấm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn phân bố rộng khắp tại các khu vực như đồi 

núi, đồng bằng, hệ sinh thái rừng hay hệ sinh thái nông nghiệp... Tuy nhiên, khu vực các 

loài nấm tập trung số lượng và thành phần nhiều nhất là các khu rừng. Đây là khu vực có 

môi trường sống như: nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, gió, đất... thích hợp cho sự sinh trưởng và 

phát triển của nấm. Khu vực tập trung nhiều và có tính đa dạng sinh học cao nhất là Khu 

bảo tồn thiên nhiên Hữu Liên - Hữu Lũng. Tập trung gần như đầy đủ về thành phần và số 

loài của cả tỉnh. Ngoài ra, tại 1 số huyện có diện tích rừng lớn như: Đình Lập, Cao Lộc, 

Bắc Sơn, Văn Quan, Chi Lăng, Tràng Định, Văn Lãng, Bình Gia... cũng khá phong phú và 

đa dạng về số loài cũng như thành phần các loài nấm. 

Tổng hợp từ các nguồn tài liệu và quá trình điều tra khảo sát cho thấy khu hệ nấm ở 

Lạng Sơn có khoảng trên 400 loài thuộc 56 họ, 28 bộ, 4 lớp trong 3 

ngành: Myxomycota, Ascomycota & Basidiomycota. Trong đó có khoảng 80 loài nấm ăn, 

78 loài nấm dược liệu, 32 loài cộng sinh với thực vật và các loài hoại sinh trên đất.  

Các loài nấm ăn phổ biến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như: nấm mỡ (Agaricus 

bisporus), nấm mũ (crimini), nấm rơm (Volvariella volvacea), nấm hương (Lentinula 

edodes), nấm sò (Pleurotus ostreatus), mộc nhĩ (Auricularia auricula-judae), nấm kim 

http://www.vietgle.vn/trithucviet/detail.aspx?key=%C4%90%E1%BB%93ng+%C4%90%C4%83ng&type=A0
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trâm (Flammulina), nấm múa (Grifola frondosa), nấm mồng gà (Cantharellus), nấm thông 

(Boletus edulis), nấm cục (Tuber), nấm mối (Termitomyces albuminosus),  …  

Một số loài nấm dược liệu phổ biến gồm: nấm Lim xanh (Ganoderma Lucidum), 

mộc nhĩ đen (Auricularia polytricha sacc.), nấm tán (Agaricaceae), nấm thông (Boletus 

edulis), nấm hương (Lentinula edodes), nấm lỗ (Lariciformes officinalis)… 

Ngoài ra, một số loài nấm độc cũng tồn tại khá phổ biến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

như: nấm ruồi (Amanita muscaria), nấm beo (Amanita pantherina), nấm mực 

(Clitocybe)…  

6.1.2.4. Những loài thực vật quý hiếm và các vấn đề bảo tồn đa dạng thực vật  

Căn cứ vào danh lục thực vật đã được thu thập từ các nguồn tài liệu cũng như từ kết 

quả điều tra được trên địa bàn tỉnh để tiến hành xác định những loài thực vật quý hiếm, có 

nguy cơ bị đe dọa, bị tuyệt chủng. 

Các căn cứ để xác định loài thực vật quý hiếm: 

- Sách đỏ Thực vật Việt Nam, 2007 (Bộ Khoa học và Công nghệ, 2007); 

- Nghị định số 32/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30/03/2006 về quản lý thực vật 

rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; 

- Danh lục đỏ Việt Nam, 2007 (Bộ Khoa học và Công nghệ, 2007); 

- Danh lục đỏ IUCN (Hiệp hội Bảo tồn thiên nhiên thế giới), 2007; 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có trên 30 loài thực vật quý hiếm ghi trong sách Đỏ Việt 

Nam 2007. 

Bảng VI-3. Danh sách cây quý hiếm của tỉnh Lạng Sơn 

STT Tên khoa học Tên Việt Nam IUCN NĐ 32/CP 
1 Annamocarya sinensis (Dode)Leroy Chò đãi EN  
2 Anoectochilus setacecus Blume  Lan kim tuyến EN Nhóm IA 
3 Alangium tonkinenese Gagnep Thôi chanh bạc VU  
4 Acanthopanax trifoliatus (L.) Voss Ngũ gia bì gai EN  
5 Aucuba japonica Thunb Ô rô bà CR  
6 Ardisia silvestris Pit. Lá khôi VU  
7 Burretiodendron tonkinensis (A.chev.) 

Kosterm. 
Nghiến EN Nhóm IIA 

8 Codonopsis javanica (Blume) Hook.f. Đẳng sâm VU  
9 Chukrasia tabularis Juss. Lát VU  
10 Cinnamomum balansae Lecomte Gù hương VU Nhóm IIA 
11 Cupressus torulosa D.Don Hoàng đàn CR Nhóm IA 
12 Cycas balansae Warb. Tuế đá vôi VU  
13 Dalbergia tonkinensis Prain Sưa VU Nhóm IA 
14 Disporopsis longifolia Craib. Hoàng tinh hoa 

trắng 
VU Nhóm IIA 

15 Drynaria fortunei (O.Kuntze ex Mett) Cốt toái bổ EN  
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J.Smith 
16 Erythrophleum fordii Lim xanh EN Nhóm IIA 
17 Endiandra hainanensis Mer. Khuyết nhị hải 

nam 
EN  

18 Garcinia fagraeoides A.Chev. Trai lý EN  Nhóm IIA 
19 Illiciumdifengpi B.N.Chang Hồi đá vôi VU  
20 Lithocarpus balansae (Drake) A. Camus Sồi đá lá mác VU  
21 Markhamia stipulata (Roxb.) Seem Đinh VU  
22 Melientha suavis Pierre Rau sắng VU  
23 Morinda officinalis F.C.How Ba kích EN  
24 Nervilia fordii (Hance) Schlechter Thanh thiên quỳ EN   
25 Paris polyphylla Smith Bảy lá một hoa EN  
26 Rauwolfia verticillata (Lour.) Baill. Ba gạc vòng  VU  
27 Schoutenia hypoleuca Pierr. Sơn tần VU  
28 Parashorea chinensis Wang Hsie Chò chỉ VU  
29 Psiloesthes elongate Benoist Hoa cánh dài EN  
30 Stemona cochinchinensis Gagnep. Bách bộ nam VU  
31 Stephania cepharantha Hayata Bình vôi EN Nhóm IIA 
32 Strychnos umbellata (Lour.) Merr. Mã tiền tán VU  
33 Tetrapanaxpapyriferus (Hook.) K.Koch. Thông thảo EN  

 

Ghi chú : 

EX (Extinct) Tuyệt chủng 

EW (Extinct in the Wild) Tuyệt chủng trong tự nhiên 

CR (Critically Endangered) Cực kỳ nguy cấp 

EN (Endangered) Nguy cấp 

VU (Vulnerable) Sắp nguy cấp 

Nhóm IA Thực vật rừng nghiêm cấm khai thác, 

sử dụng vì mục đích thương mại 

Nhóm IIA Thực vật rừng  hạn chế khai thác, sử 

dụng vì mục đích thương mại 

 

Qua điều tra, khảo sát thực tế và phỏng vấn cán bộ các Hạt kiểm lâm của 10 huyện, 

đồng thời thu thập thông tin từ người dân cho thấy một số loài thực vật trước đây có nhiều 

thì nay chỉ còn sót lại các cây con như Hoàng đàn, Nghiến, Đinh, Trai lý, Lim, Lát hoa, 

Bình vôi, Chò chỉ, Giổi găng, Giổi bà … 
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Rừng Nghiến nguyên sinh ở xã Bắc Sơn 

  
Cây Nghiến có đường kính >1m ở xã Bắc Sơn Gốc cây Nghiến – Bắc Sơn 

Trước những năm 1990, tài nguyên thực vật ở các khu rừng đặc dụng như KBTTN 

Hữu Liên còn rất đa dạng và phong phú. Các loài cây quý hiếm còn nhiều, các loài cây phổ 

biến có đường kính lớn có ở khắp nơi. Tuy nhiên, hiện nay, tài nguyên thực vật rừng trong 

các khu rừng đặc dụng đã có sự thay đổi nhất định: Số lượng cá thể trong loài đã giảm đi 

đáng kể (đặc biệt là các loài quý hiếm). Trước đây có nhiều loài cây rất to, cao, nay chỉ còn 

cây nhỏ, nhiều loài chỉ còn sót lại ở những nơi hiểm trở, nhiều loài trở nên hiếm hoi rất ít 

khi gặp. Đặc biệt, đối với cây Hoàng đàn là gỗ quý hiếm thuộc nhóm IA, loại gỗ này còn 

có thể làm thuốc, làm hương liệu, mùi thơm giống như trầm hương, thường phân bố ở các 

dải núi đá vôi cao chót vót chạy từ Hữu Lũng, Chi Lăng, Văn Quan đến Bắc Sơn. Đến 

những năm 90, số lượng cây Hoàng đàn ở Khu rừng đặc dụng Hữu Liên (Hữu Lũng) chỉ 

còn rải rác trên vách đá cheo leo. Hiện nay, ở tỉnh Lạng Sơn chỉ còn 82 cây Hoàng đàn của 

44 hộ gia đình và Ban quản lý Khu bảo tồn tự nhiên Hữu Liên trồng từ năm 1990 tại xã 

Hữu Liên, Yên Thịnh (Hữu Lũng), Vạn Linh (Chi Lăng) (nguồn: thông tin thu thập từ Ban 

quản lý KBTTN Hữu Liên, Hạt Kiểm Lâm Hữu Lũng và người dân tại xã Hữu Liên cung 

cấp cho Đoàn điều tra khảo sát tại huyện Hữu Lũng năm 2011). Những cây trên đều có 

chiều cao từ 2 đến 5m và đường kính gốc từ 3 đến 16cm. Hoàng đàn mọc trong tự nhiên 

được xác định chỉ còn khoảng 25 cây, tuy nhiên đều là những cây nhỏ. Tất cả các cây mọc 
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tự nhiên có chiều cao vút ngọn và đường kính gốc nhỏ, trong đó chỉ có 6 cây có nón hạt. 

Theo quy chuẩn, loài Hoàng đàn Hữu Liên được xếp ở mức rất nguy cấp, đe dọa tuyệt 

chủng. 

Môi trường sinh thái bị suy giảm do nạn chặt phá rừng, đốt nương làm rẫy và khai 

thác bừa bãi như khai thác Nghiến bằng phương pháp đốt cây, lấy rễ Hoàng đàn bằng cách 

nổ mìn. Nguyên nhân chủ yếu là do đời sống của cư dân sống trong  rừng đặc dụng còn 

thấp, nhận thức về bảo vệ, bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái rừng còn chưa cao, 

các hoạt động thu hái các sản phẩm từ rừng diễn ra ngày càng mạnh, làm cho nguồn tài 

nguyên rừng bị cạn kiệt nhanh chóng. 

Hiện nay, một số loài thực vật có số lượng loài tương đối lớn, có giá trị trên địa bàn 

tỉnh là: Ô rô, Sếu, Phay rừng, Vối rừng, Mạy tèo, Sấu, Thung. 

6.1.3. Đặc điểm đa dạng sinh học khu hệ động vật 

6.1.3.1. Đặc điểm đa dạng về thành phần khu hệ động vật của tỉnh 

a) Đa dạng về các loài động vật có xương sống ở cạn 

Theo kết quả điều tra khảo sát thực tế đồng thời thu thập, tổng hợp thông tin từ 

nhiều nguồn tài liệu khác nhau (thông tin từ các báo cáo điều tra của các Hạt Kiêm lâm 

trên địa bàn tỉnh, thông tin từ các báo cáo điều tra đã thực hiện tại Khu bảo tồn Hữu Liên, 

thông tin thu thập từ người dân…) cho thấy, đa dạng về tài nguyên động vật trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn được khái quát như sau : 

Hiện tại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, tập trung chủ yếu là khu vực vùng núi đá vôi 

thuộc cánh cung Hữu Lũng – Bắc Sơn – Văn Quan – Chi Lăng có 409 loài động vật thuộc 

88 họ, 24 bộ, thuộc các lớp thú, chim, bò sát và ếch nhái, trong đó: 

- Lớp thú có 61 loài thuộc 21 họ, 7 bộ. 

- Lớp chim có 239 loài thuộc 49 họ, 14 bộ. 

- Lớp bò sát có 67 loài thuộc 12 họ, 1 bộ. 

- Lớp ếch nhái có 42 loài thuộc 6 họ, 1 bộ. 

- Tài nguyên Thú: So với tài nguyên thú cả nước có 225 loài , 37 họ, 12 bộ. Tài 

nguyên thú khu vực có 61 loài chiếm 27,11%, có 21 họ chiếm 56,76%, có 7 bộ chiếm 

58,33% tài nguyên thú cả nước. Như vậy khu vực có tài nguyên thú đa dạng cao cả về 

thành phần loài và bộ, họ.  

- Tài nguyên Chim: So với tài nguyên chim cả nước có 828 loài, 81 họ,19 bộ, khu 

vực có 239 loài chiếm 28,86 %, có 49 họ chiếm 60,49%, có 14 bộ chiếm 73,68%. Như vậy 

khu vực có tài nguyên chim đa dạng cao về bộ, họ và thành phần loài.  
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- Tài nguyên Bò sát: So với tài nguyên bò sát cả nước có 296 loài, 23 họ, 3 bộ khu 

vực có 67 loài chiếm 22,63% có 12 họ chiếm 52,17% có 1 bộ chiếm 33,33%. Như vậy khu 

vực có tài nguyên bò sát đa dạng cao về thành phần bộ, họ và khá đa dạng về thành phần 

loài.  

- Tài nguyên Ếch nhái: So với tài nguyên Ếch nhái cả nước có 162 loài, 9 họ, 3 bộ 

khu vực có 42 loài chiếm 25,9 %, có 6 họ chiếm 66,6%, có 1 bộ chiếm 33,33%. Như vậy 

khu vực có tài nguyên Ếch nhái đa dạng cao. 

Đánh giá về mật độ các loài trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, có thể tổng hợp như sau :  

Về thú: Cấp nhiều 19 loài   (31,15%) 

  Cấp trung bình 11 loài (18,03%) 

  Cấp ít 10 loài   (16,39%) 

  Cấp hiếm 21 loài   (34,42%) 

Về chim Cấp nhiều 118 loài   (49,37%) 

  Cấp trung bình 91 loài  (38,07%) 

  Cấp ít 24 loài   (10,04%) 

  Cấp hiếm 6 loài   (2,51%) 

Về bò sát      Cấp nhiều 24 loài   (35,82%) 

  Cấp trung bình 23 loài  (34,32%) 

  Cấp ít 14 loài   (20,89%) 

  Cấp hiếm 6 loài   (8,95%) 

Về ếch nhái  Cấp nhiều 18 loài   (42,85%) 

  Cấp trung bình 11 loài  (26,19%) 

  Cấp ít 9 loài    (21,40%) 

  Cấp hiếm 7 loài   (16,66%) 

Kết quả điều tra, tổng hợp thông tin cũng cho thấy hầu hết các loài quí hiếm, những 

loài có giá trị cao đều thuộc cấp ít hoặc hiếm như: Hổ, Báo gấm, Vượn Đông bắc, Voọc má 

trắng, Khỉ các loại, Cu li, Hươu xạ, Gấu chó, Gấu ngựa, Rái cá lớn, Sóc bay trâu, Báo hoa 

mai, Hồng hoàng, Gà lôi trắng, Gà tiền và các loài bò sát lưỡng cư có giá trị cao như rắn 

Hổ chúa, Hổ mang, Trăn đất, Rùa hộp ba vạch, ếch gai... 

Nhóm thú, có (51%) trong đó hầu hết là các loài có giá trị kinh tế cao đều thuộc cấp 

ít và hiếm. Điều này chứng tỏ thú là đối tượng bị ảnh hưởng mạnh nhất của các hoạt động 

săn bắn và phá hoại sinh cảnh trong khu vực. 

Nhóm Chim, phần lớn các loài (75%), thuộc cấp nhiều và trung bình, như vậy 
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các loài chim không phải là đối tượng săn bắt và ít bị ảnh hưởng của các tác động tiêu 

cực. 

Nhóm Bò sát và Ếch nhái thành phần các cấp gần tương đương nhau. Các loài bò 

sát lớn có giá trị kinh tế đã bị săn bắt hầu như cạn kiệt. 

 Tình trạng một số loài quý hiếm 

+ Vượn đen Đông Bắc (Nomascus nasutus) là loài vượn rất hiếm, trên thế giới chỉ 

có ở Đông Nam Trung Quốc và Đông Bắc Việt Nam, được các nhà khoa học đặc biệt quan 

tâm, có tên trong Sách Đỏ Việt Nam, 2007 (cấp EN), Danh lục Đỏ IUCN, 2007 (cấp CR), 

ở nước ta hầu như sắp bị tiêu diệt. Theo kết quả điều tra gần đây cả nước còn khoảng 50 -

100 cá thể, phân bố trong vùng thuộc cánh cung Bắc Sơn, Ngân Sơn: Trùng Khánh (Cao 

Bằng), Phú Lương (Thái Nguyên), Na Rì (Bắc Cạn) và một số cá thể ở khu BTTN Hữu 

Liên (Lạng Sơn).  

Hiện tại ở Hữu Liên, huyện Hữu Lũng còn 2 đàn, khoảng 6-7 con, một đàn tại Lân Gia 

(3 - 4 con) và một đàn tại Lân Giếng (3 con). Hiện nay cả nước chưa có khu bảo vệ dành riêng 

cho loài này, vì vậy Khu bảo tồn Hữu Liên có ý nghĩa rất lớn để bảo vệ loài này. Đối với các 

huyện khác đều không có thông tin về loài này. 

+ Voọc má trắng (Trachypithecus f.  francoisi) là phân loài voọc đen, có tên trong 

Sách Đỏ Việt Nam, 2007 (cấp EN), Danh lục Đỏ IUCN, 2007 (cấp EN) trên thế giới chỉ có 

ở Đông Nam Trung Quốc và Đông Bắc Việt Nam, hiện cṇ rất ít. Tại Việt Nam chỉ có ở 

vùng Đông Bắc: Na Hang (Tuyên Quang), Na Rì (Bắc Cạn), Phong Quang (Hà Giang). Tại 

khu bảo tồn thiên nhiên Hữu Liên còn khoảng 9 cá thể ở Khu vực Lân Gia có một đàn 6 cá 

thể và Lân Luông một đàn 3 cá thể. 

 + Hươu xạ (Moschus berezovski) là loài thú móng guốc đặc sản có giá trị kinh tế, 

khoa học rất cao, và có giá trị dược liệu. Hươu xạ có vùng phân bố rất hẹp, ở nước ta chỉ 

có ở một số vùng núi đá vôi thuộc vùng Đông Bắc. Do bị săn bắt mạnh nên đang có nguy 

cơ bị tuyệt chủng, Sách Đỏ Việt Nam, 2007 (cấp CR), Danh lục Đỏ IUCN, 2007 (cấp 

CR). Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, hiện nay Hươu xạ khu trú tại khu BTTN Hữu Liên và 

chỉ còn lại rất ít.  

+ Các loài thú lớn khác như Gấu ngựa, Gấu chó, Báo hoa mai, Báo gấm theo thông 

tin của cán bộ các Hạt kiểm lâm và người dân địa phương, chúng vẫn còn nhưng rất ít. 
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Bảng VI-4. Một số loài động vật quý hiếm và mức độ đe dọa trên địa bàn tỉnh lạng Sơn  

Tên loài (Việt Nam) Tên khoa học Mức độ đe dọa 
(IUCN) 

Khu vực 
phân bố 

Khỉ mặt đỏ M. aretoides VU Hữu Liên 
Khỉ mốc M.  assamensis VU Hữu Liên 
Voọc má trắng Trachypithecus f. francoisi EN Hữu Liên 
Vượn đen Đông bắc Nomascus nasutus EN Hữu Liên 
Gấu chó Ursus malayaus  EN Hữu Liên 
Gấu ngựa  Ursus thibetanus EN Hữu Liên 
Cầy vằn bắc Hemigalus  owstoni VU Hữu Liên 
Báo gấm Padofelis nebulosa EN Hữu Liên 
Sơn dương  Capricornis sumatraensis EN Hữu Liên 
Hươu xạ Moschus berezovski CR Hữu Liên 
Sóc bay trắng đen Hylopetes alboniger VU Hữu Liên 
Gà lôi trắng Lophura nycthemera LR Hữu Liên 
Cú lợn lưng nâu Tyto capaensis VU Hữu Liên 
Chích choè lửa Copsychus malabaricus IIB Hữu Liên 
Yểng Gracula religiosa IIB Hữu Liên 
Tắc kè Gekko gekko VU Hữu Liên 
Rắn hổ mang Naja naja EN Hữu Liên 
Rắn hổ chúa Ophiophagus  hannah CR Hữu Liên 
Rắn cạp nong Bungarus fasciatus EN Hữu Liên 
Rắn ráo Ptyas korros EN Hữu Liên 
Rắn sọc dưa E. radiata VU Hữu Liên 
Cóc rừng Bufo galeatus VU Hữu Liên 
Ếch  gai Paa  spinosa EN Mẫu Sơn 
Chàng Andécsơn R. anderson VU Hữu Liên 
Ếch cây sần corti Theloderma corticale EN Mẫu Sơn 
b) Đa dạng về các loài động vật không xương sống (côn trùng) 

Qua tổng hợp tài liệu và khảo sát thực tế cho thấy khu hệ côn trùng Lạng Sơn rất đa 

dạng và có nhiều loại côn trùng có ích và cả những côn trùng có hại. Phổ biến gồm các bộ 

sau:  

- Bộ chuồn chuồn (Odonata): chia thành 2 nhóm lớn là Chuồn ngô (Anisoptera) và 

Chuồn kim (Zygoptera).  Đại diện có các giống thường gặp gồm Onychogomphus, 

Gomphus, Leptogomphus (chuồn ngô, chuồn ông), Lestes, Megalestes, Ischnura (chuồn 

kim). 

- Bộ Gián (Blattoptera): Các loài sống trong nhà ăn tạp, sinh sản nhanh và gây hại 

(cắn hỏng đồ dùng, truyền bệnh...), dạng sống ngoài tự nhiên có một số loài có tác dụng cải 

tạo đất. Loài phổ biến là gián nhà (Periplaneta americana, Blattaria germanica). Ở rừng 

gặp các giống Supella, Ischnoptera, Eoblatta. 

- Bộ cánh vảy (Lepidoptera): Đại diện có Ngài sâu tơ (Plutella maculipennis) gây 

hại bắp cải, sâu cuốn lá cam (Adoxophyes fasciata) ăn hại cam, sâu róm thông 

(Dendrolimus spectabilis), sâu xám hại ngô (Agrotis ypsilon). Họ bướm phượng 
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(Papilionidae) có bướm sâu cam (Papilio demolus), P. xuthus, P. polytes nikobarus) phá 

hại rất nhiều loại cây. Bướm cải (họ Pieridae) có các loài  Pieris rapae, P. brassicae... 

- Bộ cánh cứng (Coleoptera): đây là bộ lớn nhất trong khu hệ côn trùng, có nhiều 

loài gây hại rừng nghiêm trọng.  

- Bộ cánh nửa (Hemiptera): Bộ này gồm có các loài quan trọng sau: Bọ gạo 

(Notonecta glauca) phổ biến ở ao nuôi, ăn hại cá. Bọ xít hại lúa (Leptocorisa varicornis), 

Cà cuống (Lethocerus indicus). 

Các loài bọ xít, phần lớn sống trên cạn, chích hút nhựa cây, một số loài hút máu 

động vật và các côn trùng khác. Một số là vật trung gian truyền bệnh cho cây. Các họ chủ 

yếu: Bọ xít vải (Pentatomidae), Bọ xít hai gai (Coreideae), Bọ xít dài (Alydidae), Bọ xít 

mai rùa (Scutelleridae), Bọ xít ăn sâu (Reduviidae). 

- Bộ cánh đều (Isoptera): gồm các loài mối. Các giống có nhiều loài là 

Odontotermes, Macrotermes, Nasutitermes  (họ Termitidae), Reticulitermes Coptotermes 

(họ Rhinoterrmitidae). Đại diện có các loài như  Coptoterrmes domesticus hại gỗ khô trong 

nhà, Coptotermes formosanus phá hại các công trình kiến trúc.  

- Bộ Bọ ngựa (Mantodea): gồm các loài bọ ngựa có kích thước lớn, phổ biến gồm 

các giống Mantis, Tenodera và Statilia. Bọ ngựa là loài côn trùng có ích. 

- Bộ cánh thẳng (Orthoptera): Trong bộ này thường gặp 4 họ sau: họ Sát sành 

(Tettigonidae), họ Châu chấu (Acrididae), họ Dế mèn (Gryllidae) và họ Dế dũi 

(Gryllotalpidae). Trong đó, hai họ thường gặp phổ biến trên đồng ruộng là Họ Châu chấu 

(Acrididae) và Sát sành (Tettigonidae). 

Họ Châu chấu (Acrididae): Đại diện có các loài như châu chấu nâu (Oxya velox, 

Oxya sinensis), thường gây hại trên ruộng lúa; Châu chấu tre lưng vàng (Ceracris kiangsu), 

Châu chấu tre lưng xanh (Ceracris nigricornis) phá hại tre nứa, mai, giang. Hiện tượng 

châu chấu di cư khá phổ biến và gây tác hại rất lớn do độ lớn của quần thể và tốc độ di 

chuyển, đe doạ nền sản xuất nông nghiệp. 

Họ Dế mèn (Gryllidae): Sống trên mặt đất, ruộng, vườn và rừng cây, hoạt động về 

đêm. Đại diện có loài dế mèn (Gryllus testaceus).  

Họ sát sành (Tettigonidae): Đại diện có loài Euconocephalus pallidus.  

Họ Dế dũi (Gryllotalpidae): Đại diện có loài G. formosana. 

- Bộ cánh giống (Homoptera): Có các loài gây hại quan trọng và thường gặp ở Lạng 

Sơn như: Rầy xanh đuôi đen (Nephotettix bipunctatus, N. apicalis, Nilaparvata lugens) hại 

lúa; Rầy bông (Empoasca biguttula); Rệp phấn (Aleurocanthus spiniferus); Rệp cam 

http://www.vncreatures.net/dinhnghia.php
http://www.vncreatures.net/dinhnghia.php


277 
 

 

(Aphiss cỉtocidus); Rệp sáp giả (Pseudococcus comstochi); Cánh kiến (Laccifera lacca); 

Cồ cộ (Tosema melanoptera); Ve sầu (Cicada sp).  

Trong số các loài côn trùng phân bố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, có 4 loài được ghi 

trong Sách đỏ Việt Nam 2007, gồm: Cà cuống (Lethocerus indicus), Kặp kìm sàng đao 

(Dorcus titanus westermanni), Bướm phượng đốm đen (Papilio noblei) và Bướm phượng 

Phidi (Graphium phidias).  

6.1.3.2. Những đặc điểm đặc trưng của hệ động vật  
Dựa trên đặc điểm địa hình, sự phân bố của khu hệ động vật tỉnh Lạng Sơn có thể 

được phân chia theo vị trí địa lý như sau: 

- Vùng trung du và núi đá vôi: phân bố ở huyện Hữu Lũng, Văn Quan, Bắc Sơn, huyện 

Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. Đây là khu vực chủ yếu là rừng trồng, còn diện tích rừng tự 

nhiên không lớn, chỉ khoảng trên 26.422 ha (chiếm 11,85%) diện tích rừng tự nhiên toàn tỉnh. 

Tuy nhiên, đây là khu vực mang tính ĐDSH cao nhất tỉnh Lạng Sơn, có số thành phần loài 

động vật gồm 409 loài; trong đó, có 61 loài thú, 239 loài chim, 67 loài bò sát và 42 loài lưỡng 

cư, chiếm 100% tổng số loài thú trên toàn tỉnh. Sở dĩ như vậy là do khu vực có KBTTN Hữu 

Liên tại huyện Hữu Lũng, và một phần diện tích tại các huyện Văn Quan, Chi Lăng và Bắc 

Sơn. Chính vì thế khu vực này có thể được bảo tồn và lưu giữ được nhiều loài động vật trong 

tỉnh. 

- Vùng trung du xen lẫn miền núi: phân bố tại các huyện: Đình Lập, Lộc Bình, Cao Lộc, 

Văn Lãng. Đây là khu vực chủ yếu đang được khai thác trồng cây lâu năm và cây ngắn ngày. 

Ngoài ra, diện tích rừng tự nhiên tại 4 huyện này khoảng 99.381,74 ha chiếm tỷ lệ cao nhất so 

với các khu vực khác (chiếm 45,5% diện tích rừng tự nhiên toàn tỉnh Lạng Sơn), trong đó có 

khu hệ rừng tự nhiên có chất lượng tốt tại khu vực Lâm Ca – Đồng Thắng huyện Đình Lập. 

Do đó, tính đa dạng sinh học của khu vực này khá cao, chỉ đứng sau khu vực vùng Trung du 

có KBTTN Hữu Liên. Tại đây đã thống kê có khoảng trên 100 loài động vật gồm 21 loài thú, 

57 loài chim, 24 loài bò sát và 11 loài ếch nhái.  

- Vùng núi thấp: phân bố tại các huyện Tràng Định, Bình Gia. Diện tích rừng tự nhiên 

và rừng trồng lại khu vực này tương đối lớn nên sự đa dạng hệ động vật ở mức khá cao với 

trên 80 loài động vật thuộc các lớp thú, chim, bò sát, ếch nhái. 

Hệ động vật nuôi: Chủ yếu là dê, trâu, bò, lợn và các loại gia cầm (gà, vịt, ngan, 

ngỗng…) được nuôi hầu hết ở các xã, huyện trên địa bàn tỉnh. 
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6.1.4. Hiện trạng đa dạng thủy sinh vật, khu hệ ngập nước 

6.1.4.1. Thực vật nổi (Phytoplankton) 

 Kết qủa khảo sát tại một số thuỷ vực nước ngọt tỉnh Lạng Sơn đã xác định được 62 

loài thực vật nổi thuộc các ngành tảo Silic (Bacillariophyta), tảo Lục (Chlorophyta), vi 

khuẩn Lam (Cyanobacteria), tảo Mắt (Euglenophyta) và tảo Giáp (Pyrrophyta). Trong số 

này nhóm tảo silic chiếm ưu thế về thành phần loài với 27 loài (chiếm 43.5%), tiếp đến là 

nhóm tảo lục có 22 loài (35.5%), vi khuẩn lam có 10 loài (chiếm 16.1%), tảo mắt có 2 loài 

(chiếm 3.2%) và thấp nhất là tảo giáp, chỉ có 1 loài (chiếm 1,6%). Hầu hết các loài thực vật 

nổi đã xác định được là các loài phổ biến, có phân bố rộng. 

 Trong thành phần loài thực vật nổi các thuỷ vực tỉnh Lạng Sơn ta có thể phân biệt 

thành các nhóm sinh thái sau: nhóm loài ưa môi trường nước chảy, hàm lượng oxy hoà tan 

cao trong khi lại nghèo về muối dinh dưỡng. Các đại diện trong nhóm này thường bắt gặp 

ở các suối và sông vùng thượng nguồn với số lượng không lớn nhưng lại có sự đa dạng về 

thành phần loài như các loài trong chi Melosira, Nitzschia, Amphora, Surirella, Navicula, 

Synedra thuộc ngành tảo  Silic, các chi  Spyrogyra, Zignemopsis, Micrasterias, Closterium, 

Staurastrum, Crucigenia thuộc tảo Lục. Nhóm loài thứ hai thường ưa môi trường giàu hữu 

cơ, thường xuất hiện ở các thuỷ vực bị ô nhiễm hữu cơ, chúng thường phát triển với số 

lượng lớn cá thể trong quần thể. Nhóm này thường gặp ở ao, hồ có nguồn thải hữu cơ, các 

đại diện tiêu biểu thuộc các chi Scenedesmus thuộc tảo Lục, chi Oscillatoria thuộc vi 

khuẩn Lam, chi Euglena thuộc tảo Mắt. 

 Mật độ thực vật nổi các thuỷ vực nước ngọt tỉnh Lạng Sơn ở mức trung bình, dao 

động từ 11100-88785 tb/l. Các thuỷ vực dạng hồ thường có mật độ lớn hơn hẳn ở sông và 

suối với sự phát triển ưu thế của một số nhóm thực vật nổi. Trong thành phần loài, nhóm 

tảo silíc thường chiếm ưu thế về mật độ ở hầu hết các điểm khảo sát, tiếp đến là nhóm tảo 

lục và vi khuẩn lam. Nhóm tảo mắt và tảo giáp rất ít thấy trong mẫu định lượng. Tại một số 

trạm có hàm lượng muối dinh dưỡng cao có sự phát triển mạnh của nhóm vi khuẩn lam và 

nhóm tảo lục, tại những điểm này chúng thường chiếm tỉ lệ lớn về số lượng. 
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Lấy mẫu thủy sinh tại Hồ trung tâm huyện 

khu Tân Hòa – An Ninh – An Thịnh, thị trấn 
Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng 

Lấy mẫu thủy sinh tại Hồ Ba Lẹng – thôn Ba 
Lẹng, xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng 

6.1.4.2. Thực vật thủy sinh bậc cao (Macrophyta) 

 Qua điều tra khảo sát cho thấy, thực vật thuỷ sinh bậc cao (Macrophyta) trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn sinh trưởng và phát triển tại các khu thủy vực và tại các sông suối như: hồ 

Phai Danh (Bình Gia); khu vực ngã ba sông Bắc Giang – sông Yên Lồ (Bình Gia); hồ Bản 

Chành, hồ Nà Cây, hồ Tà Keo (Bình Gia); hồ Bắc Làng (Đình Lập); hồ Nà Tâm, hồ Phai 

Loạn (Tp. Lạng Sơn); hồ Lệ Minh (Cao Lộc); ngã ba sông Thương – sông Luộc (Chi Lăng), 

đất ngập nước tại khu vực xã Sàn Viên – Đông Quan – TT. Na Dương (Lộc Bình); hồ Tam 

Hóa (Bắc Sơn) …, bao gồm các quần xã:  

 - Thực vật lá nổi (Floating-leaved macrophyte) là các loài có rễ cắm vào đáy thuỷ 

vực, lá nổi trên bề mặt nước hoặc trên mặt nước: bao gồm các loài súng lam (Nymphaea 

nouchali), súng trắng (N. pubescens), súng vuống (N. tetragona), u du (Cyperus spp.), đuôi 

lươn (Phylidrum lanuginosum)... 

 - Thực vật trôi nổi tự do (Freely floating macrophyte) là các loài bèo có bộ rễ chùm, 

ngập trong nước: bèo cái Pistasia stratiotes, bèo tai chuột Salvia cuculata, bèo lục bình 

Eichnornia crassipes. 

 - Thực vật ngập nước (Emergent macrophyte) là các loài có bộ rễ trong đáy thuỷ vực, 

thân lá trên mặt nước: năng ngọt E. dulcis, rau dừa nước Ludwidgia adscendens, cỏ xước 

nước Centrostachys aquatica, cỏ mồm mỡ Hymenachne acutigluma, ý dĩ Coix aquatica, 

cỏ bấc L. hexandra... Ngoài các loài thực vật thuỷ sinh tự nhiên như trên là quần thể lúa 

nước được xem là cây trồng.  

 - Thực vật chìm trong nước (submerged macrophyte) bao gồm các loài rong với bộ rễ 

cắm vào đáy thuỷ vực, toàn bộ thân, lá ngập hoàn toàn trong nước: rong đuôi chồn 
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Ceratophyllum demersum, thuỷ nữ ấn Nymphoides indicum, nhĩ cán vàng Utricularia 

flexuosa, U. fasciculata, U. confervifolia, thuỷ thảo Hydrrilla verticilata... 

 Ngoài ra, cùng sinh sống với các loài thực vật thuỷ sinh trên, trong vùng còn gặp một 

số thực vật nổi khác như: bèo tấm nhọn Lemna tenera, bèo hoa Azolla pinnata…  

6.1.4.3. Động vật nổi (Zooplankton) 

 Kết quả phân tích mẫu tại các điểm trong khu vực khảo sát đã xác định được 34 loài 

động vật nổi thuộc các nhóm Giáp xác chân chèo (Copepoda) 9 loài (chiếm 26.5%),  Giáp 

xác râu ngành (Cladocera) có 13 loài (chiếm 38.2%), Trùng bánh xe (Rotifera) có 8 loài 

(chiếm 23,5%), ấu trùng côn trùng (insecta larva) có 2 loài (chiếm 9.9 %) và ấu trùng giáp 

xác (crustacean larva) có 2 loài (chiếm 5.9%). Số loài trên đây chắc chắn chưa thể phản 

ánh hết số loài thực có trong khu vực.  

 Hầu hết các loài động vật nổi đã xác định được là các loài phổ biến, phân bố rộng, 

một số loài đặc trưng cho khu vực Bắc Việt Nam như Phyllodiaptomus tunguidus, 

Heliodiaptomus falxus, Limnocletodes angustodes. Về mặt sinh thái học cũng có thể phân 

biệt làm 2 nhóm loài: Các loài thích nghi với môi trường nước chảy có hàm lượng muối 

dinh dưỡng thấp, độ trong lớn và hàm lượng oxy hoà tan cao, nhóm loài này thường phổ 

biến ở các thuỷ vực vùng núi. Các đại diện trong nhóm này có thể kể đến Euchlanis 

dilatata, Paracyclops fimbriatus, Macrothrix spinosa, Ceriodaphnia rigaudi, Chydorus 

sphaericus... và các loài ấu trùng côn trùng trong bộ Phù du Ephemeroptera. Nhóm loài 

thứ hai bao gồm các loài thích nghi với môi trường nước tĩnh, các thuỷ vực có hàm lượng 

muối hoà tan cao như Rotaria neptunia, Brachionus calyciflorus, B. falcatus (Rotatoria), 

Bosmina longirostris, Moina  dubia, Moinodaphnia macleayi (Cladocera), Mesocyclops 

leuckarti, Phyllodiaptomus tunguidus, Mongolodiaptomus birulai... (Copepoda), chúng 

thường phát triển với số lượng lớn trong thuỷ vực. 

 Mật độ động vật nổi tại các thuỷ vực khảo sát dao động từ 420-53290 con/m3. Các 

thuỷ vực dạng suối thường có mật độ thấp nhất dao động từ 420-690 con/m3, trong thành 

phần nhóm giáp xác chân cheo Cyclopoida và ấu trùng côn trùng thường chiếm ưu thế về 

mật độ. Ở các thuỷ vực dạng hồ có mật độ động vật nổi lớn nhất, dao động từ 2319-38970 

con/m3, trong thành phần nhóm giáp xác chân chèo Copepoda và giáp xác râu chẻ 

Caladocera thường chiếm ưu thế hoàn toàn về mật độ, tại một số điểm có hàm lượng muối 

dinh dưỡng cao thường thấy sự phát triển mạnh của nhóm ăn lọc hữu cơ trong lớp trùng 

bánh xe Rotifera. 
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6.1.4.4. Động vật đáy (Benthos) 

 Kết quả khảo sát các thuỷ vực trong khu vực trong tháng 11/2011, đã xác định được 

23 loài động vật đáy thuộc các nhóm: Chân bụng (Gastropoda) 12 loài (chiếm 52.2%), Hai 

mảnh vỏ (Bivalvia) 5 loài (chiếm 21.7%), Giáp xác (Crustacea) 3 loài (chiếm 13.0%) và 

Côn trùng nước 3 loài (chiếm 13.0%). Số loài ghi nhận được chắc chắn còn ít hơn so với số 

loài thực có trong khu vực, đặc biệt chưa tìm thấy các loài thân mềm hai mảnh vỏ họ 

Unionidae đặc trưng của khu vực này. 

 Trong thành phần loài động vật đáy ngoài những loài phổ biển và phân bố rộng, thích 

nghi với các môi trường nền đáy khác nhau như Corbicula cyreniformis, Corbicula 

messageri, Lymnaea viridis, Tarebia granifera, Thiara scabra, Angulyagra polyzonata, 

Angulyagra boettgeri… còn có các nhóm loài thích nghi với các thuỷ vực nước chảy sông 

suối miền núi như Brotia siamensis, Adamietta reevei, Acentrella sp., Sermyla 

tornatella...Ở nhiều điểm khảo sát đều thấy xuất hiện hai loài Ốc bươu vàng Pomacea 

bridgesi, Pomacea canaliculata là những loài gây hại có phân bố rộng và khả năng thích 

nghi tốt. Một số loài động vật đáy như hến nước ngọt (Corbicula spp.), ốc đá (Angulyagra 

spp.), tép có càng (Macrobrachium spp.)… là nguồn thực phẩm quan trọng của người dân 

địa phương, tuy nhiên sản lượng đánh bắt tự nhiên là không lớn. 

 Mật độ động vật đáy các thủy vực nghiên cứu dao động từ 26-161 con/m3, trong 

thành phần chủ yếu là nhóm Chân bụng, bao gồm các loài có kích thước nhỏ và nhóm côn 

trùng nước. Nhóm Thân mềm hai mảnh vỏ thường xuất hiện rất ít trong mẫu định lượng. 

6.1.4.5. Đa dạng về các loài cá 

Kết hợp thu thập tổng hợp thông tin từ các nguồn khác nhau và qua điều tra khảo 

sát cho thấy, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có khoảng 167 loài cá thuộc 16 họ và 6 bộ gồm 

bộ cá chép (Cypriniformes), bộ cá da trơn (Siluriformes), bộ cá sóc (Cyprinodontidae), 

bộ lươn (Synbranchiformes), bộ cá nhái (Beloniformes), và bộ cá vược (Perciformes). 

Trong số 16 họ cá phân bố trên các thủy vực của tỉnh Lạng Sơn (hệ thống sông 

Kỳ Cùng, các suối và ao hồ), số loài thuộc họ các chép (Cyprinidae) chiếm số lượng 

lớn nhất với khoảng 59% số loài, tiếp theo là các loài thuộc họ cá chạch vây bằng 

(Balitaridae), khoảng 7%. Một số họ chỉ có một vài loài phân bố trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn như họ cá sóc (Cyprinodotidae), họ cá sặc (Belontidae), họ cá rô đồng 

(Anabantidae). 

Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, trong số các loài cá có 7 loài có tên trong Sách đỏ 

Việt Nam 2007, gồm: Cá lợ thân thấp (Cyprinus multitaeniata), Cá măng giả 
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(Luciocyprinus Langsoni), Cá chép gốc (Procypris merus), Cá anh vũ (Semilabeo 

obscurus), Cá ngựa bắc (Tor (Forlifer) brevifilis), Cá lăng chấm (Hemibagrus guttatus) 

và Cá chiên (Bagarius rutilus). Đặc biệt, có 2 loài được xếp vào mức độ đã bị tuyệt 

chủng ngoài thiên nhiên (mức EW) là Cá lợ thân thấp (Cyprinus multitaeniata) và Cá 

chép gốc (Procypris merus) và một loài đặc trưng ở sông Kỳ Cùng của tỉnh Lạng  Sơn 

được xếp ở mức độ đe dọa rất nguy cấp (CR) đó là loài Cá măng giả (Luciocyprinus 

Langsoni). 
Bảng VI-5. Danh sách các loài cá bị đe dọa tuyệt chủng tại tỉnh Lạng Sơn 

Loài Tên Khoa học Mức độ nguy cấp (IUCN) Phân bố 
Cá lợ thân thấp Cyprinus multitaeniata EW Sông Kỳ Cùng 
Cá măng giả Luciocyprinus Langsoni CR A1c,d,e B1+2,b,c,d Sông Kỳ cùng 
Cá chép gốc Procypris merus EW Sông Kỳ cùng 
Cá anh vũ Semilabeo obscurus VU A1c,d B2a,b Sông Kỳ Cùng 
Cá ngựa bắc Tor (Forlifer) brevifilis VU A1a,c,d B1a,b,c Sông Kỳ Cùng 
Cá lăng chấm Hemibagrus guttatus VU Ac,d B2a,b Sông Kỳ Cùng 
Cá chiên Bagarius rutilus VU A1c,d B2a,b Sông Kỳ cùng 

      Nguồn: Sách đỏ Việt Nam 2007     

6.1.5. Hiện trạng đa dạng sinh học nông nghiệp – cây trồng 

Đa dạng sinh học nông nghiệp là bộ phận của đa dạng sinh học, bao gồm tất cả 

các thành phần của đa dạng sinh học - ở cấp gen, cấp loài và cấp hệ sinh thái – liên 

quan đến thực phẩm và nông nghiệp và các hệ sinh thái nông nghiệp, bao gồm các loài 

cây trồng và vật nuôi, và nhiều giống thuộc các loài đó và bao gồm các thành phần khác 

hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp. Đa dạng sinh học nông nghiệp là kết quả của quá trình 

chọn lọc tự nhiên và nhân tạo. 

Đối với tỉnh Lạng Sơn, địa hình có nhiều sự biến đổi nên các loại cây được trồng 

ở đây khá đa dạng tuỳ thuộc vào chất đất và nguồn cung cấp nước. Đa dạng sinh học 

nông nghiệp tập trung vào cây lương thực, cây công nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi gia 

súc, gia cầm và hình thành một số vùng nguyên liệu.  

6.1.5.1. Tập đoàn cây trồng 

- Cây hàng năm 

+ Cây lương thực: Diện tích cây lương thực của tỉnh những năm gần đây đã giảm 

đáng kể. Cụ thể, diện tích cây lương thực tỉnh Lạng Sơn năm 2015 là 71.880ha, năm 2019 

đạt 68.023ha. Sản lượng lương thực năm 2015 là 314.938 tấn, năm 2019 đạt 30.2201tấn. 

Năm 2019, các huyện có diện tích trồng cây lương thực lớn nhất tỉnh là Hữu Lũng 

(10.736 ha), Bắc Sơn (8.762ha), Lộc Bình (8.080ha),Trành Định (7.450ha). 
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Đến tháng 6/2020, Tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm sơ bộ vụ Đông - Xuân 

năm 2020 thực hiện được 47.215,65 ha, tăng 1,32% (+613,26 ha) so với cùng kỳ. Diện tích 

tăng chủ yếu ở cây ớt cay, cây thạch đen, cây lúa. 

Bảng VI-6: Diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

   Đơn vị : ha  

 2015 2016 2017 2018 2019 
Tỉnh Lạng Sơn  71.880 72.216 70.875 69.748 68.023 
Thành phố Lạng Sơn  1260 1237 1169 1125 1046 
Huyện Tràng Định  7602 7742 7712 7655 7450 
Huyện Bình Gia  5601 5626 5672 5700 5675 
Huyện Văn Lãng  5060 5069 5093 5064 5119 
Huyện Cao Lộc  6420 6437 6226 6055 5908 
Huyện Văn Quan  6423 6480 6458 6459 6491 
Huyện Bắc Sơn  9099 9327 9129 9066 8762 
Huyện Hữu Lũng  11661 11538 11217 10842 10736 
Huyện Chi Lăng  7862 7825 7699 7391 6990 
Huyện Lộc Bình  8749 8865 8557 8508 8080 
Huyện Đình Lập  2142 2070 1942 1883 1766 

Nguồn: Niên giám thông kê tỉnh Lạng Sơn năm 2019 

Lúa là cây trồng chính và là nguồn lương thực và dinh dưỡng chủ yếu cho người 

dân, được trồng chủ yếu trong các thung lũng và các vùng đất có độ dốc thấp được cải 

tạo thành những thửa ruộng bậc thang để trồng lúa. Tháng 6/2020, diện tích gieo trồng 

thực hiện 15.458,27 ha, tăng 0,34% (+52,79ha) so với cùng kỳ. Diện tích gieo trồng cây 

lúa tăng do thời tiết đầu vụ mưa nhiều thuận lợi cho việc gieo trồng, đồng thời năm nay 

ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, lao động chính trong các hộ gia đình không sang 

Trung Quốc lao động thuê như trước nên đã mở rộng diện tích gieo trồng; diện tích thu 

hoạch ước đạt 680ha, tăng 13,33% (+80ha) so với cùng kỳ, năng suất ước đạt 51,54 

tạ/ha, tăng 0,14% (+0,08 tạ/ha) so với cùng kỳ; sản lượng ước đạt 3.504,48 tấn, tăng 

13,49% (+416,69 tấn) so với cùng kỳ. Sản lượng lúa tăng là do diện tích gieo trồng, 

năng suất tăng. 

Năm 2019, tổng diện tích trồng lúa của tỉnh là 48.394ha giảm 1,03 lần so với năm 

2015 (49.827ha). Ba huyện có diện tích trồng lúa lớn nhất tỉnh năm 2019 là Hữu Lũng 

(7.982ha), Lộc Bình (6.524ha) và Tràng Định (5.344ha). Thành phố Lạng Sơn có diện 

tích trồng lúa ít nhất toàn tỉnh với 718 ha. 
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Hình VI-2: Diện tích trồng lúa phân theo địa phương của tỉnh Lạng Sơn 

Đối với cây ngô, diện tích gieo trồng cây ngô giai đoạn 6 tháng đầu năm 2020 thực 

hiện 14.183,57 ha, so với cùng kỳ tăng 0,94% (+132,39 ha). Diện tích cây ngô tăng chủ 

yếu ở huyện Tràng Định (do năm 2019 ngô tím dễ tiêu thụ mang lại giá trị kinh tế cao), 

huyện Văn Quan (do thời tiết thuận lợi, mưa nhiều một số diện tích năm trước trồng dưa 

hấu, đỗ tương, bí xanh, dong riềng trồng xuống ruộng năm nay chuyển sang trồng lúa, 

ngô), huyện Bắc Sơn (sản phẩm từ cây ngô được sử dụng nhiều trong chăn nuôi gia súc 

nhốt chuồng vỗ béo) nên bà con mở rộng diện tích gieo trồng; diện tích thu hoạch ước 

611,60ha, năng suất ước đạt 51,48 tạ/ha, giảm 0,68%, (-0,35 tạ/ha) so với cùng kỳ. Năng 

suất cây ngô giảm là do trong vụ thời tiết mưa nhiều nên ảnh đến quá trình thụ phấn và 

phát triển của bắp ngô; sản lượng ước 3.148,40 tấn, giảm 5,53% (-4 184,27 tấn) so với 

cùng kỳ. Dự ước năng suất thu hoạch vụ Đông - Xuân giảm do ảnh hưởng của thời tiết, tuy 

nhiên tổng sản lượng ngô vụ Đông - Xuân tăng do diện tích gieo trồng tăng. 

Năm 2019 là 19.627 ha (giảm 1,12 lần so với năm 2015); trong đó, huyện Bắc Sơn 

có diện tích trồng ngô lớn nhất với 4.229ha, tiếp đến là huyện Chi Lăng 2.818ha và huyện 

Tràng Định 2.106ha. 
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Hình VI-3: Diện tích trồng ngô phân theo địa phương của tỉnh Lạng Sơn 

Diện tích trồng khoai lang, diện tích gieo trồng thực hiện 497,15 ha, giảm 14,43% (-

83,87 ha) so với cùng kỳ. Diện tích khoai lang giảm là do sản xuất trồng trọt phải đầu tư 

công sức nhiều, thời gian sản xuất kéo dài, giá trị kinh tế thấp và không ổn định nên người 

dân thu hẹp diện tích sản xuất. 

Năm 2019 đạt 1.980ha (tăng 0,98 lần so với năm 2015); trong đó, huyện Lộc Bình 

có diện tích trồng khoai lang lớn nhất tỉnh với 524 ha, tiếp đến là huyện Cao Lộc với 310ha, 

huyện Văn Lãng có diện tích trồng khoai lang ít nhất chỉ có 46ha. 

 
Hình VI-4: Diện tích trồng khoai lang phân theo địa phương của tỉnh Lạng Sơn 

+ Cây hàng năm:  

Năm 2019, diện tích trồng cây hàng năm toàn tỉnh là 20762ha, tăng so với năm 

2015 (20737ha). Trong đó, hai huyện có diện tích trồng cây công nghiệp hàng năm lớn 
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nhất là Chi Lăng (3.433 ha) và Bắc Sơn (3257 ha); huyện Đình Lập có diện tích trồng cây 

hàng năm nhỏ nhất (491ha).  

Nhìn chung đối với cây hàng năm, sản lượng và diện tích gieo trồng của cây rau đậu 

là lớn nhất, sản lượng và diện tích gieo trồng của cây mía là nhỏ nhất. 

 
Hình VI-5: Diện tích trồng cây công nghiệp hàng năm phân theo địa phương của tỉnh 

Lạng Sơn 

 
Hình VI-6: Diện tích trồng cây công nghiệp hàng năm phân theo từng loại cây 

- Cây lâu năm 

 + Cây hoa hồi: Tổng diện tích trồng cây hồi năm 2015 là 29.010ha, năm 2019 là 

30.267ha. Năm 2019, Văn Quan là huyện có diện tích trồng cây hồi lớn nhất với 9.846ha, 

tiếp đến là huyện Bình Gia (7.733ha). 

+ Cây chè: Tổng diện tích chè năm 2015 là 982,5 ha, năm 2019 là 715 ha. Cơ quan 

chuyên môn tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, hướng dẫn bà con cách 
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trồng, chăm sóc theo tiêu chuẩn VietGAP, nâng cao chất lượng sản phẩm chè của địa 

phương, giá chè khô tại địa phương dao động từ 150-180 nghìn đồng/kg. 

+ Cây ăn quả: Tổng diện tích trồng cây ăn quả toàn tỉnh năm 2019 là 16527ha, năm 

2015 là 11.434ha. Một số loại cây như mơ, mận, vải có xu hướng giảm, do một số địa 

phương trồng không hiệu quả; do không phù hợp với điều kiện tự nhiên, chất lượng quả 

kém, khó cạnh tranh với vải Bắc Giang, Hải Dương, nhãn Hưng Yên. Cụ thể, diện tích 

trồng Vải năm 2015 là 2.903ha, năm 2018 là 1.832ha.  

Đối với hồng, quýt và na có tổng diện tích trồng lớn nhất và có xu hướng tăng dần 

qua các năm trong giai đoạn 2015 - 2019. 
 

 
Hình VI-7: Diện tích gieo trồng một số cây lâu năm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Đến tháng 6/2020, Toàn tỉnh diện tích cây lâu năm ước tính 6 tháng đầu năm: 

48.493,9 ha, tăng 0,92% (+444,31 ha) so với cùng kỳ. Trong đó: Cây ăn quả 16.567,69 ha, 

chiếm 34,16% tổng diện tích cây lâu năm, giảm 0,42 % (- 69,53 ha). Cây chè 687,44 ha, 

giảm 6,13% (-44,91 ha) so với năm trước, trong đó diện tích cây chè búp 542,55 ha, giảm 

7,42 % (-43,5 ha); cây gia vị, cây dược liệu lâu năm 30.614,84 ha, chiếm tỷ trọng lớn nhất 

trong tổng diện tích cây lâu năm (63,13%), tăng 1,65% (+495,85 ha); cây lâu năm khác 

618,49 ha, tăng 11,13% (+61,96 ha) so với cùng kỳ. 

Sở Nông nghệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành các văn bản chỉ đạo về phát triển các sản phẩm chủ lực, chú trọng sản xuất theo tiêu 

chuẩn VietGAP, an toàn vệ sinh thực phẩm. Các loại cây ăn quả có6 tiềm lực phát triển và 

được người dân trồng nhiều trong thời gian tới như na, hồng không hạt, quýt, cam, bưởi, 

thanh long ruột đỏ do những loại cây phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương, 
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giá ổn định, nhu cầu tiêu dùng nhiều và một số trồng theo chương trình hỗ trợ xây dựng 

nông thôn mới. 

Ngoài ra, trong đa dạng sinh thái nông nghiêp Lạng Sơn, còn có các loài cây ăn quả 

đặc sản là nhóm các loài cây điển hình cho một số địa phương trong tỉnh như Na dai Chi 

Lăng (khu vực xã Mai Sao, Quang Lang, Chi Lăng, Đồng Mỏ huyện Chi Lăng), Quýt vàng 

Bắc Sơn (tập trung tại các xã Nhất Hoà, Nhất Tiến, Quỳnh Sơn, Bắc Sơn, Tân Lập, Chiến 

Thắng, Vũ Sơn và xã Đồng ý huyện Bắc Sơn), Hồng không hạt Bảo Lâm (xã Bảo Lâm 

huyện Cao Lộc), Đào Mẫu Sơn (xã Mẫu Sơn huyện Lộc Bình và xã Công Sơn huyện Cao 

Lộc)… 

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh cũng có một số loài cây ngoại lai xâm nhập (cau vua, bơ, 

mác ca…) và ngoại lai xâm hại (mai dương, bèo lục bình, mau má Nhật Bản…) 
Bảng VI-7. Một số loài thực vật ngoại lai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Stt Tên gọi Tên khoa học 
 Cây ngoại lai xâm nhập 

1 Cau vua Roystonia regia 
2 Cây bơ Persea americana 
3 Mác ca macadamai 
4 Lê Tứ xuyên P. pashia 
5 Cỏ voi Pennisetum purpureum 
6 Thanh long Hylocereus undatus 
7 Hoa sứ Adenium Obesum Balt 
8 Trứng cá Muntingia calabura 

 Cây ngoại lai xâm hại 
1 Cây Mai dương  Mimosa pigra 
2 Rau má Nhật bản Hydrocotyle rotundifolia 
3 Bèo lục bình Eichhornia crassipes 
4 Cây ngũ sắc Lantana camara 

Nguồn: Sở NN & PTNT tỉnh Lạng Sơn 

6.1.5.2. Đặc trưng cơ cấu cây trồng, vật nuôi của tỉnh 

 Tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng phát 

huy lợi thế của từng vùng, tập trung đầu tư thâm canh, nâng cao sản xuất và chất lượng sản 

phẩm. Tỉnh đã có chính sách khuyến khích phát triển sản xuất như: hỗ trợ đầu tư các loại 

giống chè, lúa, ngô, Na, Quýt, Vải…; hỗ trợ trồng Quýt Bắc Sơn theo phương pháp thâm 

canh vùng cao; hỗ trợ giống cây lâm nghiệp; hỗ trợ phát triển chăn nuôi. 

Đối với cây trồng, tăng cường áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật, mở rộng 

diện tích gieo cấy các giống lúa có năng suất chất lượng cao, thực hiện chuyển đổi một số 

diện tích gieo trồng cây màu khác kém chất lượng sang trồng cây công nghiệp ngắn ngày; 

phát triển diện tích gieo trồng ngô trên đất 2 vụ lúa, giảm diện tích lúa nương, chuyển sang 
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gieo trồng ngô chịu hạn. Mở rộng các diện tích cây công nghiệp hàng năm như lạc, đậu 

tương, Bông, Mía, Thuốc lá… 

Chăn nuôi phát triển theo hướng tập trung, theo phương pháp công nghiệp và bán 

công nghiệp, thực hiện các chương trình hỗ trợ chăn nuôi đối với các hộ nghèo… Tình 

hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh có xu hướng phát triển đàn bò theo hướng vỗ béo lấy thịt, 

tốc độ giảm tổng đàn trâu sẽ giảm và dần ổn định. Chăn nuôi lợn có nhiều biến động do 

ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, sau khi tình hình dịch tả lợn Châu Phi xảy ra trong năm 

2019 được khống chế, người dân bắt đầu tái đàn, tuy nhiên đến tháng 6/2020 dịch bệnh có 

nguy cơ bùng phát trở lại đã hạn chế việc tái đàn của người chăn nuôi; chăn nuôi lợn gặp 

khó khăn, người dân chuyển sang phát triển đàn gia cầm, đặc biệt phát triển đàn gà, dự ước 

từ đây đến cuối năm tổng đàn gia cầm sẽ tăng khá so với cùng kỳ.  

 6.2. Các nguyên nhân gây suy thoái  

Nguyên nhân chủ quan 

- Khai thác quá mức tài nguyên sinh vật: Tốc độ phát triển nhanh về kinh tế, xã hội và 

tăng trưởng dân số đã gây sức ép lớn đến tài nguyên, dẫn đến việc khai thác quá mức, làm 

cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên và ĐDSH tại nhiều khu vực trong tỉnh như phá rừng, khai 

thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ, săn bắt và buôn bán trái phép động vật hoang dã, khai thác 

huỷ diệt thuỷ sinh vật, chiếm dụng và huỷ hoại các vùng sinh cảnh tự nhiên cho các dự án 

phát triển kinh tế (như  thuỷ điện, khai  thác khoáng sản,…). 

- Di dân tự do và xâm chiếm đất rừng: Di dân tự do và xâm chiếm đất rừng là một 

nguyên nhân gây mất rừng, chia cắt sinh cảnh, tác động tiêu cực đến nhiều loài động vật 

hoang dã. Ngoài mục đích lấn chiếm để canh tác nông nghiệp, lập trang trại còn có những 

trường hợp lấn chiếm đất để mua bán sang nhượng trái phép.. 

- Cháy rừng hàng năm: Do diễn biến bất thường của thời tiết khí hậu, ý thức của 

người dân trong việc phòng cháy rừng còn hạn chế nên tình trạng cháy rừng ở các địa 

phương trong tỉnh vẫn xảy ra.  

STT Năm Số vụ cháy rừng 
(vụ) 

Diện tích rừng thiệt hại 
(ha) 

1 2015 28 73,98 
2 2016 12 24,7 
3 2017 31 76,31 
4 2018 10 38,5 
5 2019 8 14,57 

- Các hành vi tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng và ĐDSH: đó là các hành 

vi vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng; vi phạm các quy định về bảo vệ động 
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vật thuộc dang mục nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ; vi phạm các quy định về 

quản lý khu bảo tồn thiên nhiên; nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại; hủy hoại 

nguồn lợi thủy sản. Theo số liệu tổng hợp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

Lạng Sơn, mặc dù hoạt động kiểm lâm của tỉnh liên tục duy trì kiểm tra tuần rừng, kiểm 

soát lâm sản, số lượng các đợt tuần tra năm sau đều tăng hơn năm trước: 

+ Năm 2015: xử lý 148 vụ vi phạm lâm luật giảm 12,3% so cùng kỳ, tịch thu 104,38 

m3 gỗ các loại; thu nộp ngân sách trên 984 triệu đồng. 

+ Năm 2016: lập biên bản xử lý 133 vụ, giảm 15 vụ so cùng kỳ, tịch thu 96,73 m3 gỗ 

các loại; thu nộp ngân sách là 747,9 triệu đồng.  

+ Năm 2017: l ập biên bản xử lý 134 vụ, giảm 44 vụ so cùng kỳ, tịch thu 161,7 m3 gỗ 

các loại; thu nộp ngân sách là 1.171,5 triệu đồng; khởi tố 01 vụ án hình sự với tội danh hủy 

hoại rừng; Tổ chức 31 cuộc kiểm tra, truy quét phát hiện và dỡ bỏ 01 lán dựng trái phép 

trong rừng; kiểm tra 366 cuộc/166 cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản, phát hiện lập biên 

bản xử lý vi phạm hành chính 07 cơ sở vi phạm; kiểm tra 87cuộc/47 cơ sở gây nuôi động 

vật rừng, không phát hiện có cơ sở vi phạm quy định của Nhà nước 

+ Năm 2018: lập biên bản xử lý 170 vụ, trong đó đã xử lý hình sự 01 vụ; Tịch thu 

218,742 m3 gỗ các loại; Thu nộp ngân sách 1,8 tỷ đồng. Tổ chức 735 cuộc kiểm tra/177 cơ 

sở Kinh doanh chế biến lâm sản; 178 cuộc kiểm tra/56 cơ sở gây nuôi ĐVHD; Kết quả 

kiểm tra phát hiện và xử lý 13 cơ sở Kinh doanh chế biến lâm sản vi phạm;  

+ Năm 2019: lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 124 vụ (giảm 18 vụ so với cùng 

kỳ), tịch thu 195.m3 gỗ các loại, 7,95 kg sản phẩm được chế biến từ loài Trầm; 6.665 kg củ 

bình vôi; Thu nộp ngân sách 1.314 triệu đồng; Tổ chức 603 cuộc kiểm tra/158 cơ sở kinh 

doanh chế biến lâm sản; 207 cuộc kiểm tra/58 cơ sở gây nuôi động vật hoang dã; Kết quả 

kiểm tra phát hiện 01 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp. 

Nguyên nhân khách quan: 

- Ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu: Tình trạng ô nhiễm do các chất thải sinh 

hoạt, công nghiệp không được xử lý và đổ trực tiếp ra môi trường bên ngoài là nguyên 

nhân đe dọa tới đa dạng sinh học: gây chết, làm giảm số lượng cá thể, gián tiếp làm hủy 

hoại nơi cư trú và môi trường sống của nhiều loài sinh vật hoang dã. Bên cạnh đó, việc sử 

dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), phân bón hoá học trong nông nghiệp với số lượng lớn 

làm huỷ hoại môi trường sống của một số loài sinh vật sống ở đất và nước, góp phần làm 

suy giảm các quần thể chim, do chúng đã tiêu diệt các hệ động vật không xương sống là 

các mắt xích ở bậc thấp trong chuỗi thức ăn của các loài chim.  
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Biến đổi khí hậu cùng với suy giảm diện tích rừng đầu nguồn, sử dụng tài nguyên 

nước không hợp lý dẫn tới hiện tượng lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất xảy ra ngày càng nhiều và 

gây hậu quả ngày càng nghiêm trọng đối với đời sống con người, môi trường, làm giảm đa 

dạng sinh học. 

- Chuyển đổi mục đích sử dụng đất thiếu cơ sở khoa học: Việc chuyển đổi đất rừng tự 

nhiên và đất ngập nước thành đất canh tác nông nghiệp, trồng cây công nghiệp, nuôi trồng 

thuỷ sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, khai hác khoáng sản, xây dựng hồ thuỷ điện hoặc công 

trình thuỷ lợi đã làm cho các hệ sinh thái và các sinh cảnh tự nhiên bị phá vỡ và biến mất, 

làm suy giảm tài nguyên ĐDSH, làm suy yếu các chức năng sinh thái đảm bảo an ninh môi 

trường như hạn hế lũ lụt, trượt lở đất, và duy trì nguồn nước. 

- Sự du nhập của các giống mới và các loài sinh vật ngoại lai: Các  loài ngoại  lai  là 

mối đe doạ đối với các hệ sinh  thái  trên cạn và dưới nước. Những năm gần đây, nhiều  

loài ngoại lai xâm  lấn như ốc bươu vàng (Pomacea caniculata), cây Mai dương (Mimosa 

pigra) đã gây nhiều tác hại nghiêm trọng như lấn át và làm suy giảm các loài sinh vật và 

nguồn gen bản địa, phá vỡ cấu trúc và chức năng của hệ sinh thái, phá hại mùa màng, làm 

giảm năng suất cây trồng, vật nuôi.  

- Gia tăng dân số: Sự gia tăng dân số đòi hỏi sự gia tăng nhu cầu sinh hoạt và các nhu 

cầu thiết yếu khác, nhất là tài nguyên đất để ở và sản xuất nông nghiệp đã dẫn đến sự phá 

rừng và sự suy thoái nghiêm trọng về các HST và tài nguyên thiên nhiên. 

- Nhận thức của người dân về vai trò của đa dang sinh học còn nhiều hạn chế: Mặc dù 

đa dạng sinh học mang lại cho con người nguồn thức ăn dồi dào, giúp bảo vệ nguồn nước, 

bảo vệ môi trường và chống lại tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, người 

dân vẫn chưa thấy được vai trò to lớn này. Do vậy, người dân chưa có ý thức cần phải bảo 

tồn ĐDSH. Bên cạnh đó, người dân cũng chưa có nhiều cơ hội tiếp cận với các văn bản, tài 

liệu liên quan đến Luật Bảo vệ rừng, Luật Đa dạng sinh học, sách Đỏ Việt Nam,... 

- Năng lực quản lý còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế: 

+ Nhân lực: Với khối lượng công việc lớn, đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên môn 

còn quá ít, chưa đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tế. Lực lượng kiểm lâm còn mỏng, địa 

bàn rộng, địa hình phức tạp nên tại một số địa phương có rừng núi đá, gỗ quí hiếm tình 

hình khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật chưa được ngăn chặn triệt để. 

+ Kinh phí dành cho hoạt động bảo tồn ĐDSH còn thấp. 

- Những bất cập về cơ sở hạ tầng 
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Ở góc độ sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học, các nghiên cứu đều cho rằng tác động 

của việc xây dựng các công trình thủy lợi, mở đường giao thông, hoạt động khai thác 

khoáng sản, đường dẫn điện và nhiều cơ sở hạ tầng khác. Đặc biệt, việc xây đập, hồ chứa 

tới vùng sông hạ lưu sau đập khá lớn làm thay đổi các kiểu nơi cư trú như vực sông-suối, 

ghềnh, bãi cát trên sông, đồng bằng ngập lụt ven sông, lòng sông dẫn đến thay đổi cấu trúc 

thành phần loài thủy sinh. Nhịp sống của thủy sinh vật như thời kỳ sinh sản, sinh trưởng, 

kiếm mồi và các phản ứng khác với môi trường sống bị thay đổi. Nhiều loài thủy sinh vật, 

đặc biệt các loài có tập tính di cư dài, có tập tính di chuyển kết nối theo chiều dọc sông bị 

ảnh hưởng. Thay đổi dòng chảy tạo điều kiện thuận lợi cho các loài ngoại lai xâm nhập vào 

hệ sinh thái sông. 

Việc xây dựng các hồ chứa cho thủy điện bên cạnh làm mất đi các khu rừng tự nhiên, 

ngăn cản đường di cư của cá, phân cắt dòng sông. Nhiều công trình hồ chứa thủy điện khi 

đi vào hoạt động đã không vận hành đúng quy trình như chế độ xả lũ, bảo đảm dòng chảy 

môi trường gây ra các thiệt hại về người, về kinh tế, ảnh hưởng đến các hệ sinh thái vùng 

hạ lưu. Ngoài ra, việc phát triển cơ sở hạ tầng còn làm tăng dân số cơ học tạo ra tác động 

gián tiếp đến suy thoái đa dạng sinh học. 

 6.3. Dự báo mức độ diễn biến suy thoái đa dạng sinh học 

Xu hướng biến đổi của tính ĐDSH trong thời gian tới phụ thuộc vào các hoạt động 

phát triển KT-XH và sự quản lý của con người. Sự phát triển của KT-XH sẽ có những ảnh 

hưởng tích cực và tiêu cực đối với ĐDSH và bảo tồn ĐDSH của tỉnh. 

Độ che phủ rừng của Lạng Sơn đang dần tăng lên do công tác trồng rừng, bảo vệ rừng 

và phục hồi rừng tự nhiên đã được đầu tư thích đáng. Tuy nhiên, diện tích rừng tăng chủ 

yếu ở khu vực rừng trồng và rừng non mới phục hồi, còn rừng tự nhiên, đặc biệt là các hệ 

sinh thái rừng tự nhiên giàu vẫn tiếp tục bị xâm hại, bị suy giảm cả về diện tích và chất 

lượng. Như vậy, nơi cư trú của các loài động vật hoang dã vẫn có xu hướng bị thu hẹp. Bên 

cạnh đó, số lượng cá thể và kích thước quần thể của các loài sinh vật quý hiếm, các loài 

bản địa đặc hữu, các loài có giá trị kinh tế và giá trị sử dụng cao vẫn có nguy cơ bị suy 

giảm do tình trạng săn bắt, khai thác vẫn chưa được kiếm soát hiệu quả. Những loài có giá 

trị cao đều thuộc cấp ít và hiếm như: Hổ, Báo gấm, Vượn Đông Bắc, Voọc má trắng... Số 

lượng cá thể các loài đang bị sụt giảm nghiêm trọng trong thời gian theo dõi từ năm 1990 

tới nay, đặc biệt là nhóm thú, bò sát lưỡng cư có giá trị cao đều thuộc cấp ít và hiếm. 

Hiện tại ở Việt Nam chưa có khu bảo tồn riêng cho một số loài quý hiếm và đang có 

nguy cơ tuyệt chủng như Hổ, Voọc má trắng, Vượn đen Đông Bắc…vì vậy Khu bảo tồn 
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Hữu Liên của tỉnh Lạng Sơn có ý nghĩa rất quan trọng để bảo vệ những cá thể rất ít còn sót 

lại của loài này. Dự báo trong thời gian tới, khi ý thức, đời sống của người dân địa phương 

cũng như dân cư sống trực tiếp trong Khu bảo tồn đã được nâng cao, những cá thể động 

vật quý hiếm hiện đang sống trong rừng đặc dụng sẽ được bảo vệ tốt hơn, môi trường sống 

được cải thiện cũng sẽ thúc đẩy quá trình sinh sản, phát triển. Bên cạnh đó, việc một số 

loài mới được phát hiện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như loài Thằn lằn cổ Hữu Liên, Thạch 

sung mí Hữu Liên…cũng là một tín hiệu tích cực, có ý nghĩa quan trọng cho quá trình diễn 

biến đa dạng sinh học của tỉnh Lạng Sơn trong thời gian tới. 

Cùng với sự phát triển của quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá, sự ô nhiễm của các 

hệ sinh thái thuỷ vực nội địa sẽ gia tăng do lượng nước thải, chất thải có hàm lượng nitơ, 

phốtpho cao chưa được xử lý hoặc xử lý chưa triệt để thải ra. Sự ô nhiễm này, đặc biệt là 

hiện tượng phú dưỡng sẽ làm suy thoái các hệ sinh thái thuỷ vực nội địa, gây ra sự suy 

giảm tính ĐDSH và nguồn tài nguyên sinh vật.  

Bên cạnh áp lực môi trường trong quá trình phát triển KT-XH, phương thức sử dụng 

hợp lý, bền vững các hệ sinh thái tự nhiên và nguồn tài nguyên sinh vật; quá trình mở rộng 

và tăng cường các biện pháp quản lý tốt các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, các Khu 

bảo tồn thiên nhiên sẽ là những yếu tố rất quan trọng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tác động 

tích cực đến diễn biến của tính ĐDSH và nguồn tài nguyên sinh vật. 
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CHƯƠNG VII: QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN 

 7.1. Khái quát tình hình công tác quản lý chất thải rắn 

Hiện nay cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư xây dựng các công trình 

hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đã tạo điều kiện nâng cao đời sống nhân dân, tình hình an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng ngày càng được củng cố 

vững chắc. Bên cạnh đó, công tác vệ sinh bảo vệ môi trường ngày càng trở nên cấp thiết, 

cần phải quan tâm. Nhận thức được điều đó, trong những năm qua tỉnh Lạng Sơn rất quan 

tâm đến công tác bảo vệ môi trường đặc biệt là vấn đề quản lý chất thải rắn. Hằng năm đều 

dành một phần vốn để quy hoạch, đầu tư xây dựng thêm một số bãi xử lý rác thải tại các 

huyện, các lò đốt rác thải bệnh viện, thực hiện xã hội hóa công tác vệ sinh môi trường, thu 

gom rác thải, tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân 

quan tâm đến công tác vệ sinh môi trường,…do đó, ý thức của người dân về vấn đề vệ sinh 

môi trường đã có sự thay đổi rõ nét theo chiều hướng tích cực, vệ sinh môi trường trên địa 

bàn tỉnh được xanh, sạch đẹp hơn. 

Để thực hiện công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh, Thủ tướng chính phủ 

đã phê duyệt điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 

2025, tầm nhìn đến năm 2050, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định phê duyệt 

Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; 

Quyết định phê duyệt Đề án tổng thể xử lý chất thải rắn các đô thị của tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2011-2015 và đến năm 2020; Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế 

nguy hại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định ban hành đơn giá dịch vụ thu gom, vận 

chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết 

định giá dịch vụ vệ sinh môi trường, qua đó đã tạo nên hành lang pháp lý để tổ chức thực 

hiện. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng chủ trương tăng cường thực hiện công tác xã hội hóa 

trong thu gom, xử lý rác thải, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư các dự án áp dụng 

công nghệ tiên tiến về xử lý rác thải nhằm góp phần nâng cao chất lượng môi trường trên 

địa bàn tỉnh. 

Thực hiện Công văn số 1177/BXD-HTKT ngày 15/7/2011 của Bộ Xây dựng về việc 

triển khai thực hiện Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020, UBND 

tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tham mưu xây dựng và ban hành Quyết 

định số 70/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh 

Lạng Sơn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. Nội dung quy hoạch đã tích hợp các 

mục tiêu của Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020 phê duyệt tại 
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Quyết định số 798/QĐ-TTg ngày 25/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ; đông thời đã phân 

định rõ các tuyến thu gom, vận chuyển, khu xử lý chất thải các huyện, thành phố theo cụm 

và các huyện đơn lẻ, qua đó góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng quản lý chất thải 

rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi 

trường.   

Xây dựng chiến lược về quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại. Giảm nguồn 

phát sinh chất thải rắn ngay từ ban đầu; khuyến khích đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý 

rác thải theo công nghệ mới nhằm tái sử dụng và tái chế chất thải tạo ra các sản phẩm hữu 

ích và tăng nguồn thu cho các đơn vị hoạt động lĩnh vực thu gom và xử lý chất thải. 

Tiếp tục triển khai xây dựng để tất cả các huyện, thành phố đều có bãi (khu) xử lý 

rác thải tập trung với quy mô 10 - 20 ha/bãi; hoàn thành việc xây dựng tối thiểu 1 khu xử 

lý chất thải rắn công nghiệp, chất thải rắn nguy hại tập trung của tỉnh với quy mô 40 - 50 

ha và Nhà máy xử lý, chế biến chất thải rắn trong Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng 

Sơn. 

Thực hiện các chương trình giáo dục cộng đồng và các chiến dịch nâng cao nhận 

thức cho nhân dân để ngăn ngừa việc đổ các chất thải nguy hại một cách bừa bãi và bất 

hợp pháp. 

 Thực hiện quá trình "công nghiệp hóa sạch". Thể chế hóa việc đưa yếu tố môi 

trường vào quy trình quy hoạch, kế hoạch hóa sự phát triển ở mọi cấp; lồng ghép quy 

hoạch môi trường vào quy hoạch phát triển các ngành kinh tế xã hội trên địa bàn tất cả các 

tỉnh trong vùng.  

 Ban hành quy định yêu cầu tất cả các doanh nghiệp phải thiết lập các hệ thống tự 

giám sát về môi trường để cung cấp thông tin về tải trọng ô nhiễm do các hoạt động của 

họ. 

7.1.1 Quy hoạch các khu xử lý chất thải rắn 

Theo quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2015, định hướng đến 

năm 2020, UBND tỉnh đã thực hiện quy hoạch đầu tư xây dựng các khu xử lý chất thải rắn 

cho các huyện, thành phố theo cụm và các huyện đơn lẻ, trong đó:  

- Cụm huyện Cao Lộc - thành phố Lạng Sơn - Văn Lãng: 01 Khu xử lý và đầu tư 

xây dựng nhà máy xử lý - tái chế chất thải rắn sinh hoạt cho thành phố Lạng Sơn và Khu 

cửa khẩu huyện Cao Lộc. 

 - Cụm các huyện Bình Gia - Bắc Sơn: 01 Khu xử lý. 



296 
 

 

 - Cụm các huyện Chi Lăng - Hữu Lũng: 01 khu xử lý và đầu tư xây dựng nhà máy 

xử lý, tái chế chất thải rắn sinh hoạt trong khu xử lý.  

- Cụm 04 huyện Tràng Định, Đình Lập, Lộc Bình, Văn Quan: Mỗi huyện 01 khu xử 

lý. 

7.1.2 Quy hoạch các trạm trung chuyển 

- Tại thành phố Lạng Sơn quy hoạch xây dựng 03 trạm trung chuyển chất thải rắn 

tại: Xã Hoàng Đồng, xã Quảng Lạc, phường Đông Kinh. 

 - Tại các huyện còn lại quy hoạch xây dựng 16 trạm trung chuyển chất thải rắn tại: 

Thị trấn nông trường chè Thái Bình và thị trấn Đình Lập thuộc huyện Đình Lập; thị trấn 

Na Dương và thị trấn Lộc Bình thuộc huyện Lộc Bình; thị trấn Hữu Lũng thuộc huyện 

Hữu Lũng; thị trấn Chi Lăng và thị trấn Đồng Mỏ thuộc huyện Chi Lăng; thị trấn Bắc Sơn 

thuộc huyện Bắc Sơn; thị trấn Bình Gia thuộc huyện Bình Gia; thị trấn Văn Quan và thị tứ 

Điềm He thuộc huyện Văn Quan; thị trấn Thất Khê thuộc huyện Tràng Định; xã Tân 

Thanh và thị trấn Na Sầm thuộc huyện Văn Lãng; thị trấn Đồng Đăng và thị trấn Cao Lộc 

thuộc huyện Cao Lộc. 

7.1.3 Tình hình triển khai quy hoạch 

Theo Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2015, định hướng đến 

năm 2020, có 07 bãi chôn lấp chất thải rắn trên địa bàn các huyện thành phố. Triển khai 

thực hiện quy hoạch của tỉnh, hiện nay 05 bãi rác đang hoạt động: 

 - Bãi rác Tân Lang, huyện Văn Lãng: Công suất thiết kế 1.000.000 tấn; công suất 

thực tế khoảng 156 tấn rác/ngày.  

- Bãi rác Văn Quan, huyện Văn Quan: Công suất thiết kế 190.000 tấn, công suất 

thực tế khoảng 9 tấn rác/ngày. 

 - Bãi rác Lân Tắng, huyện Bắc Sơn: Công suất thiết kế: 67.000 tấn, công suất thực 

tế 12 tấn rác/ngày. 

 - Bãi rác Lộc Bình, huyện Lộc Bình: Công suất thiết kế 150.000 tấn, công suất thực 

tế 30-35 tấn rác/ngày.  

- Bãi rác Đình Lập, huyện Đình Lập: Công suất thiết kế 75.000 tấn, công suất thực 

tế khoảng 15 tấn rác/ngày.  

Một (01) bãi rác đang tạm dừng hoạt động (bãi rác Trung Thành, huyện Tràng 

Định) và 01 bãi rác không hoạt động (bãi rác Đèo Quao, huyện Chi Lằng). Năm (05) bãi 

rác hiện nay đang hoạt động đều phù hợp với Quy hoạch quản lý chất thải rắn của tỉnh đã 

được phê duyệt. Việc quản lý vận hành các bãi xử lý rác hiện nay đã được bàn giao cho các 
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doanh nghiệp quản lý; UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, 

lắp đặt trạm cân điện tử, nhà điều hành, đường điện vào các bãi xử lý rác các huyện: Lộc 

Bình, Đình Lập, Văn Quan, Bắc Sơn; đến nay đã hoàn thành việc đầu tư theo quy định. 

Tuy nhiên, các bãi xử lý rác tại các huyện có công xuất nhỏ, chỉ đảm bảo việc xử lý rác tại 

địa phương trong thời gian khoảng 7 đến 10 năm tới (riêng bãi rác Văn Quan có thể sử 

dụng được trong thời gian khoảng 30 năm). Ngoài ra, có 01 bãi rác (bãi rác Quốc Khánh, 

huyện Tràng Định) hoạt động trước thời điểm lập quy hoạch, chỉ thực hiện xử lý rác thải 

cho một số thôn thuộc xã Quốc Khánh và khu vực chợ xã Quốc Khánh, hiện bãi rác vẫn 

đang duy trì hoạt động.   

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn chưa có nhà máy xử lý, tái chế chất thải rắn 

sinh hoạt được đầu tư và đi vào hoạt động, mặc dù đã lựa chọn được Nhà đầu tư thực hiện 

dự án Nhà máy tái chế, xử lý chất thải rắn, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn tại Quyết 

định số 549/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh nhưng đến nay vẫn chưa 

tìm được địa điểm xây dựng nhà máy.  

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có 03 lò đốt rác được đầu tư xây dựng (02 lò đốt đang 

hoạt động, 01 lò đốt chưa hoạt động) gồm:   

- Lò đốt tại xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng do UBND xã Tân Thành quản lý (hoạt 

động từ năm 2012): Công suất thiết kế 420kg/giờ; theo báo cáo của đơn vị, hiện tại xử lý 

trung bình khoảng 2 tấn/ngày. 

 - Lò đốt tại xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng do Công ty TNHH Xây dựng Thành Linh 

quản lý (hoạt động từ năm 2015): Công suất tối đa 500kg/giờ; theo báo cáo của đơn vị, 

hiện tại xử lý trung bình khoảng 10-12 tấn/ngày.   

- Lò đốt tại thôn Tềnh Chè, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc do HTX Đồng Tâm 

quản lý: Hiện nay đang tạm dừng hoạt động đầu tư xây dựng để lựa chọn địa điểm khác do 

vị trí thực hiện dự án không nhận được sự đồng thuận của nhân dân khu vực xung quanh.  

Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Lạng Sơn không thực hiện quy hoạch vị trí các 

điểm đặt lò đốt rác thải (Chỉ quy hoạch khu xử lý chất thải theo phương pháp chôn lấp và 

nhà máy xử lý, tái chế chất thải) nên khi lựa chọn địa điểm để đầu tư xây dựng lò đốt rác 

gặp rất nhiều kho khăn. 

Việc triển khai quy hoạch các vị trí chôn lấp và xử lý rác thải bước đầu cơ bản đã 

đáp ứng được nhu cầu xử lý rác thải trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, một số điểm quy 

hoạch không còn phù hợp như: Bãi rác Đèo Quao quy hoạch là khu xử xý chất thải rắn 

sinh hoạt cho huyện Chi Lăng và Hữu Lũng hiện nay đã không còn hoạt động; quy hoạch 
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quản lý chất thải rắn của tỉnh mới chỉ thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng để thu gom, 

vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chưa thực hiện quy hoạch, đầu tư khu vực thu 

gom, xử lý các loại chất thải rắn khác. 

7.1.4  Tuyên truyền, phổ biến giáo dục và nâng cao nhận thức cộng đồng, người 

dân và doanh nghiệp. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục và nâng cao nhận thức cộng đồng, người 

dân và doanh nghiệp về quản lý chất thải được tỉnh chú trọng quan tâm. Ủy ban nhân dân 

tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường thực hiện các hoạt động tuyên 

truyền đặc biệt tập trung cao điểm vào các sự kiện như Ngày môi trường thế giới 

05/6/2015, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi 

trường,....  phổ biến kiến thức pháp luật về quản lý, xử lý chất thải, bảo vệ môi trường qua 

hệ thống thông tin đại chúng, báo, đài phát thanh và truyền hình; in ấn tờ rơi, treo băng rôn 

khẩu hiệu, lắp đặt các pa nô khổ lớn; tổ chức các lớp tập huấn. Tổ chức chương trình phát 

động phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Hỗ trợ cho 11 huyện, 

thành phố được hơn 5.000 kg túi nilon tự phân hủy sinh học thân thiện với môi trường, 

phát hơn 8.000 tờ rơi tuyên truyền bảo vệ môi trường, tuyên truyền nâng cao ý thức cho 

mọi người dân trong thu gom rác thải vào túi và bỏ rác đúng nơi quy định, thuận tiện cho 

việc thu gom rác thải, góp phần bảo vệ môi trường. Trong năm 2018, 6 tháng đầu năm 

2019, trên địa bàn tỉnh đã tổ chức được 37 lớp tập huấn về môi trường thu hút trên 4.200 

lượt người tham gia. Tổ chức phát sóng chuyên mục “Vì màu xanh cuộc sống” trên Đài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh, trong đó lồng ghép các nội dung tuyên truyền về việc thu 

gom, xử lý chất thải rắn đặc biệt là tại các khu vực nông thôn, góp phần nâng cao nhận 

thức về quản lý chất thải cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. 

 7.2. Quản lý chất thải rắn đô thị 

7.2.1 Phân loại và thu gom chất thải rắn đô thị 

 Nguồn phát sinh chất thải rắn đô thị 

Theo thống kê, nguồn phát sinh chất thải rắn đô thị bao gồm các loại CTR phát sinh 

từ các hộ gia đình, khu công cộng, khu thương mại, các công trình xây dựng, các cơ sở y tế 

và các cơ sở sản xuất trong nội thành, khu xử lý chất thải….Trong đó CTR sinh hoạt phát 

sinh từ các hộ gia đình chiếm tỷ lệ cao nhất. 

+ Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong sinh hoạt khu dân cư, khu thương mại, dịch 

vụ công cộng đô thị, cơ quan, công sở… Thành phần chính gồm vỏ trái cây, thức ăn dư 

thừa, bao bì, túi nylon, giấy, chất thải vườn, đồ gỗ, thủy tinh, hộp thiếc, nhôm, kim loại, tàn 
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thuốc, rác đường phố, chất thải đặc biệt (dầu, lốp xe, thiết bị điện,…), CTNH (pin, acquy, 

bóng đèn, dầu thải từ phương tiện giao thông cơ giới,…), v,v… Trong đó chủ yếu là những 

chất hữu cơ nên dễ bị phân hủy, gây mùi khó chịu, làm mất vệ sinh và ảnh hưởng đến mỹ 

quan khu vực. 

+ Chất thải du lịch chủ yếu là CTR phát sinh từ các hoạt động du lịch và CTR của 

du khách trên địa bàn tỉnh. 

+ Chất thải rắn xây dựng của các công trường xây dựng, thành phần chính gồm sắt, 

thép vụn, vôi vữa, gạch vỡ, bê tông, gỗ, ống dẫn,…. 

+ Chất thải rắn y tế, thành phần chính gồm giấy, nhựa, thực phẩm thừa, thủy tinh, 

kim loại, bông bang dụng cụ y tế nhiễm khuẩn, bệnh phẩm, CTNH y tế chứa các tác nhân 

vi sinh, chất phóng xạ, hóa chất, các kim loại nặng và các chất gây đột biến tế bào. 

 Tỷ lệ thu gom và phân loại các loại chất thải rắn đô thị 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh việc thu gom, xử lý rác thải hiện nay do 12 đơn vị thực 

hiện. Trong số 12 đơn vị thu gom, xử lý rác thải có 11 đơn vị là doang nghiệp tư nhân và 

01 đơn vị do chính quyền địa phương tự thực hiện, có thể kể đến một số doanh nghiệp đi 

đầu như Công ty TNHH Huy Hoàng, Công ty TNHH Thành Linh... Công tác thu gom, vận 

chuyển được thực hiện khá thường xuyên và đều đặn, đồng thời trang thiết bị  phục vụ thu 

gom, vận chuyển cơ bản đã được cơ giới hóa hết (ví dụ Thành phố Lạng Sơn 100% xe đẩy 

bằng tay được thay thế bằng xe điện) nên công tác vệ sinh môi trường của Thành phố cũng 

như một số huyện gần trung tâm Thành phố Lạng Sơn khá sạch sẽ, hiệu suất thu gom đạt 

91,2%. Theo số liệu do các đơn vị thu gom, xử lý rác thải cung cấp và số liệu tính toán 

(dựa trên tổng số nhân khẩu trong đối tượng nộp phí vệ sinh môi trường tại các thị trấn, 

thành phố) tổng lượng rác thải đô thị được thu gom, xử lý tập trung thì lượng rác thải phát 

sinh từ các hộ gia đình chiếm 2,4 đến 27% còn lại lượng rác thải phát sinh từ cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, chợ và các nguồn khác. 

- Công tác quản lý: Cũng như các tỉnh thành khác trên cả nước, công tác quản lý 

nhà nước về môi trường nói chung và quản lý chất thải rắn ở tỉnh Lạng Sơn được thống 

nhất theo ngành dọc bao gồm: Chi cục Bảo vệ môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Lạng Sơn, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện/thành phố, bộ phân chuyên 

trách môi trường tại các phường/ xã. 

Như vậy, chính quyền địa phương hợp đồng với các doanh nghiệp chuyên trách 

thực hiện công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện. Kinh phí thu gom, vận chuyển 

và xử lý chất thải rắn hàng năm ngoài một phần thu được từ các hộ gia đình, phần lớn còn 
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lại UBND huyện/thành phố sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường để chi trả cho các công 

ty môi trường. 

- Công tác thu gom: Quy trình chung của công tác thu gom là các xe thu gom rác 

(xe điện, xe đẩy tay) nhận rác từ các nguồn phát sinh như chợ, trung tâm thương mại, dịch 

vụ, các hộ gia đình … sau đó vận chuyển về 1 điểm trung chuyển, tại đây rác thải có thể 

được ép bằng xe chuyên dụng sau đó được vận chuyển về bãi xử lý chất thải rắn chung của 

huyện/thành phố hoặc bãi rác được chỉ định (ví dụ: hiện tại Thành Phố Lạng Sơn, huyện 

Cao Lộc, huyện Văn Lãng, huyện Bình Gia đang đổ chung rác thải vào bãi rác Tân Lang, 

đặt tại huyện Văn Lãng). 

Đối với Thành phố Lạng Sơn và thị trấn, thị tứ một số huyện lân cận gần Thành phố 

thì chất thải rắn được thu gom đinh kỳ ngày 2 lần (sáng bắt đầu từ 5h -5h30 và chiều bắt 

đầu từ 17h30’ – 18h00’). Các huyện vùng sâu, vùng xa thì công tác thu gom được thực 

hiện 2 – 3 lần/tuần. 

Hiệu suất thu gom chất thải rắn trên địa Thành phố Lạng Sơn khoảng 92% và một 

số huyện lân cận thường đạt khoảng 60 - 70%, các huyện vùng sâu, vùng xa, do điều kiện 

địa hình đồi núi dốc, dân cư phân bố thưa thớt nên hiệu suất thu gom chỉ đạt 50% - 60%. 

Trong nỗ lực kiểm soát ô nhiêm môi trường và nâng cao năng lực quản lý chất thải 

rắn. Công tác thu gom chất thải rắn đang được từng bước xã hội hoá và đang từng bước 

phát huy hiệu quả. Tỉ lệ thu gom chất thải rắn tại các khu đô thị của tỉnh năm 2015 đạt 

91,2%. Đây là một trong những nỗ lực của các cấp các ngành trong tỉnh góp phần cải thiện 

chất lượng môi trường trong những năm qua. 

Tình hình thu gom rác thải đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018 được tổng hợp 

trong bảng sau: 

Bảng VII-1. Tỷ lệ thu gom chất thải rắn đô thị năm 2018 

STT Đô thị 

Tỷ lệ chất 
thải rắn 

sinh hoạt 
được thu 
gom (%) 

Tổng khối 
lượng chất 
thải rắn đô 

thị được 
thu gom, 

xử lý             
( tấn/ngày) 

Tổng khối 
lượng chất 

thải rắn 
sinh hoạt 
phát sinh 
của địa 
phương                

( tấn/ngày) 
1 Thành phố Lạng Sơn 96.00 86.40 90.00 
2 Thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc 99.00 13.82 13.96 
3 Thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc 98.95 12.25 12.38 
4 Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan 87.76 4.30 4.90 
5 Thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng 95.00 9.50 10.00 
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STT Đô thị 

Tỷ lệ chất 
thải rắn 

sinh hoạt 
được thu 
gom (%) 

Tổng khối 
lượng chất 
thải rắn đô 

thị được 
thu gom, 

xử lý             
( tấn/ngày) 

Tổng khối 
lượng chất 

thải rắn 
sinh hoạt 
phát sinh 
của địa 
phương                

( tấn/ngày) 
6 Thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng 91.67 5.50 6.00 
7 Thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia 100 3.60 3.60 
8 Thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn 100 6.00 6.00 

9 Thị trấn Lộc Bình và thị trấn Na 
Dương, huyện Lộc Bình 100 21.80 21.80 

10 Thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định 100 7.00 7.00 
11 Thị Trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng 94.99 11.00 11.58 
12 Thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng 93.33 3.92 4.20 
13 Thị trấn Đình lập, huyện Đình Lập 97.01 11.68 12.04 
14 cộng (trung bình) 96.31 200.77 208.46 
15 Chỉ tiêu năm 2018 93   
16 Đánh giá chỉ tiêu Đạt   

 Lượng thải và tính chất chất thải rắn đô thị 

- Tỉnh Lạng Sơn có phân bố hành chính gồm 1 Thành phố và 10 Huyện, theo khảo 

sát năm 2018, ước tính tổng dân số trong toàn tỉnh là 790,5 nghìn người, trong đó dân số 

khu vực đô thị là 160,2 nghìn người (chiếm 20,26%), dân số khu vực nông thôn là 630,3 

nghìn người (chiếm 79,74%). 

Căn cứ Thông tư số 02/2010/TT-BXD ngày 05/02/2010 của Bộ Xây dựng ban hành 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, lượng chất thải rắn 

sinh hoạt đô thị phát sinh trên đầu người ở khu vực đô thị trung bình mỗi ngày khoảng 1 

kg/người/ngày, Trên cơ sở thông tin về dân số và hệ số phát sinh rác thải có thể tính toán 

được lượng chất thải rắn hiện tại phát sinh tại khu vực đô thị theo bảng sau: 

Bảng 7-1. Dân số và khối lượng chất thải rắn đô thị phát sinh giai đoạn 2015-2019 

Năm Dân số Chất thải rắn  
(tấn/ ngày) 

2015 151162 195,68 
2016 153285 199,271 
2017 155363 201,972 
2018 157845 205,199 
2019 160165 215,54 
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Theo thống kê cho thấy thành phần chủ yếu chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như 

sau: 

- Chất hữu cơ dễ phân hủy (rau, củ, lá cây) 

- Chất hữu cơ lâu phân hủy (gỗ, củi…) 

- Giấy các loại 

- Nhựa, cao su 

- Hàng dệt may (rẻ rách, vải, sợi) 

- Kim loại 

- Thủy tinh 

- Chất thải nguy hại (pin, ắc quy, vỏ chai,lọ đựng thuốc trừ sâu,vỏ hộp sơn…) 

- Chất thải trơ (đất cát và tro xỉ). 

Nhận thấy: Trong giai đoạn 2015 – 2020 thành phần chất thải rắn đô thị thay đổi như sau: 

+ Tỷ lệ chất hữu cơ dễ phân hủy, chất hữu cơ lâu phân hủy, giấy, nhựa, cao su, dệt may, có 

xu hướng gia tăng trong thành phần chất thải rắn. 

+ Tỷ lệ kim loại, chất thải nguy hại trong thành phần rác thải ít biến động qua các năm. 

+ Tỷ lệ chất thải trơ có xu hướng giảm, do việc chuyển đổi từ sử dụng than tổ ong trong 

nấu ăn sinh hoạt gia đình xang các nguồn nhiên liệu khác. 

7.2.2. Tái sử dụng và tái chế chất thải rắn đô thị 

Hiện nay, Nhóm chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế bao gồm (nhóm giấy, 
nhựa, kim loại, cao su, ni lông, thủy tinh) và nhóm rác thải xây dựng.  

Thực tế cho thấy, việc quản lý chất thải chưa phù hợp với xu thế tái sử dụng, tái chế. 
Hoạt động tái chế chất thải còn mang tính nhỏ lẻ, tự phát, chưa phát triển thành quy mô, 
thiếu sự quản lý và kiểm soát của các cơ quan hữu quan có thẩm quyền về bảo vệ môi 
trường ở địa phương. Phần lớn các cơ sở tái chế có quy mô nhỏ, mức độ đầu tư công nghệ 
không cao, đa số công nghệ đều lạc hậu, máy móc thiết bị cũ, gây ô nhiễm môi trường thứ 
cấp. Đặc biệt, đầu tư tài chính cho quản lý chất thải chưa tương xứng. Cụ thể, đầu tư cho 
công tác quản lý chất thải còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Tại Việt Nam, 
các chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động tái chế đã được quan tâm xây dựng từ lâu, đặc 
biệt gia tăng trong khoảng 10 năm trở lại đây. Tuy nhiên, khối lượng chất thải rắn được tái 
chế tại các đô thị của Việt Nam mới chỉ chiếm từ 8-12% tổng lượng chất thải rắn thu gom 
được.  

Theo thống kê của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Lạng Sơn, mỗi năm, 
lực lượng chức năng của thành phố tiếp nhận, xử lý khoảng 120 tấn rác thải xây dựng. Con 
số này còn rất hạn chế so với lượng rác thải xây dựng phát sinh từ các hoạt động xây dựng, 
phá dỡ, cải tạo các công trình trên địa bàn. Tại các huyện cũng gặp phải thực trạng tương 



303 
 

 

tự, dù không có số liệu thống kê chính xác, nhưng không thể phủ nhận rằng lượng rác thải 
xây dựng là rất lớn. Vì lý do trên, tình trạng người dân, doanh nghiệp đổ trộm rác thải xây 
dựng ra môi trường vẫn còn tồn tại từ nhiều năm nay. Trước thực tế đó, nhiều gia đình trên 
địa bàn đã tận dụng nguồn rác thải xây dựng để tái chế, sản xuất gạch không nung.  

Cơ sở tái chế rác thải xây dựng tại thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc 
Điển hình như hộ ông Hoàng Văn Cảnh, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. 

Hiện nay, mỗi  ngày, gia đình ông thu gom khoảng 10 tấn rác thải xây dựng. Sau khi thu 
gom, rác thải xây dựng được cho vào máy nghiền, lọc tạp chất và cho ra nguyên liệu thô để 
làm gạch không nung. Mỗi ngày, gia đình tôi sản xuất khoảng 2.000 viên gạch từ rác thải 
xây dựng được tái chế. Gạch sản xuất từ rác thải xây dựng tái chế pha với vôi có ưu điểm 
là ít bị vỡ vụn hơn so với gạch bê tông thông thường. 

Hiện tại có 7 hộ sống bằng nghề tái chế rác thải xây dựng. Theo các hộ này, gạch 
sản xuất từ rác thải xây dựng thường được dùng để xây dựng các công trình như: tường 
rào, kè, đê… Trên thị trường, loại gạch trên có giá khoảng 2.000 đồng/viên. Do đặc tính 
chống chịu trong môi trường nước tốt, sản phẩm được khách hàng đánh giá cao và ưa 
chuộng. 

Tương tự, cơ sở sản xuất gạch ba banh xỉ vôi Lan Thảnh (khối 8, thị trấn Cao Lộc, 
huyện Cao Lộc) là một trong những cơ sở tái chế rác thải xây dựng lớn nhất huyện Cao 
Lộc. Mỗi ngày cơ sở thu gom và tái chế khoảng 15 đến 20 tấn rác thải xây dựng. Bà Trần 
Thị Lan, chủ cơ sở cho biết: Mỗi ngày, xưởng sản xuất khoảng 6.000 viên gạch. Cơ sở đã 
đầu tư mua, thuê dây chuyền, máy móc hiện đại như máy xúc, xe ô tô tải… phục vụ sản 
xuất. Xưởng tạo việc làm cho gần 10 lao động trên địa bàn với thu nhập 6 triệu 
đồng/người/tháng. Vào các tháng cao điểm trong năm (tháng 10 đến tháng 12), số lao động 
thời vụ làm việc tại cơ sở lên đến 20 – 30 người. 

Theo thông tin từ Sở Xây dựng, mặc dù hiện nay chưa có thống kê chính xác về số 
lượng cơ sở tái chế rác thải xây dựng, nhưng nhìn chung các cơ sở như trên càng ngày 
càng có sự đầu tư về dây chuyền, thiết bị sản xuất… Ngoài lợi ích kinh tế từ tái chế rác thải 
xây dựng đem lại, phát triển các cơ sở tái chế rác thải xây dựng là một trong những giải 
pháp để từng bước xóa bỏ các điểm tập kết rác thải xây dựng trái phép khiến nhiều người 
dân bức xúc trong thời gian qua. Việc đánh giá đúng tiềm năng từ tái chế rác thải xây dựng 
đã biến rác thải xây dựng từ một mối nguy hại trở thành nguồn vật liệu để sản xuất ra các 
sản phẩm có ích, phục vụ nhu cầu xây dựng. 

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng nhận định: rác thải xây dựng 

đã và đang gây tác động tiêu cực đến môi trường và cảnh quan. Việc các cơ sở tái chế rác 

thải xây dựng để sản xuất gạch xây dựng góp phần không nhỏ trong bảo vệ môi trường. 

Trong thời gian tới, sở sẽ phối hợp với các ban, ngành liên quan trong việc tạo điều kiện 

cho các cơ sở tái chế rác thải xây dựng tiếp tục phát triển về quy mô sản xuất. Song song 
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với đó, đơn vị sẽ đề xuất chính sách nhằm thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực 

tái chế rác thải xây dựng. Từ đó, có thể xử lý tối đa lượng rác thải xây dựng phát sinh trên 

địa bàn. 

7.2.3. Xử lý và tiêu hủy chất thải rắn đô thị 

-  Phương án xử lý chất thải rắn hiện nay của tỉnh, thành phố trong tỉnh cơ bản vẫn 

là lưu giữ chất thải lộ thiên. 100% chất thải rắn được đổ lộ thiên tại các bãi rác tập trung 

sau một thời gian nhất định tỉ lệ độ ẩm trong rác giảm đi và được đốt ở nhiệt độ thường để 

làm giảm thể tích và khối lượng chôn lấp như bãi rác Đình Lập, bãi rác Lộc Bình. Tại một 

số bãi ví dụ như bãi rác Tân Lang huyện Văn Lãng, rác thải đã được chôn lấp theo ô tuy 

nhiên lại không thường xuyên được phun hóa chất khử mùi, diệt ruồi muỗi; chưa có biện 

pháp thích hợp để xử lý nước rác. 

- Tổng số bãi rác của các huyện là 7 bãi rác tại 7/11 huyện/thành phố với tổng diện 

tích 20,47 ha, khoảng cách giữa các bãi đến khu dân cư gần nhất dao động từ 500 đến 

3.000 m. 100% các bãi rác trên địa bàn tỉnh là bãi rác lộ thiên, chưa hợp vệ sinh, một số bãi 

rác còn chưa có tường bao quanh, chưa có các giải pháp xử lý nước rỉ rác đạt yêu cầu nên 

có nhiều ruồi nhặng và mùi hôi; một số huyện không có bãi rác và một số xã cách xa trung 

tâm huyện rác thải chưa được thu gom triệt để được đổ bừa bãi ra ven mương, ven đường 

và tại các điểm đổ thải tự phát. Điều này đã gây ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan nói 

chung và chất lượng nguồn nước nói riêng. 

Do điều kiện kinh tế còn thấp nên nguồn lực đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường 

còn hạn chế đặc biệt là trong việc xây dựng những khu xử lý rác hợp vệ sinh. Trong 7 bãi 

chôn lấp trên địa bàn không có bãi rác nào đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về vệ sinh môi 

trường. 100% chất thải rắn được chôn lấp và chưa được xử lý đạt tiêu chuẩn, việc xử lý rác 

thải vẫn chỉ dùng lại ở mức độ đơn giản như: phun các chế phẩm sinh học khử mùi và chôn 

lấp, vì vậy hiệu quả xử lý là chưa cao và tốn nhiều diện tích. 

7.2.4. Chất thải nguy hại đô thị 

Tại các đô thị, có phát sinh một lượng nhỏ chất thải nguy hại bị trộn lẫn với chất 

thải rắn sinh hoạt thông thường. Hiện nay chưa có thống kê cụ thể về lượng chất thải nguy 

hại sinh hoạt phát sinh. 

Theo thống kê, tỷ lệ CTNH thải lẫn vào chất thải sinh hoạt mang đến bãi chôn lấp 

thường là: pin, ắc-quy, đèn tuýp, nhiệt kế thủy ngân vỡ, bao bì chất tẩy rửa, vỏ hộp sơn, 

vec-ny, vỏ hộp thuốc nhuộm tóc, lọ sơn móng tay,… 
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Hiện tại, CTNH trong sinh hoạt vẫn chưa được thu gom, xử lý riêng và bị lẫn với 

CTR sinh hoạt để đưa đến bãi chôn lấp. Việc chôn lấp và xử lý chung sẽ  gây ra nhiều tác 

hại cho những người tiếp xúc trực tiếp với rác, ảnh hưởng tới quá trình phân hủy rác và hòa 

tan các chất nguy hại vào nước rỉ rác. Do vậy, các cơ quan quản lý cần có chính sách và 

yêu cầu các công ty môi trường đô thị có kế hoạch thu gom riêng biệt CTNH trong chất 

thải rắn sinh hoạt. 

 7.3. Quản lý chất thải rắn nông nghiệp và nông thôn 

7.3.1. Phân loại và thu gom chất thải rắn nông nghiệp và nông thôn 

 Nguồn phát sinh chất thải rắn nông nghiệp và nông thôn 

Một trong những nguyên nhân chính của ô nhiễm môi trường nông thôn là do CTR 

từ hoạt động nông nghiệp, chăn nuôi, sự lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón trong 

sản xuất nông nghiệp, CTR từ hoạt động làng nghề và rác thải từ sinh hoạt, CTR nông thôn 

có thể phân thành 3 dạng chính: 

- Chất thải rắn sinh hoạt ở nông thôn phát sinh từ các nguồn: các hộ gia đình, chợ, 

nhà kho, trường học, bệnh viện, cơ quan hành chính,,, Chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông 

thôn có tỷ lệ chất hữu cơ khá cao, chủ yếu là từ thực phẩm thải, chất thải vườn và phần lớn 

đều là chất hữu cơ dễ phân hủy (tỷ lệ các thành phần dễ phân hủy chiếm tới 65% trong chất 

thải sinh hoạt gia đình ở nông thôn). 

- Chất thải rắn nông nghiệp thông thường là chất thải rắn phát sinh từ các hoạt động 

sản xuất nông nghiệp như: trồng trọt (thực vật chết, tỉa cành, làm cỏ,...), thu hoạch nông 

sản (rơm, rạ, trấu, cám, lõi ngô, thân ngô), bao bì đựng phân bón, thuốc BVTV, các chất 

thải ra từ chăn nuôi, giết mổ động vật, chế biến sữa, chế biến thuỷ sản…. 

- Chất thải rắn làng nghề gồm nhiều chủng loại khác nhau, phụ thuộc vào nhiều 

nguồn phát sinh và mang đặc tính của loại hình sản xuất, Cùng với sự gia tăng về số lượng, 

chất thải làng nghề ngày càng đa dạng và phức tạp về thành phần, có thể thấy rằng chất 

thải làng nghề bao gồm những thành phần chính như: phế phụ phẩm từ chế biến lương 

thực, thực phẩm, chai lọ thủy tinh, nhựa, nilon, vỏ bao bì đựng nguyên vật liệu, gốm sứ, 

gỗ, kim loại. 

 Tỷ lệ thu gom và phân loại các loại chất thải rắn nông nghiệp và nông thôn 

a) Chất thải rắn sinh hoạt nông thôn 

Việc phân loại CTR sinh hoạt nông thôn được tiến hành ngay tại hộ gia đình đối với 

một số loại chất thải như giấy, các tông, kim loại (để bán), thức ăn thừa, lá cải, su hào,... 
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(sử dụng cho chăn nuôi). Các CTR sinh hoạt khác không sử dụng được hầu hết không được 

phân loại mà để lẫn lộn, bao gồm cả các loại rác có khả năng phân hủy và khó phân hủy 

như túi nilon, thủy tinh, cành cây, lá cây, hoa quả ôi thối, xác động vật chết... 

Hiện nay, tỷ lệ thu gom CTR sinh hoạt tại khu vực nông thôn vào khoảng 40 - 50%. 

Theo thống kê có khoảng 60% số thôn hoặc xã tổ chức thu dọn định kỳ; trên 40% thôn, xã 

đã hình thành các tổ thu gom rác thải tự quản.  

Nhiều xã không có quy hoạch các bãi rác tập trung, không có bãi rác công cộng, 

không quy định chỗ tập trung rác, không có người và phương tiện chuyên chở rác. Do đó, 

các bãi rác tự phát đã hình thành ở rất nhiều nơi, làm cho tình trạng CTR sinh hoạt nông 

thôn trở thành vấn đề nan giải khó quản lý. 

Một số huyện, xã mặc dù đã có quy hoạch bãi rác, nhưng vẫn chưa có các cơ quan 

quản lý, biện pháp xử lý đúng kỹ thuật và người dân vẫn chưa có ý thức đổ rác theo quy 

định. 

b) Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sản xuất nông nghiệp 

- Bao bì hóa chất bảo vệ thực vật, phân bón hóa học 

Việc thu gom, xử lý chất thải từ bao bì, chai lọ hóa chất BVTV hiện còn nhiều hạn 

chế. Đây là CTR thuộc danh mục CTNH cần phải thu gom, xử lý đúng quy định. Nhưng 

thực tế, các loại vỏ bao bì, vỏ chai hóa chất BVTV thường bị vứt bừa bãi tại ruộng, góc 

vườn, hoặc nguy hiểm hơn, có trường hợp còn vứt ngay đầu nguồn nước sinh hoạt. 

Trong thời gian qua, công tác thu gom, lưu giữ và xử lý các loại hóa chất, vỏ bao bì 

hóa chất BVTV đã được thực hiện. Việc triển khai này đã bước đầu hạn chế ảnh hưởng tác 

hại của hóa chất BVTV tồn lưu trong vỏ bao bì tới sức khỏe con người và môi trường xung 

quanh. Tuy nhiên, các biện pháp thu gom bao bì thuốc BVTV được áp dụng với quy mô 

nhỏ, phần lớn do hợp tác xã tự tổ chức thu gom, chủ yếu là gom vào thùng chứa. Thùng 

chứa các bao hóa chất BVTV được sử dụng thường là thùng phuy. Nhưng số lượng còn ít 

do giới hạn về kinh phí ít. Một số ít địa phương đã xây bể xi-măng cố định. Bên cạnh đó 

hầu hết các địa phương còn chưa có hướng xử lý các bao bì hóa chất BVTV sau thu gom. 

- Chất thải rắn từ trồng trọt 

Những năm gần đây, rơm rạ không còn là chất đốt chủ yếu ở nông thôn do có các 

nhiên liệu khác thay thế như điện, khí gas, than. Vì vậy, Phần rơm, rạ không bị đốt thì cũng 

xả bừa bãi trên đường giao thông, đổ lấp xuống các kênh mương, ao hồ xung quanh. Tuy 

nhiên, hiện nay cũng có một lượng rơm, rạ được các cơ sở trồng nấm thu mua, hay một số 
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nhà máy thu mua vỏ trấu để làm nguyên liệu đốt trong lò hơi... Đây là những hướng phát 

triển đang được quan tâm và nhân rộng. 

 Lượng thải và tính chất chất thải rắn nông nghiệp và nông thôn 

Chất thải rắn ở khu vực nông thôn phát sinh chủ yếu từ rác thải sinh hoạt các hộ gia 

đình, nhà kho, chợ, trường học, bệnh viện, cơ quan hành chính… Phần lớn chất thải rắn 

sinh hoạt là chất hữu cơ dễ phân hủy (có tỷ lệ chiếm tới 60- 65% chất thải sinh hoạt gia 

đình ở nông thôn), còn lại là các loại chất thải khó phân hủy như túi nilon, thủy tinh… 

Ngoài ra, chất thải rắn cộng nghiệp phát sinh từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp như 

phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật; từ nguồn thải chăn nuôi và các làng nghề. Ước 

tính, lượng chất thải rắn ở vùng nông thôn chiếm khoảng 55-60% trong tổng số lượng rác 

thải của toàn tỉnh. 

Chất thải rắn sinh hoạt nông thôn: Rác thải tại khu vực nông thôn được thu gom một 

phần bởi các đơn vị thu gom, xử lý rác; phần lớn còn lại được các tổ đội, hộ gia đình thu 

gom, tự xử lý bằng phương pháp đốt hoặc chôn lấp. 

Căn cứ văn bản số 102/BC-UBND ngày 09/05/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng 

Sơn về báo cáo tình hình phát sinh và quản lý chát thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Văn bản số 262/BC-UBND ngày 28/06/2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về báo cáo công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên đầu người ở khu vực nông thôn trung 

bình mỗi ngày khoảng 0,28 kg/người/ngày. Trên cơ sở thông tin về dân số và hệ số phát 

sinh rác thải có thể tính toán được lượng chất thải rắn hiện tại phát sinh tại khu vực nông 

thôn theo bảng sau: 

Bảng 7-2. Dân số và khối lượng chất thải rắn nông thôn phát sinh giai đoạn 2015-
2019 

Năm Dân số CTR  
(tấn/ ngày) 

2015 151162 175,136 
2016 153285 183,033 
2017 155363 184,001 
2018 157845 185,406 
2019 160165 207 

7.3.2 Tái sử dụng, tái chế chất thải rắn nông nghiệp và nông thôn 

Xử lý phụ phẩm nông nghiệp 
Nguồn phụ phẩm lĩnh vực trồng trọt rất phong phú và đa dạng như rơm, rạ, bã mía, 

thân cây ngô, vỏ cà phê và phụ phẩm rau... Nông dân cũng  đã biết tận dụng các loại phụ 
phẩm này để làm phân bón, thức ăn chăn nuôi, tái tạo năng lượng và bón cho cây trồng, 
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góp phần giảm chi phí sản xuất và bảo vệ môi trường. Hiện nay hình thức sử dụng rơm rạ 
tại một số tỉnh ở Việt Nam vẫn chủ yếu là đốt tại ruộng. Tương tự như rơm rạ, trấu cũng 
chủ yếu được sử dụng làm chất, ngoài ra trấu còn sử dụng để lót chuồng và ủ phân, các 
hình thức sử dụng còn lại như làm than sinh học, ủ gốc không đáng kể. 

Chất thải rắn chăn nuôi bón cho cây: Đây là biện pháp mà các trang trại sử dụng 
trực tiếp phân và nước thải của các chuồng nuôi lợn để tưới hoặc bón cho cây trồng. Đây 
cũng là một trong những biện pháp được áp dụng khá phổ biến. Thông thường biện pháp 
này được áp dụng khi khu chăn nuôi có kết hợp với trồng trọt 

 Chất thải rắn lâm nghiệp:  Chất thải từ quá trình gia công các chi tiết sản phẩm gỗ 
bao gồm mùn cưa và bụi gỗ. Các phế liệu sản xuất nhu gỗ vụn: đầu mẫu gỗ thừa, mùn cưa. 
Tuy nhiên, các chất thải này được thu gon để dùng trong đun nấu của gia đình và bán cho 
nhân dân trong thôn nên các chất thải đó không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường xung 
quanh cũng như dân cư trong khu vực. 

7.3.3 Xử lý và tiêu hủy chất thải rắn nông nghiệp và nông thôn 

a) Chất thải rắn sinh hoạt nông thôn 

Hiện nay, phương pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn phù hợp nhất là chôn 

lấp hợp vệ sinh. Ngoài ra, các biện pháp khác như phương pháp làm phân hữu cơ, đốt chất 

thải thu năng lượng cần được tiếp tục nghiên cứu và mở rộng, tuy nhiên chưa phù hợp cho 

áp dụng rộng rãi tại khu vực nông thôn Việt Nam. 

b) Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sản xuất nông nghiệp 

Bao bì hóa chất bảo vệ thực vật, phân bón hóa học 

Hiện các địa phương đều chưa có công nghệ xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật, bao 

bì sau khi thu gom cùng với bao bì phân bón hóa học thường đem đốt hoặc chôn lấp ở xa 

khu dân cư. Nhiều địa phương, người nông dân còn thu gom chung vỏ bao bì thuốc bảo vệ 

thực vật với rác thải sinh hoạt. 

Tất cả các cách làm trên đều chưa đảm bảo cho môi trường và con người. Phương 

pháp đốt ở các lò tiêu chuẩn có khả năng xử lý triệt để ô nhiễm nhưng các lò này chi phí 

xây dựng và vận hành cao, xa các cụm dân cư...Khó có thể yêu cầu người nông dân vận 

chuyển rác bao bì đến để đốt thường xuyên khi lượng bao bì không lớn. Nếu ở địa phương 

có thu gom tập trung thì cũng phải thu gom một lượng đủ lớn mới có thể tổ chức đem tiêu 

hủy, trong khi đó số lò đủ tiêu chuẩn của Việt Nam còn quá ít, chi phí vận chuyển tới nơi 

tiêu hủy khá cao. Như vậy việc xử lý tại chỗ để làm sạch bao bì phục vụ cho tái sử dụng 

hoặc lưu giữ trước khi đem tái chế hoặc tiêu hủy là cần thiết. 

Chất thải rắn trồng trọt 
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Đây là nguồn nguyên liệu dồi dào không chỉ làm phân bón, thức ăn gia súc, nuôi 

trồng nấm rơm, nhiên liệu đốt mà còn cho ngành sản xuất vật liệu sạch. Hiện nay, phương 

pháp xử lý các phụ phẩm nông nghiệp như rơm rạ, trấu, vỏ hạt điều... chủ yếu là đốt bỏ rồi 

dùng tro bón ruộng. Tuy nhiên, cách làm này vừa gây lãng phí, vừa gây ô nhiễm môi 

trường do khói bụi và các nguy cơ cháy nổ. 

Chất thải rắn chăn nuôi 

Để xử lý ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, có nhiều công nghệ hiện đại. Tùy 

theo đặc điểm của từng vùng, từng mô hình người chăn nuôi sử dụng các biện pháp khác 

nhau. Hai biện pháp xử lý chất thải đang được sử dụng rộng rãi và có hiệu quả là: Phương 

pháp ủ và công nghệ khí sinh học… 

7.3.4 Chất thải nguy hại nông nghiệp và nông thôn 

Chất thải rắn nông nghiệp nguy hại chủ yếu phát sinh từ các hoạt động nông nghiệp 
(chai lọ đựng hoá chất BVTV và thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng), hoạt động chăm sóc 
thú y (chai lọ đựng thuốc thú y, dụng cụ tiêm, mổ). 

+ Mặc dù Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT Hướng dẫn 
việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng đã được triển khai 
trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, số lượng bể chứa trên diên tích đất canh tác chưa đảm bảo 
theo quy định chỉ đáp ứng một phần nhỏ trong nhu cầu thu gom. Còn lại đa số các địa 
phương chưa thực hiện việc thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng.  

+ Việc quy hoạch, đầu tư, bố trí các điểm tập trung thu gom, xử lý tiêu hủy bao gói 
thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh chưa được triển khai đồng bộ; Các địa 
phương chưa thực sự quan tâm trong việc triển khai xây dựng bể chứa bao gói thuốc 
BVTV sau sử dụng trên đồng ruộng, do nguồn kinh phí phục vụ cho công tác triển khai 
xây dựng bể chứa quá hạn hẹp. 

+ Chưa có mô hình, quản lý, thu gom vận chuyển và công nghệ xử lý phù hợp theo 
quy định của pháp luật. Phương tiện trang thiết bị phục vụ cho công tác thu gom, vận 
chuyển còn hạn chế, công tác tuyên truyền chưa thường xuyên; Mặt khác, hiện nay một số 
bể chứa sau quá trình sử dụng đã đầy, trong khi đó chưa có địa điểm tập kết xử lý riêng, 
dẫn đến nhiều bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng vẫn chưa được thu gom gây nguy 
hại đến môi trường và nguồn nước.  

+ Lượng rác thải là bao bì thuốc BVTV đã qua sử dụng trên đồng ruộng tích lũy với 
số lượng lớn nhưng thiếu kinh phí thu gom, tiêu hủy và kho chứa cho bao bì được thu gom 
nên công tác thu gom chưa được thực hiện thường xuyên. Nguồn lực thực hiện còn hạn chế 
(kinh phí hạn hẹp, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu, số lượng cán bộ chuyên môn còn 
ít, kinh nghiệm chưa nhiều nên chưa đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ đặc biệt là ở cấp 
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xã); nhận thức về bảo vệ môi trường vẫn còn hạn chế, vẫn còn một bộ phận dân cư chưa 
thật sự quan tâm đến các hoạt động bảo vệ môi trường. 

+ Nguồn kinh phí hàng năm bố trí thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói 
thuốc BVTV sau sử dụng còn hạn chế. 
 7.4. Quản lý chất thải rắn công nghiệp 

7.4.1 Thu gom và vận chuyển chất thải rắn công nghiệp 

Công nghiệp, là một bộ phận của nền kinh tế, là lĩnh vực sản xuất hàng hóa vật chất 

mà sản phẩm được "chế tạo, chế biến" cho nhu cầu tiêu dùng hoặc phục vụ hoạt động kinh 

doanh tiếp theo. Đây là hoạt động kinh tế, sản xuất quy mô lớn, được sự hỗ trợ thúc đẩy 

mạnh mẽ của các tiến bộ về công nghệ, khoa học và kỹ thuật. 

Trong quá trình sản xuất, hầu hết các ngành công nghiệp đều phát sinh ra nhiều loại 

chất thải cần được xử lí. Bên cạnh nguồn chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp thông 

thường cũng là một trong những nguồn thải cần được quản lí nghiêm ngặt và có phương 

hướng xử lí thích hợp. 

Thu gom và xử lý CTR thông thường: Hiện nay, tại các khu đô thị trên cả nước rất 

nhiều các khu xử lý CTR công nghiệp, đặc biệt là khu xử lý chất thải tập trung quy mô 

nhỏ. Việc tái chế, tái xử dụng CTR công nghiệp tại các khu đô thị diễn ra khá phổ biến chủ 

yếu là tự phát tại các cơ sở công nghiệp. Các chất thải có thể tái sử dụng được các cơ sở 

thu hồi để quay vòng sản xuất hoặc bán cho các đơn vị khác để tái chế. 

7.4.2 Xử lý và tái chế chất thải rắn công nghiệp 

Chất thải công nghiệp thông thường bao gồm tất cả các loại thải phát sinh trong quá 

trình sản xuất, kinh doanh hay sinh hoạt của một doanh nghiệp. Tuy không mang nhiều 

hiểm họa như chất thải nguy hại, nhóm chất thải công nghiệp này vẫn cần được xử lí chặt 

chẽ nhằm tránh những tác động xấu đến môi trường sống và sức khỏe con người. Chất thải 

công nghiệp thông thường phát sinh theo nhiều dạng thông qua nhiều hoạt động công 

nghiệp như chế biến và đóng gói thực phẩm, in ấn, dệt may, luyện kim, sản xuất vật liệu 

xây dựng hay các thiết bị điện tử, ...; Chất thải công nghiệp thông thường xây dựng được 

thải ra từ quá trình hoạt động của công trường xây dựng và sửa chữa các công trình xây 

dựng, chủ yếu là các loại gạch, đá, đất vụn... bị phá dỡ ra, chúng còn được gọi là xà bần. 

 Lượng thải và tính chất chất thải rắn công nghiệp 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã quy hoạch các khu, cụm công nghiệp: Khu công 

nghiệp Đồng Bành, quy mô 300 - 500 ha, Khu công nghiệp Hồng Phong, quy mô 200 – 

300 ha; Cụm công nghiệp Hữu Lũng, Cụm công nghiệp Na Dương, Cụm công nghiệp Hợp 



311 
 

 

Thành, Cụm công nghiệp địa phương số II đã được đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng. 

Ngoài ra tỉnh đã xác định tại những nơi có đủ điều kiện để có thể hình thành các cụm công 

nghiệp phục vụ cho phát triển các loại sản phẩm chuyên ngành như KCX, khu trung 

chuyển hàng hóa, khu phi thuế quan... 

Ước tính Chất thải rắn công nghiệp giai đoạn 2015 – 2020 khoảng 10% chất thải rắn 

sinh hoạt đô thị phát sinh, năm 2015 là 96.250 tấn/năm*10% =  9.625 tấn/năm và đến năm 

2019 là 78572,1 tấn/năm*10% = 7857,21 tấn/năm = 21,53 tấn/ngày. 

 Tái chế, tái sử dụng chất thải rắn công nghiệp 

Chất thải rắn công nghiệp thông thường được phân loại thành 3 nhóm sau: Nhóm 

chất thải rắn công nghiệp thông thường được tái sử dụng, tái chế làm nguyên liệu sản xuất; 

nhóm chất thải rắn sử dụng trong sản xuất vật liệu xây dựng và san lấp mặt bằng; nhóm 

chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý. 

 Với tro, xỉ từ các nhà máy nhiệt điện được phân định, phân loại để quản lý phù hợp, 

đảm bảo các yêu cầu về hợp chuẩn, hợp quy. Chất thải làm nguyên liệu sản xuất thì được 

quản lý như đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng theo từng mục đích sử dụng 

như: sản xuất vật liệu xây dựng và vật liệu san lấp mặt bằng. 

7.4.3 Chất thải nguy hại công nghiệp 

Chất thải rắn nguy hại: bao gồm dầu mỡ thải, giẻ lau nhiễm thành phần nguy hại, 

khí thải độc hại hoặc hóa chất ở dạng lỏng dễ gây ra cháy nổ, ngộ độc, tác động không tốt 

đến sức khỏe của con người và dễ ăn mòn nhiều vật chất khác…phát sinh trong quá trình 

hoạt động của các nhà máy, xí nghiệp. 

Xử lý và thải bỏ chất thải rắn công nghiệp nguy hại: Các doanh nghiệp chủ yếu ký 
hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý chất thải nguy hại ngoài tỉnh. 
7.5. Quản lý chất thải rắn y tế 

7.5.1. Phân loại, thu gom và vận chuyển chất thải rắn y tế 

 Phân loại chất thải rắn y tế 

+ Chất thải rắn thông thường: là chất thải rắn phát sinh trong quá trình sinh hoạt của 

cán bộ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân được thu gom tại các cơ sở y tế. 

+ Chất thải nguy hại: Bao gồm dụng cụ y tế thải bỏ, các loại hóa chất, mẫu vật 

phẩm, bệnh phẩm phát sinh trong quá trình hoạt động của bệnh viện, trung tâm y tế. 

 Thu gom và vận chuyển chất thải rắn y tế 

- Tuyến tỉnh: Tỉnh Lạng Sơn có 04 bệnh viện tuyến tỉnh và có 03 đơn vị là hệ dự 

phòng tuyến tỉnh. Các bệnh viện tuyến tỉnh, các đơn vị thuộc hệ dự phòng đều thu gom và 
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đốt tại lò đốt của đơn vị hoặc hợp đồng xử lý với đơn vị có chức năng xử lý. Như vậy, 

100% cơ sở y tế tuyến tỉnh đã xử lý hoặc hợp đồng xử lý chất thải rắn đúng theo quy định. 

- Tuyến huyện: Các TTYT huyện đều thu gom và xử lý tại chỗ bằng công nghệ hấp 

thanh trùng trong nồi hấp, công suất 20 kg đến 40 kg rác thải/chu kỳ (100kg đến 200 kg rác 

thải/ngày, đêm) hoặc dùng phương pháp đốt để xử lý chất thải rắn nguy hại của TTYT 

huyện, nên chất thải rắn nguy hại đã được xử lý ban đầu trước khi xả thải ra môi trường. 

Như vậy 100% cơ sở y tế tuyến huyện đã xử lý hoặc hợp đồng xử lý chất thải rắn đúng 

theo quy định. 

- Các PKĐKKV và 200 Trạm y tế xã đều thu gom chuyển BVĐK tỉnh (đối với 

thành phố), chuyển về TTYT huyện hấp hoặc đốt hàng tuần hoặc được xử lý ban đầu trước 

khi thải ra môi trường, đạt 100% số Trạm Y tế xã xử lý ban đầu trước khi thải ra môi 

trường. 

7.5.2. Xử lý và tái chế chất thải rắn y tế thông thường 

 Lạng Sơn hiện có gần 500 cơ sở khám chữa bệnh công lập và tư nhân. Theo ước 
tính, mỗi ngày, các cơ sở y tế thải ra môi trường hơn 2 tấn rác thải rắn, trong đó có gần 
40% là rác thải nhựa. Ngành y tế đã chỉ đạo thu gom, phân loại và xử lý đúng theo quy 
định, nhằm giảm tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường. 

Là cơ sở y tế lớn của tỉnh, bình quân mỗi năm BVĐK tỉnh thải ra khoảng 40 tấn rác 
thải. Để đảm bảo xử lý tốt lượng rác thải này, đơn vị đã ban hành Quy định về phân loại và 
thu gom chất thải y tế. Quy định này được dán tại các phòng bệnh và điểm tập kết rác thải 
tạm thời ở các khoa, phòng để bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và các nhân viên y tế tiện 
theo dõi. 

Qua rà soát thông tin từ BVĐK tỉnh cho thấy: Tất cả các chất thải đều được phân 
loại tại nơi phát sinh và ngay tại thời điểm phát sinh. Đối với chất thải nhựa đựng vào túi 
màu trắng để tái chế. Tất cả các bệnh nhân vào viện đều được hướng dẫn về nội quy khoa 
phòng, về nơi đổ rác, phân loại rác. Đối với rác thải có khả năng tái chế như: vỏ chai nhựa, 
vỏ lon nước ngọt… phát sinh từ sinh hoạt của người bệnh, người nhà người bệnh, nhân 
viên y tế hay các loại chai nhựa, dây truyền dịch, bơm tiêm được loại bỏ đầu sắc nhọn và 
không chứa yếu tố lây nhiễm sẽ được mang đi xử lý và tái chế để tránh lãng phí nguồn tài 
nguyên, hạn chế ô nhiễm môi trường và tiết kiệm chi phí tiêu hủy. 

Không chỉ phân loại để tái chế, hiện nay, hướng tới mục tiêu giảm thiểu và loại bỏ 
dần chất thải nhựa trong ngành y tế, nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh tuyên 
truyền, vận động. Trước hết là cán bộ, nhân viên y tế, sau đó là người bệnh, người nhà 
người bệnh hạn chế sử dụng túi, chai, cốc, bát, đĩa, ống hút và các vật dụng khác làm từ 
nhựa dùng một lần hoặc nilon khó phân hủy cho mục đích ăn, uống, sinh hoạt hằng ngày. 
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Quyết tâm chống rác thải nhựa, không chỉ bằng cam kết, cùng với việc đẩy mạnh 
truyền thông, Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị, cơ sở y tế trên địa bàn giảm thiểu chất thải nhựa 
bằng những hành động cụ thể, thiết thực bắt đầu từ việc hạn chế sử dụng, tiến tới thay thế 
bằng các vật liệu thân thiện với môi trường hoặc có thể tái sử dụng trong quá trình khám, 
chẩn đoán, điều trị nhằm giảm phát sinh chất thải nhựa khó phân hủy. 

Không riêng bệnh viện tuyến tỉnh, việc phân loại rác thải y tế, giảm thiểu tác hại của 
rác thải nhựa đối với môi trường được trung tâm y tế các huyện, thành phố quan tâm thực 
hiện, như: Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn đã tăng cường tuyên truyền qua các pano, áp 
phích, khẩu hiệu tại góc truyền thông của từng khoa, phòng. Bên cạnh đó, đơn vị đã và 
đang tăng cường sử dụng thuốc bằng đường uống, các vật dụng, vật tư, thiết bị y tế, bao bì, 
dụng cụ gói, chứa, đựng thuốc, hóa chất làm từ vật liệu thân thiện với môi trường, hoặc có 
thể tái sử dụng trong quá trình khám, chẩn đoán, điều trị, trong hoạt động nghiên cứu, kiểm 
nghiệm, kiểm định và các hoạt động chuyên môn y tế nhằm giảm phát sinh chất thải nhựa. 

Đầu tháng 8/2019, ngành y tế đã triển khai nội dung Chỉ thị 08/CT-BYT ngày 
29/7/2019 của Bộ Y tế về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế đến tất cả các cơ sở y 
tế trên địa bàn. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế xây dựng kế hoạch giảm thiểu chất thải nhựa 
tại từng đơn vị, tăng cường truyền thông để cán bộ, nhân viên y tế, người bệnh, người nhà 
bệnh nhân và cộng đồng nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni 
lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần. Trong công tác đấu thầu mua sắm 
trang thiết bị vật tư tiêu hao và các dụng cụ, hạn chế tối đa các sản phẩm nhựa dùng một 
lần… 

Theo số liệu từ Sở Y tế, đến nay, tỷ lệ chất thải y tế trên địa bàn tỉnh được xử lý đạt 
gần 96,7%. Bằng những hành động cụ thể, ngành y tế tỉnh đã và đang cùng các cấp, ngành 
chung tay, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường cũng như giúp người dân từng bước 
nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong việc sử dụng các sản phẩm từ nhựa. 

7.5.3. Chất thải nguy hại y tế  

 Lượng thải và tính chất chất thải rắn y tế 

Chất thải rắn y tế là những vật phẩm, bệnh phẩm, các loại hóa chất...sinh ra trong 

quá trình hoạt động của bệnh viện, trung tâm y tế. Đặc trưng của chất thải rắn y tế là có 

tính độc hại cao, với thành phần bao gồm hầu hết tất cả những loại dụng cụ, thiết bị và 

thuốc men dùng trong y tế như: bông, gạc, ống tiêm, chất thải từ bệnh nhân có thể lây 

nhiễm... Theo quyết định số 3402/QĐ-SYT ngày 29/12/2019 của sở Y tế Quyết định về 

việc giao chỉ tiêu kế hoạch công tác Y tế năm 2020, tỉnh Lạng Sơn có 3.065 giường bệnh 

trong đó có 2465 giường bệnh công lập và 600 giường bệnh tại Trạm Y tế xã, ước tính mỗi 

ngày mỗi giường bệnh của các bệnh viện trong tỉnh phát sinh 2 kg chất thải y tế trong đó 

có khoảng 15% chất thải nguy hại. Như vậy trung bình mỗi ngày lượng chất thải rắn y tế 



314 
 

 

phát sinh theo đơn vị giường bệnh khoảng 6,13 tấn/ngày trong đó có khoảng 15% là chất 

thải nguy hại. Chất thải y tế nguy hại phát sinh từ các cơ sở y tế bao gồm: chất thải lây 

nhiễm (sắc nhọn, không sắc nhọn, lây nhiễm cao, mô bệnh phẩm); chất thải hóa học 

thường gặp trong y tế như dược phẩm bị hỏng hoặc quá hạn, hóa chất khử trùng, hóa chất 

chứa kim loại nặng; và các bình chứa áp suất. Hóa chất gây độc tế bào có phát sinh trong 

hoạt động điều trị xạ trị cho các bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn và 

một khối lượng nhỏ chất thải phóng xạ phát sinh từ hoạt động chẩn đoán và điều trị bệnh lý 

khác. 

Bảng VII-2. Lượng chất thải rắn y tế giai đoạn 2016 - 2019 

Năm 
Chất thải lây nhiễm (tấn/năm) Chất thải nguy hại không lây nhiễm 

(tấn/năm 
Số lượng phát 

sinh 
Số lượng được 

xử lý 
Số lượng phát 

sinh 
Số lượng được 

xử lý 
2016 85407.6 85407.6 8868 8868 
2017 69665 69529 6187 6187 
2018 74500.8 74500.8 3806 2792 
2019 88542.5 88542.5 5308.8 5254.8 

 Dự báo lượng thải, mức độ độc hại và ô nhiễm các chất thải rắn y tế 

Căn cứ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, 

số giường bệnh trên 10.000 dân năm 2015 đạt 27 giường và năm 2020 đạt 30,8 giường 

(2.465 giường công lập/800.000 người dân). Như vậy dự báo số giường bệnh tại các cơ sở 

y tế của tỉnh (số liệu Sở Y tế) giai đoạn 2015 là 2.610 giường và năm 2020 là 3.065, dự 

báo lượng chất thải y tế phát sinh dựa trên lượng chất thải sinh ra trên mỗi giường bệnh 

trong giai đoạn 2015 – 2020 là 2,2 kg/giường/ngày. Như vậy dự báo chất thải y tế phát sinh 

trên địa bàn tỉnh năm 2015 là : 2.610*2,2*365/1000 = 2.096 tấn/năm và đến năm 2020 là : 

3.065 * 2,2 * 365/ 1000 = 2.461 tấn/năm. 
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Bảng VII-3. Lượng thải của các cơ sở y tế năm 2018 

TT Tên cơ sở y tế công lập  
(ghi rõ) 

Tổng số cơ sở y 
tế hiện có trên 

địa bàn quản lý 

Số giường 
bệnh kế 
hoạch 

Số giường 
bệnh thực 

kê 

Chất thải rắn y tế 
nguy hại phát sinh 

 (kg/ngày) 

Chất thải rắn y tế nguy hại 
được xử lý đạt quy định (2) 

(kg/ngày) 
I Cơ sở khám, chữa bệnh      
A Cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh 4 1065 1114   
1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn  720 740 119.03 119.03 
2 Bệnh viện Phục hồi chức năng  95 97 1.567 1.567 
3 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi  150 151 32.02 32.02 
4 Bệnh viện Y học cổ truyền  100 126 1.4 1.4 
B Cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện 11 1335 1611   
1 Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn  200 195 20.88 20.88 
2 Trung tâm Y tế huyện Bình Gia  145 158 10.68 10.68 
3 Trung tâm Y tế huyện Văn Quan  105 138 3.13 3.13 
4 Trung tâm Y tế huyện TràngĐịnh  100 145 7.12 7.12 
5 Trung tâm Y tế huyện Văn Lãng  80 100 5.9 5.9 
6 Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc  100 129 4.73 4.73 
7 Trung tâm Y tế huyện Đình Lập  70 90 5.98 5.98 
8 Trung tâm Y tế huyện Lộc Bình  160 200 14.99 14.99 
9 Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng  235 289 1.84 1.84 
10 Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng  135 162 3.36 3.36 
11 Trung tâm Y tế thành phố  5 5 0.27 0.27 
C Phòng khám đa khoa, nhà hộ sinh 2 25 24   
1 PKĐKKV Ngả Hai  15 14 0.05 0.05 
2 PKĐKKV Đồng Đăng  10 10 0.22 0.22 
II Cơ sở y tế thuộc hệ dự phòng 5     
1 TT kiểm soát bệnh tật (CDC)  0 0   
2 TT Kiểm dịch Y tế quốc tế  0 0 0.54 0.54 
3 TT KN Dược phẩm - mỹ phẩm  0 0 0 0 
4 TT Giám định pháp y  0 0 0 0 
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5 TT Giám định y khoa  0 0 0 0 
III Cơ sở đào tạo, nghiên cứu y, dược 1 0 0 0 0 
1 Trường Cao đẳng Y tế  0 0 0 0 

IV Trạm y tế xã, phường 200 651 651   
 Cơ sở sản xuất thuốc 0     
 Tổng 223 3076 3400 233.707 233.707 
 Xử lý chất thải rắn y tế 

Bảng VII-4. Hệ thống xử lý chất thải y tế tính đến năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

TT Tên cơ sở y tế công lập  
(ghi rõ) 

Hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy hại 

Năm 
đưa vào 

hoạt 
động 

Hình thức xử lý chất thải rắn y tế nguy hại 

Năm 
đầu tư 

Năm 
đưa 
vào 
hoạt 
động 

Xử lý tập trung Xử lý theo cụm Xử lý tại chỗ 
(ghi rõ công 

nghệ/PP xử lý) 

Công nghệ/ 
phương 

pháp xử lý 

Phạm vi 
xử lý 

Công nghệ/ 
phương pháp 

xử lý 

Phạm vi 
xử lý 

I Cơ sở khám, chữa bệnh         

A Cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh, thành 
phố         

1 Bệnh viện đa khoa tỉnh  Đốt    Đốt   
2 Bệnh viện y học cổ truyền 2018 Hấp    Hấp 2015 2018 
3 Bệnh viện Phổi 2015 Hấp    Hấp 2015 2018 
4 Bệnh viện Phục hồi chức năng  Hấp    Hấp 2015 2018 
B Cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện         
1 Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Sơn  Hấp    Hấp 2015 2018 
2 Bệnh viện Đa khoa huyện Binh Gia 2015 Hấp    Hấp 2015 2018 
3 Bệnh viện Đa khoa huyện Cao Lộc 2015 Hấp    Hấp 2015 2018 
4 Bệnh viện Đa khoa huyện Chi Lăng 2015 Hấp    Hấp 2015 2018 
5 Bệnh viện Đa khoa huyện Đình Lập 2015 Hấp    Hấp 2015 2018 
6 Bệnh viện Đa khoa huyện Hữu Lũng  Hấp    Hấp 2015 2018 
7 Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Quan 2015 Hấp    Hấp 2015 2018 
8 Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Lãng 2015 Hấp    Hấp 2015 2018 
9 Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Bình 2015 Hấp    Hấp 2015 2018 
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10 Bệnh viện Đa khoa huyện Tràng Định  Hấp    Hấp 2015 2018 
II Cơ sở y tế dự phòng         
1 Trung tâm kiểm soát bệnh tật  Đốt    Đốt   
2 3 cơ sở dự phòng còn lại     Đốt    

III Cơ sở đào tạo, nghiên cứu y, dược         
IV Trạm y tế xã, phường         
1 226 Trạm y tế xã, phường, thị trấn  Hấp   Hấp    
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 7.6. Xuất, nhập khẩu phế liệu 

Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ các chính 

sách quy định của pháp luật; quy trình thủ tục và các văn bản quy định, hướng dẫn của Bộ 

Tài chính và Tổng cục Hải quan trong quản lý đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu. Luôn 

đảm bảo thuận lợi, không gây khó khăn trong thực hiện thủ tục nhập khẩu phế liệu. Thực 

hiện báo cáo Tổng cục Hải quan kịp thời khi có vướng mắc phát sinh. 

7.6.1 Thực trạng xuất nhập khẩu phế liệu trên địa bàn tỉnh Lạng sơn 

Phế liệu là vật liệu được thu hồi, phân loại, lựa chọn từ những vật liệu, sản phẩm đã 

bị loại bỏ từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dung để sử dụng làm nguyên liệu cho một quá 

trình sản xuất khác. 

Thời gian gần đây, lượng phế liệu nhập khẩu về nước ta ngày càng tăng mạnh, gây 

tồn đọng phế liệu tại các cảng biển, làm ảnh hưởng đến hoạt động tại cảng và ảnh hưởng 

đến hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp. 

 Nhằm góp phần quản lý chặt chẽ việc nhập khẩu phế liệu, giảm nguy cơ ô nhiễm 

môi trường, ngày 06/8/2018, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị số 06/CT-BCT về việc 

tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu. Theo đó, Bộ 

trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ, các Sở 

Công Thương và các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty trực thuộc Bộ tập trung triển khai 

thực hiện các nội dung liên quan đến việc quản lý đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu. 

- Theo thống kê, chi cục HQCK Hữu Nghị 

+ Năm 2013, 2014, 2015, 2016 không phát sinh đơn vị nhập khẩu phế liệu. 

+ Năm 2017 có  3 đơn vị đăng ký tờ khai hải quan 

Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và Thương mại Đức Tiến đăng ký  03 tờ khai hải 

quan số 101549524311/A11 ngày 08/09/2017, 101622035652/A11 ngày 23-09-2017 và 

101621594435/A11 ngày 23-09-2017 tại Chi cục HQCK Hữu Nghị, nhập khẩu hàng hóa 

theo khai báo là: Phế liệu sắt, thép dạng mảnh vụn nhiều kích cỡ, dùng làm nguyên liệu sản 

xuất thép.  

Công ty Cổ phần Thép Việt – Ý đăng ký 04 tờ khai hải quan số 101635626151/A11 

ngày 10/02/2017, 101653387621/A11 ngày 10/12/2017, 101670390361/A11 ngày 23-10-

2017 và 101677651460/A11 ngày 27-10-2017 tại Chi cục HQCK Hữu Nghị, nhập khẩu 

hàng hóa theo khai báo là: Thép phế liệu dạng đầu,mẩu,mảnh,thanh,có độ dày 2mm-

5mm,không còn giá trị sd như ban đầu và Thép phế liệu ở dạng:mẩu mảnh vụn,đoạn 
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ống,đoạn thanh,đầu tấm,có độ dày 2mm-40mm bằng thép không hợp kim,không có giá trị 

sd như ban đầu. 

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và Thương Mại Minh Châu  đăng ký  01 tờ khai 

hải quan số 101747538760/A11 ngày 12/05/2017 tại Chi cục HQCK Hữu Nghị, nhập khẩu 

hàng hóa theo khai báo là: Thép phế liệu loại H2 dạng đầu mẩu, thanh, mảnh được cắt phá 

từ công trình, máy móc thiết bị, không còn giá trị sử dụng như ban đầu. 

+ Năm 2018 có 2 đơn vị đăng ký tờ khai hải quan 

Công ty TNHH Thép Đặc Biệt SHENGLI Việt Nam đăng ký 04 tờ khai hải quan số 

101794061832/A11 ngày 01/03/2018, 101969458514/A11 ngày 23-04-2018, 

102008666910/A11 ngày 16-05-2018 và 102020704811/A11 ngày 16/4/2018 tại Chi cục 

HQCK Hữu Nghị, nhập khẩu hàng hóa theo khai báo là: Thép phế liệu dạng rời (loại 

HMS) dạng đầu mẩu, thanh, cầu, mảnh vụn. 

Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và Thương mại Đức Tiến đăng ký 04 tờ khai hải 

quan số 101910745903/A11 ngày 20-03-2018, 101919890112/A11 ngày 25-03-2018, 

101928706022/A11 ngày 29-03-2018 và 101934904154/A11 ngày 04/03/2018 tại Chi cục 

HQCK Hữu Nghị, nhập khẩu hàng hóa theo khai báo là: Phế liệu sắt thép dạng đầu mẩu, 

mảnh vụn, thanh, dạng ống dùng làm nguyên liệu sản xuất thép. 

- Theo thống kê, chi cục HQCK Chi Ma: Năm 2018 có 3 đơn vị đăng ký tờ khai hải quan 

Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và Thương mại Đức Tiến đăng kư 02 tờ khai hải quan số 

101915664213/A11 ngày 22/3/2018, 101916691811/A11 ngày 22/3/2018 tại Chi cục 

HQCK Chi Ma, nhập khẩu hàng hóa theo khai báo là: Phế liệu sắt thép dạng đầu mẩu, 

mảnh vụn, thanh, dạng ống dùng làm nguyên liệu sản xuất thép, hàng phù hợp. 

Công ty Cổ phần Kim Khí Ngọc Anh đăng ký 01 tờ khai hải quan số 

101823887320/A11 ngày 18/01/2018 tại Chi cục HQCK Chi Ma, nhập khẩu hàng hóa theo 

khai báo là: Phế liệu sắt thép dạng đầu mẩu, mảnh vụn, thanh, dạng ống dùng làm nguyên 

liệu sản xuất thép, hàng phù hợp. 

Doanh nghiệp tư nhân Bảo Linh đăng ký 04 tờ khai hải quan số 101956032511/A11 

ngày 15/4/2018, 101973475660/A11 ngày 24/4/2018, 102039333760/A11 ngày 

06/01/2018 và số 102097504940/A11 ngày 07/05/2018 tại Chi cục HQCK Chi Ma, nhập 

khẩu hàng hóa theo khai báo là: Phế liệu sắt thép dạng đầu mẩu, mảnh vụn, thanh, dạng 

ống dùng làm nguyên liệu sản xuất thép, hàng phù hợp và Thép phế liệu loại H2 dạng đầu 

mẩu, thanh, mảnh được cắt phá từ công trình không còn giá trị sử dụng như ban đầu. 
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7.6.2 Việc chấp hành quy định pháp luật trong thực hiện các nhiệm vụ quản lý 

nhà nước về hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu 

sản xuất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn: 

1. Tình hình kiểm tra, thông quan, xử lý phế liệu nhập khẩu tại các Chi cục Hải 

quan cửa khẩu. 

+ Hồ sơ nhập khẩu phế liệu tại Chi cục đều được kiểm tra chặt chẽ Giấy xác nhận 

đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; văn 

bản thông báo về lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan; giấy xác nhận ký 

quỹ đảm bảo phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan; chứng nhận phù hợp quy chuẩn 

kỹ thuật về môi trường đối với lô hàng phế liệu nhập khẩu của tổ chức có tên trong danh 

sách đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định. 

+ Toàn bộ các lô hàng phế liệu nhập khẩu đều được kiểm tra thực tế, thực hiện theo 

hướng dẫn tại Công văn 4202/TCHQ-PC ngày 07/7/2018, Các Chi cục đã phân công cán 

bộ, công chức cùng với công chức Chi cục kiểm định Hải quan 6 phối hợp kiểm tra; hình 

thức kiểm tra là kiểm tra trực tiếp bằng mắt thường và các thiết bị phân tích tại hiện 

trường, quá trình kiểm tra thực tế hàng hóa đều được ghi lại từ lúc bắt đầu kiểm tra đến khi 

kết thúc việc kiểm tra. 

+ Sau đó, nếu không phát hiện vi phạm, Chi cục thông quan lô hàng theo quy định. 

2. Việc thành lập Hội đồng thẩm định chuyên ngành để đánh giá về yêu cầu bảo vệ 

môi trường đối với phế liệu nhập khẩu; giám định chuyên ngành: Không phát sinh. 

3. Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan đối với việc nhập khẩu 

phế liệu: 

* Tại Chi cục HQCK Hữu Nghị phát sinh 02 vụ, cụ thể: 

Công ty TNHH Thép đặc biệt Shengli Việt Nam đăng ký  02 tờ khai hải quan số 

102008666910/A11 ngày 16/5/2018 và 102020704811/A11 ngày 22/5/2018 tại Chi cục 

HQCK Hữu Nghị, nhập khẩu hàng hóa theo khai báo là: Thép phế liệu dạng rời (loại 

HMS) dạng đầu mẩu, thanh, cầu, mảnh vụn. Tờ khai được hệ thống phân loại mã 3 (kiểm 

tra thực tế hàng hoá).  

Kết quả kiểm tra thực tế:  

- Đối với tờ khai 102008666910/A11 ngày 16/5/2018: phát hiện 850kg phế liệu sắt 

thép thừa so với khai báo. Chi cục đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 

766/QĐ-XPVPHC ngày 08/6/2018 đối với hành vi nhập khẩu hàng hoá không đáp ứng yêu 

cầu về điều kiện với số tiền phạt là: 7.500.000 đồng. 
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- Đối với tờ khai 102020704811/A11 ngày 22/5/2018: hàng hoá được xác định: 

+ Sắt, thép phế liệu thuộc danh mục phế liệu được phép nhập khẩu theo Quyết định 

số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với chủng loại 

sắt, thép ghi trong giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế 

liệu làm nguyên liệu sản xuất số 02/GXN-BTNMT ngày 23/01/2017 do Bộ Tài nguyên và 

Môi trường cấp. 

+ Tỷ lệ tạp chất: <1% khối lượng hàng (Gồm cao su, nhựa, giẻ, đất, cát, gỉ sắt, mảnh 

PP – Tạp chât đáp ứng yêu cầu tại mục 2.4 quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường đối 

với phế liệu sắt, thép nhập khẩu QCVN 31: 2010/BTNMT do Bộ Tài nguyên môi trường 

ban hành). 

+ Hàng hóa không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường đối với 

phế liệu sắt, thép nhập khẩu QCVN 31: 2010/BTNMT do Bộ Tài nguyên môi trường ban 

hành tại mục 2.4 khoản 2.4.2. Cụ thể: 

Hàng hóa có lẫn các bình nhiên liệu xe máy (dạng bình kín), chưa được cắt phá tháo 

dỡ tại nước ngoài hoặc lãnh thổ xuất khẩu để loại bỏ nguy cơ về an toàn cháy, nổ.” 

Chi cục đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 771/QĐ-XPVPHC ngày 

12/6/2018 đối với hành vi nhập khẩu hàng hoá không đáp ứng yêu cầu về quy chuẩn kỹ 

thuật trong trường hợp tang vật vi phạm có trị giá trên 100.000.000 đồng với số tiền phạt 

là: 40.000.000 đồng và hình thức xử phạt bổ sung là buộc tái xuất hàng hoá ra khỏi lãnh 

thổ Việt Nam. Tuy nhiên đã quá 30 ngày Doanh nghiệp chưa thực hiện việc tái xuất hàng 

hoá, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định tịch thu hàng hoá để làm các thủ tục 

pháp lý tiếp theo. 

4. Việc phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra phế liệu nhập khẩu: Các Chi 

cục Hải quan cửa khẩu đã phối hợp với Chi cục kiểm định Hải quan 6- Cục Kiểm định Hải 

quan trong quá trình kiểm tra thực tế, lấy mẫu thực hiện việc phân tích. 
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CHƯƠNG VIII: BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, THIÊN TAI, SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

 8.1. Vấn đề phát thải khí nhà kính 

Khí nhà kính là một trong những nguyên nhân chính gây ra sự biến đổi khí hậu trên 

toàn cầu. Lượng khí nhà kính phát sinh của Lạng Sơn chủ yếu là trong ngành công nghiệp 

sản xuất vật liệu xây dựng và nhiệt điện. Tuy nhiên trong giai đoạn 2015 – 2020, Lạng Sơn 

đã triển khai thực hiện nhiều chủ trương, chính sách về công tác bảo vệ môi trường, giảm 

phát thải khí nhà kính và tích kiệm năng lượng; yêu cầu các sở, ban, ngành kết hợp kiểm 

soát chặt chẽ quá trình đầu tư xây dựng, cấp giấy phép xây dựng để đảm bảo yêu cầu về 

bảo vệ môi trường. Trong quá trình triển khai thực hiện, cần quan tâm đến phương án 

phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường tại khu vực.  

UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo thực hiện chương trình điều tiết phụ tải và tiết kiệm 

điện năm 2020 tại Công văn số 337/UBND-KTN ngày 6/4/2020: yêu cầu thủ trưởng các 

sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 

34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ; kiểm tra, giám sát các nội quy, quy 

định sử dụng điện tiết kiệm tại các cơ quan, các đơn vị chiếu sáng công cộng trên địa bàn 

quản lý; ban hành quy chế về mua sắm thiết bị có hiệu suất năng lượng cao khi sửa chữa, 

thay thế hoặc mua mới phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng theo Quyết định số 

68/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011. 

Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chính sách, quy định của Nhà 

nước về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, tuyên truyền tiết kiệm điện trong trường học, 

trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh dịch vụ; tổ chức thực hiện các chương trình như 

“Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất”, “Phát động phong trào tiết kiệm điện”, tăng cường 

kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, tăng 

cười khai thác nguồn năng lượng tái tạo như thuỷ năng, quang năng để giảm tải cho các 

nhiệt điện hiện hữu. 

Ngoài ra, tỉnh Lạng Sơn đang chú trọng tăng độ che phủ rừng, nâng cao chất lượng 

rừng tự nhiên và rừng trồng nhằm gia tăng tích lũy các - bon và dịch vụ môi trường rừng; 

nhân rộng các mô hình trồng rừng hiệu quả; quản lý, bảo vệ và bảo tồn bền vững rừng tự 

nhiên, thực hiện “Quy hoạch rừng đặc dụng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến 

năm 2030”. 
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 8.2. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu 

Biến đổi khí hậu đang làm thay đổi hệ thống thời tiết - khí hậu đặc trưng của vùng núi 

Lạng Sơn, kéo theo những thay đổi phức tạp, đa chiều khác trong hệ thống tự nhiên, gây ra 

những biến động về tần suất, cường độ và tính cực đoan của các hiện tượng thời tiết nguy 

hiểm (bão, dông, lốc, mưa đá…). Tình trạng thời tiết khô nóng kéo dài vào mùa hè; rét 

đậm, rét hại kèm sương muối vào mùa đông; lũ quét, sạt lở vào mùa mưa; hạn hán và thiếu 

nước tưới nghiêm trọng vào mùa khô.   

Cụ thể là ở Lạng Sơn trong vài năm gần đây luôn xuất hiện tình trạng rét đậm, rét hại 

kéo dài, nhiệt độ có lúc hạ thấp dưới 0 độ C.  

+ Năm 2016: Lạng Sơn chịu ảnh hưởng của 03 cơn bão và đợt mưa kéo dài từ ngày 

07/09-09/09 và chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạng nên mưa kéo dài, độ ẩm lớn, đặc 

biệt vào ngày 24/01/2016 nhiệt độ thấp tại Mẫu Sơn là -4,4 độ, xảy ra hiện tượng băng 

tuyết trên diện rộng gây thiệt hại về cây trồng, vật nuôi. 

+ Năm 2018, trên khu vực Biển Đông đã xuất hiện 13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. 

Lạng Sơn chịu ảnh hưởng của các đợt gồm: Ảnh hưởng của hoàn lưu xa cơn bão số 3 (Sơn 

Tinh) từ ngày 18 - 19/7 trên địa bàn có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 24 - 27/7 ảnh hưởng của 

hoàn lưu áp thấp nhiệt đới hoạt đông trên vịnh Bắc Bộ gây ra đợt mưa vừa trên địa bàn 

toàn tỉnh. Từ ngày 28 - 30/8 do ảnh hưởng của rãnh áp thấp với hoạt động của xoáy áp thấp 

gây mưa to, đến rất to, xuất hiện lũ trên mức báo động 3 tại Hữu Lũng. Trong những ngày 

18 - 19/9 chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 06 (Mangkhut) gây mưa vừa, mưa to đến rất 

to.  

+ Năm 2019 thời tiết trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tiếp tục có diễn biến bất thường, 

mưa nhiều từ tháng 6, đặc biệt trong tháng 6, 7 và 8 tỉnh Lạng Sơn do ảnh hưởng của rãnh 

áp thấp và bão số 2, 3 và mưa lớn (thời gian ngắn) nên mực nước trên các sông, suối dao 

động ở mức trung bình (chưa đạt ngưỡng báo động II). 
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Hình VIII-1: tháng 1 năm 2016, không chỉ riêng đỉnh Mẫu Sơn mà ngay tại thành 

phố Lạng Sơn, huyện Bắc Sơn, thị trấn Na Sầm (huyện Văn Lãng)... và nhiều nơi 

khác cũng xuất hiện tuyết rơi 

Những thay đổi phức tạp của khí hậu - thời tiết tác động trực tiếp đến sản xuất nông 

nghiệp, làm ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng, năng suất cây trồng, thời vụ gieo trồng 

và tăng nguy cơ lây lan sâu bệnh. Hạn hán, rét đậm rét hại làm giảm hoặc phá hủy hoàn 

toàn diện tích đã được gieo trồng.  

Biến đổi khí hậu, đặt biệt là sự thay đổi nhiệt độ và lượng mưa đã tác động lớn đến 

sinh thái cây trồng, đồng thời cũng tác động tới sự thay đổi tập quán sản xuất của đồng bào 

các dân tộc. Chẳng hạn như đồng bào buộc phải thay đổi tập đoàn cây trồng, lựa chọn 

nhiều loại cây có sức chống chọi với biến đổi khí hậu dần được thay thế các loại cây có sức 

chịu đựng kém. Ví dụ như thảo quả, hồi, lê, quýt.... 

Đối với ngành chăn nuôi ở vùng núi Lạng Sơn, biến đổi khí hậu là nguyên nhân dẫn 

đến dịch bệnh trên vật nuôi. Cụ thể như hiện tượng sốc nhiệt của vật nuôi do nhiệt độ môi 

trường tăng cao cùng với biên độ dao động nhiệt độ lớn, làm cho vật nuôi không kịp thích 

ứng. Việc bùng phát dịch cúm gia cầm do khí hậu thay đổi phá vỡ sự vận động và di trú tự 

nhiên của các loài chim hoang dã, khiến chúng tiếp xúc nhiều hơn với gia cầm. Dịch bệnh 

lở mồm long móng, tai xanh ở trâu bò và lợn cũng xảy ra ngày càng nhiều hơn, thậm chí cả 

trên gia súc đã được tiêm phòng.   
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Ảnh hưởng của giá rét kéo dài cũng là nguyên nhân gây ra rất nhiều thiệt hại cho 

ngành chăn nuôi trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay. Nhiệt độ thấp (rét đậm và rét 

hại) làm giảm khả năng đề kháng của cơ thể, tăng nguy cơ mắc bệnh từ đó gây chết vật 

nuôi.  

Tác động của biến đổi khí hậu ngày càng tác động tiêu cực đến tính mạng, sức khỏe, 

tài sản, thu nhập và tiếp cận dịch vụ xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Trước 

hết là nhiệt độ thay đổi thất thường làm tăng thêm số lượng người mắc bệnh ho, sốt, viêm 

xương khớp, viêm phổi, tiêu chảy…nhất là ở trẻ em và người già. Nhiệt độ tăng cao và kéo 

dài gây hạn hán làm cạn kiệt nguồn nước cũng ảnh hưởng thêm đến sức khỏe người dân, 

tăng thêm gánh nặng cho phụ nữ và trẻ em vùng cao trong việc bảo đảm nguồn nước sinh 

hoạt cho gia đình họ.    

Biến đổi khí hậu đang làm trầm trọng thêm tình trạng đói nghèo của đồng bào vùng 

cao Đông Bắc, thông qua việc làm giảm khả năng sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi. Để 

có thêm thu nhập, người dân vùng núi nơi đây buộc phải di cư xuống vùng thấp và đến các 

thành thị để tìm kiếm việc làm. Những người này hầu hết trong độ tuổi lao động và chủ 

yếu là nam giới, chỉ còn phụ nữ, trẻ em, người già ở lại quê hương và là những đối tượng 

dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu. Mặt khác, những bất ổn về điều kiện sản xuất, chăn 

nuôi và sinh sống làm suy giảm sinh kế, giảm thu nhập. Do đó những chi phí tái đầu tư sản 

xuất, chi phí  cho y tế và giáo dục sẽ giảm xuống, làm cho tình trạng đói nghèo, bệnh tật, 

thất học trầm trọng  hơn.  

UBND tỉnh Lạng Sơn cũng vừa chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành 

phố tổ chức thực hiện Kế hoạch số 127-KH/TU ngày 24/02/2020 của Tỉnh ủy về thực hiện 

Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài 

nguyên và bảo vệ môi trường. 

Các cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, vận động 

công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định pháp 

luật về bảo vệ tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên rừng, tài nguyên khoáng sản, 

bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức của 

cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước các tác động của biến đổi khí hậu, suy thoái tài 

nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt của đời sống 

xã hội, từ đó có những hành động ứng phó phù hợp, hiệu quả với tình hình biến đổi khí hậu 

trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh. Kịp thời phản ánh, cung cấp thông tin cho các lực 
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lượng thi hành pháp luật để ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến 

các nội dung quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. 

Ngày 30/6/2020, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 1242/QĐ-UBND về 

việc phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn. kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu gồm 4 nội 

dung chính: mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu; cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu của 

tỉnh; tác động của biến đổi khí hậu và xác định các nhiệm vụ ứng phó cho các ngành, lĩnh 

vực của tỉnh; lộ trình triển khai và nguồn lực thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với 

biến đổi khí hậu của tỉnh. Kế hoạch hành động thể hiện rõ danh mục 3 nhiệm vụ với 21 dự 

án ưu tiên ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu được thực hiện theo hai giai đoạn: Giai 

đoạn 2021-2025 các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố xây dựng và thực hiện kế 

hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu cho ngành, lĩnh vực của mình; kiện toàn ban chỉ đạo 

ứng phó với biến đổi khí hậu; tuyên truyền chính sách, pháp luật về biến đổi khí hậu và 

phòng chống thiên tai, nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu của các ngành, các 

cấp; xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu về tài nguyên môi trường, biến đổi khí hậu trên 

địa bàn tỉnh. Giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050: tiếp tục công tác rà soát, kiến 

nghị hoàn thiện các cơ chế, tài liệu kỹ thuật để đào tạo, tập huấn về biến đổi khí hậu; xây 

dựng hệ thống giám sát biến đổi khí hậu cho tỉnh; đánh giá mức độ rủi ro và tính dễ bị tổn 

thương, xác định nhu cầu tăng cường năng lực thích ứng và các giải pháp cho các tổn thất 

và thiệt hại do biến đổi khí hậu; xây dựng các chương trình, dự án liên quan đến biến đổi 

khí hậu cho từng ngành, từng lĩnh vực cụ thể, góp phần vào thực hiện ứng phó với biến đổi 

khí hậu hiệu quả. 

Thực hiện Quyết định 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng chính phủ về 

việc ban hành Kế hoạch Paris về biến đổi khí hậu; Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 

31/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với 

biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh; Quyết định số 1052/QĐ-TTg ngày 21/8/2018 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ vốn sự nghiệp năm 2018 của hợp phần ứng phó với 

biến đổi khí hậu trong Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng 

xanh. Tính đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành: Kế hoạch thực hiện thỏa 

thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Kế hoạch số 206/KH-UBND 

ngày 21/12/2017); Phê duyệt Báo cáo đánh giá khí hậu tỉnh Lạng Sơn (ban hành hành kèm 

theo Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 30/01/2020); Phê duyệt Kế hoạch hành động ứng 
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phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh Lạng Sơn 

(ban hành hành kèm theo Quyết định số 1242/QĐ-UBND ngày 30/6/2020). 

Qua việc thực hiện các chương trình, kế hoạch của tỉnh nhằm thực hiện Chiến lược 

quốc gia về biến đổi khí hậu, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đóng góp tích cực 

vào cam kết của Việt Nam trong việc cùng cộng đồng quốc tế bảo vệ khí hậu trái đất. 

 8.3. Tai biến thiên nhiên 

 8.3.1 Các hậu quả do tai biến thiên nhiên 

a) Năm 2016 

Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn chịu ảnh hưởng của 03 cơn bão và đợt mưa kéo dài từ 

ngày 07-09/9 và chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh nên mưa kéo dài, độ ẩm lớn, 

đặc biệt vào ngày 24/01/2016 nhiệt độ thấp nhất tại Mẫu Sơn là –4,4 độ đã xảy ra hiện 

tượng băng tuyết trên diện rộng gây thiệt hại về cây trồng, vật nuôi. Hiện tượng giông, gió 

lốc có xảy ra nhưng xuất hiện ít, cường độ yếu, chưa gây thiệt hại lớn về nhà cửa cũng như 

về nông nghiệp… Tuy nhiên cũng đã gây thiệt hại về người, tài sản và các công trình hạ 

tầng khác, ước tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2016 là trên 70 tỷ đồng. 

Bảng VIII-1: Bảng kê thiệt hại do tai biến thiên tại năm 2016 

STT CHỈ TIÊU THIỆT HẠI Đơn vị tính Số lượng 
1 Thiệt hại về người      

Số người chết: người 0 
Nữ giới người 1 

2 Thiệt hại về chăn nuôi      
Gia súc bị chết (sét đánh) con 5 

3 Thiệt hại về thông tin liên lạc      
Máy tính bị hỏng   4 
Máy photo bị hỏng   1 
Quạt trần bị hỏng   2 

4 Thiệt hại về nông, lâm, diêm nghiệp      
Diện tích hoa màu, rau màu ha 4000 
Thiệt hại nặng từ 30% -50% ha 4000 
Thiệt hại một phần (dưới 30%) ha 0 
Cây giống bị hư hỏng ha 2000 

5 Thiệt hại về chăn nuôi      
Gia súc bị chết con 5823 
Trâu, bò, ngựa con 2986 
Nai, cừu, dê con 2641 
Lợn con 191 
Các loại gia súc khác con 5 
(Nguồn: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn – 2017) 
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b) Năm 2018 

Năm 2018, tình hình thời tiết có những diễn biến tiêu cực, ảnh hưởng đến sản xuất, 

đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh, cụ thể: 

 Không khí lạnh  

Từ tháng 11/2017 đến giữa tháng 10 năm 2018, tỉnh Lạng Sơn chịu ảnh hưởng của 

23 đợt không khí lạnh, gồm 13 đợt gió mùa Đông Bắc và 10 đợt không khí lạnh tăng 

cường. Trong đó, có 04 đợt cường độ mạnh, 06 đợt cường độ trung bình và 13 đợt cường 

độ yếu. Không khí lạnh tập trung trong tháng 01 - 02; gây ra 07 đợt rét đậm, rét hại; 23 

ngày rét đậm, 38 ngày rét hại.  

 Nắng nóng 

Năm 2018 trên điạ bàn tỉnh có 07 đợt nắng nóng: 

- Tháng 5/2018, có 01 đợt nắng nóng xảy ra vào các ngày 21 - 30/5: Thất Khê có 05 

ngày, thành phố Lạng Sơn 01 ngày, Đình Lập 01 ngày, Hữu Lũng 06 ngày, trong đó ngày 25 và 

26/5 nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 37,5 độ C xảy ra ở Hữu Lũng. 

- Tháng 6/2018, có 04 đợt nắng nóng diện rộng: Đợt 1 từ ngày 06 - 09/6 với cường 

độ gay gắt nhiệt độ cao nhất 38,4 độ C; đợt 2 từ  ngày 11 - 13/6; đợt 3 từ ngày 19 - 23/6; 

đợt 4 từ ngày 29 – 30/6. 

- Tháng 7/2018, có 01 đợt nắng nóng, từ ngày 01 - 06/7 ở thành phố Lạng Sơn, 

Đình Lập, Bắc Sơn và Hữu Lũng, với mức nhiệt cao nhất đạt 39,20C tại Hữu Lũng. 

- Tháng 8/2018, xảy ra 01 đợt nắng nóng từ ngày 08 - 09/8, với mức nhiệt cao nhất 

đạt 35,50C tại Hữu Lũng. 

 Bão, áp thấp nhiệt đới   

Năm 2018, trên khu vực Biển Đông đã xuất hiện 13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Lạng 

Sơn chịu ảnh hưởng của các đợt gồm: Ảnh hưởng của hoàn lưu xa cơn bão số 3 (Sơn Tinh) từ 

ngày 18 - 19/7 trên địa bàn có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 24 - 27/7 ảnh hưởng của hoàn lưu áp 

thấp nhiệt đới hoạt đông trên vịnh Bắc Bộ gây ra đợt mưa vừa trên địa bàn toàn tỉnh. Từ ngày 

28 - 30/8 do ảnh hưởng của rãnh áp thấp với hoạt động của xoáy áp thấp gây mưa to, đến rất 

to, xuất hiện lũ trên mức báo động 3 tại Hữu Lũng. Trong những ngày 18 - 19/9 chịu ảnh 

hưởng của hoàn lưu bão số 06 (Mangkhut) gây mưa vừa, mưa to đến rất to.  

 Mùa lũ năm 2018 

- Trên hệ thống sông ngòi khu vực Lạng Sơn xảy ra 5 đợt lũ, trong đó: Trên sông Kỳ 

Cùng mực nước cao nhất đạt 252,99 m, trên báo động I: 0,99 m; trên sông Trung (Hữu 

lũng)  đạt 19,65 m, trên báo động III: 0,65 m; trên sông Bắc Giang (Văn Mịch) đạt 187,27 
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m, trên báo động I: 0,27 m;  Hmax và dòng chảy trung bình các tháng mùa lũ trên các sông 

thấp hơn so với trung bình nhiều năm.  

- Tổng lượng mưa năm 2018 tại các trạm cao hơn trung bình nhiều năm, phổ biến từ 

1.447,2 mm đến 1.757,9 mm. 

 Thiệt hại 

Bảng VIII-2: Bảng kê thiệt hại do tai biến thiên tại năm 2018 

TT CHỈ TIÊU THIỆT HẠI Đơn vị tính Thiệt hại cả năm 

1.1 Số người chết: người 4 

1.2 Số người bị thương người  1 

2.1 Thiệt hại hoàn toàn (trên 70%) cái 31 

2.2 Thiệt hại rất nặng (từ 50%-70%) cái 11 

2.3 Thiệt hại nặng (từ 30% - 50%) cái 57 

2.4 Thiệt hại một phần (dưới 30%) cái 14 

2.5 Bị ngập dưới 1m lượt 61 

2.6 Nhà phải di dời khẩn cấp cái 2 

3 Thiệt hại về giáo dục  triệu đồng   

3.1 Số điểm/trường bị ảnh hưởng điểm 17 

3.2 Phòng học, phòng chức năng công vụ, nhà ở tập thể, 
nhà bán trú cho học sinh/sinh viên/học viên cái 19 

4 Thiệt hại về y tế triệu đồng   

4.1 Số cơ sở y tế (bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế) cái 1 

5 Thiệt hại về văn hoá  triệu đồng   

5.1 Công trình văn hóa cái 1 

5.1.4 Thiệt hại một phần (dưới 30%) cái 1 

5.4 Các thiệt hại về văn hóa khác (*) triệu đồng 2 

6 Thiệt hại về nông, lâm, diêm nghiệp  triệu đồng   

6.1 Diện tích lúa bị ngập, cuốn trôi ha 1.334 

6.1.1 Diện tích gieo cấy lúa thuần ha 105 

6.1.1.1 Thiệt hại hoàn toàn (trên 70%) ha 53 

6.1.1.2 Thiệt hại rất nặng từ 50% - 70% ha 82 

6.1.1.3 Thiệt hại nặng từ 30% - 50% ha 2 

6.1.1.4 Thiệt hại một phần (dưới 30%) ha 13 

6.1.2 Diện tích gieo cấy lúa lai ha 61 

6.1.2.1 Thiệt hại hoàn toàn (trên 70%) ha 46 

6.1.2.2 Thiệt hại rất nặng từ 50% -70% ha 15 

6.3 Diện tích hoa màu, rau màu ha 1.537 
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6.3.1 Thiệt hại hoàn toàn (trên 70%) ha 1.349 

6.3.2 Thiệt hại rất nặng từ 50% -70% ha 10 

6.3.3 Thiệt hại nặng từ 30% -50% ha 1 

6.7 Diện tích cây ăn quả tập trung ha 7 

6.7.1 Thiệt hại hoàn toàn (trên 70%) ha 0 

6.7.2 Thiệt hại rất nặng từ 50% -70% ha 16 

7 Thiệt hại về chăn nuôi  triệu đồng   

7.1 Gia súc bị chết, cuốn trôi con   

7.1.1 Trâu, bò, ngựa con 85 

7.1.2 Nai, cừu, dê con 103 

7.1.3 Lợn con 8 

7.2 Gia cầm bị chết, cuốn trôi con 453 

7.2.1 Gà, vịt, ngan, ngỗng con 30 

8 Thiệt hại về thuỷ lợi  triệu đồng   

8.4 Kênh mương bị sạt, trôi, hư hỏng     

8.4.1 Chiều dài m 840 

8.4.2 Khối lượng đất m³ 170 

8.6 Số trạm bơm cái   

  Trạm bơm bị ngập   7 

8.8 Bờ biển, bờ sông, suối bị sạt lở     

8.8.1 Chiều dài sạt lở m 60 

9 Thiệt hại về giao thông  triệu đồng   

9.1 Đường giao thông Trung ương (quốc lộ)     

9.1.1 Chiều dài sạt lở, hư hỏng m 230 

9.1.3 Khối lượng đất m³ 62.396 

9.1.5 Cầu tre nội đồng cuốn trôi cái 1 

9.1.7 Điểm/đường giao thông bị sạt lở, ách tắc điểm 333 

  Mặt đường bị xói lở m2 1.000 

9.2 Đường giao thông địa phương (đường tỉnh, đường 
huyện, đường xã)     

9.2.1 Chiều dài sạt lở, hư hỏng m 3.337 

9.2.2 Chiều dài bị ngập m 62 

9.2.3 Khối lượng đất m³ 105.081 

9.2.7 Điểm/đường giao thông bị sạt lở, ách tắc điểm 905 

  Hư hỏng mặt đường m³ 6.929 

9.2.9 Mặt đường bị xói lở m2 1.372 
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10 Thiệt hại về thuỷ sản  triệu đồng   

10.1 Diện tích nuôi cá truyền thống  ha  18 

10.6 Lồng, bè nuôi thủy, hải sản các loại 100m³/ lồng 4 
(Nguồn: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn - 2019) 

c) Năm 2019 

Năm 2019 tỉnh Lạng Sơn không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bão, tuy nhiên do ảnh 

hưởng của rãnh áp thấp nên có mưa vừa, mưa to và một số loại hình thiên tai khác đã gây 

một số thiệt hại về tài sản và các công trình hạ tầng. Tuy nhiên do có sự chủ động của các 

cấp, các ngành, của ngýời dân nên công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

(PCTT và TKCN) đã đạt được kết quả nhất định, tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ đề 

ra, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra. 

- Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn những ngày đầu của năm 2019 gần như không có mưa 

nên cơ bản các hồ chứa không tích thêm được nước. Nhưng từ tháng 5 trên địa bàn tỉnh 

xuất hiện mưa nên mực nước trên các hồ, đập đã được bổ sung đáng kể.  

- Về lũ: Năm 2019 thời tiết trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tiếp tục có diễn biến bất 

thường, mưa nhiều từ tháng 6, đặc biệt trong tháng 6, 7 và 8 tỉnh Lạng Sơn do ảnh hưởng 

của rãnh áp thấp và bão số 2, 3 và mưa lớn (thời gian ngắn) nên mực nước trên các sông, 

suối dao động ở mức trung bình (chưa đạt ngưỡng báo động II).  

 - Tổng lượng mưa năm 2019 tại các trạm đa số cao hơn trung bình nhiều năm, phổ 

biến từ 1.267,1mm đến 2.171,5mm, có huyện Đình Lập thấp hơn so với trung bình nhiều 

năm; lượng mưa phân bố không đều, khô hạn ở các tháng 1, 2 và tháng 11,12. Tổng lượng 

mưa năm đo được tại các trạm như sau: 

Bảng VIII-3: Tổng lượng mưa năm 2019 tại các trạm đo 

Đơn vị tính: mm 

Trạm đo TP 
Lạng Sơn 

Thất 
Khê 

Bắc 
Sơn 

Hữu 
Lũng 

Đình 
Lập 

Lượng mưa tại các trạm (mm) 1.645,4 2.022,1 2.171,5 1.505,4 1.267,1 
Lượng mưa bình quân nhiều năm 1.360 1.462 1.516 1.442 1.494 
               % 120,9 138,3 143,2 104,4 84,81 

 Một số thiệt hại chính cụ thể như sau: 

+ Thiệt hại về nhà cửa: 20 nhà bị thiệt hại trên 70%; 36 nhà thiệt hại từ 50% - 70%; 424 nhà 

thiệt hại từ 30% - 50%; 13 nhà thiệt hại dưới 30%; 05 nhà di dời khẩn cấp; trên 680 hộ bị ảnh 

hưởng. 

+ Về nông - lâm nghiệp:  



332 
 

 

- Diện tích lúa bị ngập, ảnh hưởng trên 940ha; 

- Diện tích hoa, rau màu bị ngập trên 100ha (trong đó có 25ha thiệt hại trên 70%). 

- Diện tích rừng bị thiệt hại 50ha (từ 30-50%); 

+ Về Giao thông: 

- Tuyến quốc lộ: Trên 24.000m³ đất, đá bị sạt lở; 234 điểm bị sạt lở ách tắc. 

- Tuyến đường tỉnh, huyện, xã: Chiều dài sạt lở hư hỏng 235m; trên 60.000m³ đất, đá bị 

sạt lở; 438 điểm, bị sạt lở ách tắc; trôi 4 cầu dân sinh. 

+ Công trình thủy lợi: Sạt lở 12m ta luy âm. 

Ngoài ra còn nhiều thiệt hại khác về tài sản của nhân dân và nhà nước. 

Ước tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2019 là trên 34 tỷ đồng. 

(Nguồn: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn – 2020)  

 8.3.2. Đánh giá mức độ thực hiện các mục tiêu đề ra để khắc phục, phòng ngừa 

đối với tai biến thiên nhiên 

a) Về phòng ngừa 

+ Công tác kiện toàn, nâng cao năng lực Ban Chỉ huy, Văn phòng thường trực PCTT và 

TKCN các cấp: Ngay từ đầu mùa mưa, bão UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND, Ban Chỉ huy 

PCCT và TKCN các cấp chủ động kiện toàn lại Ban Chỉ huy PCTT và TKCN theo Nghị 

định số 160/2018/NĐ-CP, ngày 29/11/2018 của Chính phủ; phân công nhiệm vụ cho các 

thành viên Ban Chỉ huy, nhiệm vụ đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện cho công tác 

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn. 

+ Phê duyệt, triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai, phương án ứng phó với các 

cấp độ rủi ro thiên tai; hoạt động của Qũy phòng, chống thiên tai:  

- Ban hành kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: Căn cứ Luật 

phòng, chống thiên tai cụ thể tại Điều 15 nội dung của Kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp 

tỉnh. Tỉnh cũng đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn xây dựng kế hoạch Phòng chống thiên 

tai của tỉnh phù hợp với điều kiện của địa phương. Kết quả tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 

108/KH-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2019 về kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019.  

- Cơ quan Quản lý Quỹ phối hợp với các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh thu thập 

thông tin doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và lực lượng vũ trang trên địa bàn làm căn cứ xây 

dựng Kế hoạch thu quỹ năm 2019 trình UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 530/QĐ-UBND 

ngày 19/3/2019 về giao chỉ tiêu thu Quỹ PCTT năm 2019, chỉ tiêu giao là 4.787 triệu đồng. 
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Kết quả thu đến 31/12/2019 được 4.192 triệu đồng, đạt 87,5% kế hoạch giao. Chi năm 2019 là 

4.853 triệu đồng. 

+ Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó của các cấp chính 

quyền, người dân, cộng đồng về phòng chống thiên tai: Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT là 

cơ quan thường trực về PCTT đã ban hành Quyết định số 118/QĐ-SNN ngày 26/4/2019 và 

số 119/QĐ-SNN ngày 26/4/2019 về phê duyệt dự toán và kinh phí thực hiện tập huấn nâng 

cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai năm 2019. Trực tiếp là Văn phòng Ban 

chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh trực tiếp tổ chức triển khai 25 lớp tập huấn nâng cao nhận 

thức công cộng cho cán bộ các xã về đích nông thôn mới và các xã cộng đồng vùng thường 

xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai tại các huyện, với tổng số lượt người tham gia  1252/1490 

người.  

+ Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính 

phủ về công tác phòng, chống thiên tai; Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 03/10/2019 của 

Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP; Chỉ thị 

19/CT-TTg về công tác phòng, chống lũ quét, sạt lở đất. Căn cứ vào tình hình thực tiễn của 

địa phương, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn rà soát các nhiệm vụ phù hợp 

với điều kiện của địa phương, cụ thể đã ban hành Kế hoạch số 123/KH-UBND về việc 

thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, 

chống thiên tai; Công văn số 717/UBND-KTN ngày 02 tháng 8 năm 2018 về việc triển 

khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố thiên tai chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 

19/CT-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2018 về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. 

Trong đó lồng ghép tuyên truyền Luật và văn bản hướng dẫn thi hành Luật thông qua việc 

triển khai tập huấn Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa 

vào công đồng cho cán bộ xã, cộng đồng các xã vùng thường xuyên ảnh hưởng bởi thiên 

tai và các xã về đích nông thôn mới. Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành 

phố và các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi quản lý triển khai thực 

hiện các nội dung về PCTT và TKCN. 

+ Tình hình thực hiện phương châm “4 tại chỗ” tại địa phương; gắn xây dựng cộng 

đồng an toàn với thực hiện tiêu chí an toàn về PCTT trong xây dựng nông thôn mới (Tiêu 

chí số 3.2 trong bộ tiêu chí xây dựng Nông thôn mới quốc gia); củng cố, nâng cao hiệu 

quả hoạt động của đội xung kích PCTT cấp xã theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 

18/6/2018 của Chính phủ: Năm 2019 có 14 xã về đích nông thôn mới (Trong đó có 02 xã 

khó khăn) đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng 
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chống thiên tai tại chỗ.  

+ Về tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động lực lượng xung kích, năm 2019 

có 14 xã về đích nông thôn mới, tăng thêm số lượng các xã đã thành lập được đội xung 

kích. UBND tỉnh đã giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 

hướng dẫn triển khai thực hiện, phấn đấu đến hết năm 2020 tất cả các xã trong tỉnh đều thành lập 

được lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã theo quy định. 

+ Tổ chức tập huấn, diễn tập phương án ứng phó với thiên tai ở các cấp: Tổ chức tập 

huấn lái xuồng cho cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng quân đội, công an, bộ đội Biên phòng. 

Qua tập huấn các lực lượng tìm kiếm cứu nạn cũng đã nâng cao trình độ, khả năng điều 

khiển, làm chủ các phương tiện tìm kiếm, cứu nạn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên kiêm 

nhiệm làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn của tỉnh để đáp ứng yêu cầu thực tiễn của các đơn vị, 

địa phương khi có tình huống xảy ra. Tổng số lượt người tham gia trong năm 2019 là 79 

người. 

+ Công tác diễn tập phòng chống thiên tai được tổ chức tại huyện Hữu Lũng  qua cuộc 

diễn tập đã nâng cao trình độ công tác tham mưu, đề xuất của cơ quan Ban chỉ đạo; nhận thức 

trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp; ý thức cảnh giác của nhân dân và biết 

được phương pháp chỉ đạo, điều hành của chính quyền, cách thức tổ chức và xử trí tình huống 

trong công tác PCTT và TKCN. Tổng huy động 1.300 cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và 

nhân dân trong huyện phối hợp với lực lượng trung đoàn 141, Sư đoàn 3, Quân khu 1 và lực 

lượng tăng cường của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh... 

b) Về ứng phó 

+ Kết quả công tác dự báo, cảnh báo so với diễn biến thiên tai thực tế tại địa 

phương: Căn cứ các bản tin dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương 

và các văn bản cảnh báo của Ban chỉ đạo Trung ương và văn phòng thường trực Ban chỉ 

đạo Trung ương về phòng chống thiên tai. UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, 

Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh căn cứ tình hình thực tế ban hành các công 

điện, công văn chỉ đạo các huyện, thành phố, các thành viên Ban chỉ huy tổ chức triển khai 

ứng phó phù hợp với các địa phương, các sở ngành thành viên.  

+ Công tác thông tin, truyền tải các bản tin cảnh báo, dự báo đến các cấp chính 

quyền, người dân, cộng đồng để chủ động phòng tránh, đặc biệt là hiện trạng tiếp nhận 

thông tin thiên tai của cơ sở, cộng đồng: Trước, trong khi bão, lũ xảy ra, Ban Chỉ huy 

PCTT và TKCN tỉnh đã ban hành các văn bản, các công điện…chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT 

và TKCN các huyện, thành phố, các sở, ngành và cử cán bộ trực 24/24h để theo dõi diễn 
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biến thời tiết, bố trí lực lượng, phương tiện đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản, 

xử lý kịp thời có hiệu quả đối với các tình huống thiên tai xảy ra. Các thành viên Ban Chỉ 

huy PCTT và TKCN tỉnh trực tiếp đi kiểm tra địa bàn phụ trách theo kế hoạch kiểm tra đã 

ban hành. 

+ Đánh giá sâu về công tác chỉ đạo, tổ chức ứng phó với các trận thiên tai lớn xảy ra 

tại địa phương (tổ chức thường trực trực ban, ban hành công điện chỉ đạo, huy động lực 

lượng, phương tiện, vật tư ứng phó thiên tai, kết quả sơ tán dân…) và bài học kinh nghiệm: 

- Khi có thiên tai xảy ra tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác 

PCTT và TKCN trên địa bàn tỉnh nhằm ứng phó kịp thời khi có bão lũ xảy ra. Kịp thời ban 

hành các công điện, văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch ứng phó, huy động lực lượng, 

phương tiện, vật tư ứng phó đối với từng cơn bão. 

- Bài học kinh nghiệm: Thực hiện tốt công tác chuẩn bị trước khi có thiên tai như 

phân công rõ trách nhiệm, nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Chỉ huy, thường xuyên rà 

soát và điều chỉnh bổ sung kế hoạch PCTT kịp thời, phù hợp. Chủ động nắm bắt thông tin, 

theo dõi, dự báo sát khả năng và mức độ ảnh hưởng của mưa lũ, kịp thời ban hành các chỉ 

lệnh, công điện hỏa tốc và phân công cán bộ trực tiếp xuống địa bàn chỉ đạo các cấp, các 

ngành kiểm tra, rà soát các phương án phòng tránh, chỉ đạo nhân dân phòng tránh sẽ mang 

lại hiệu quả, giảm thiệt hại. Nâng cao ý thức của người dân để chủ động phòng ngừa, ứng 

phó thông qua công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông và trực 

tiếp dùng xe lưu động, dùng loa tay thông tin cảnh báo đến các khu dân cư có nguy cơ cao về 

ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét,…là giải pháp căn cơ hạn chế, giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên 

tai gây ra. Chỉ đạo quyết liệt có trọng tâm, chuẩn bị chu đáo các kế hoạch, phương án ứng 

phó, phương tiện, nhân lực sẵn sàng tham gia ứng phó sự cố. Làm tốt công tác phối hợp 

giữa các cấp, các ngành, các huyện, thành phố, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn, 

chủ động phối hợp triển khai kịp thời các phương án phòng tránh, ứng cứu cũng như di dời 

nhân dân ra khỏi những vùng có nguy cơ đã được cảnh báo. Thực hiện nghiêm túc và chủ 

động vận động giúp đỡ nhân dân di dời, sơ tán ra khỏi khu vực nguy hiểm, thậm chí, dùng 

biện pháp cưỡng chế đối với một số hộ cố tình không di dời... Thực hiện tốt công tác trực 

chỉ huy: Tổ chức trực 24/24 giờ, chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp ứng phó kịp thời 

với các tình huống xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. 

 8.4. Sự cố môi trường 

 - Nhìn chung công tác phòng chống dịch bệnh của tỉnh Lạng Sơn có nhiều tiến bộ, 

tích cực chủ động phòng chống dịch. Chủ động tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng chống 
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dịch bệnh đến các hộ chăn nuôi. Phối kết hợp giữa các đơn vị tăng cường kiểm tra, lập các 

chốt kiểm dịch nhằm chủ động đối phó với tình hình biễn biến của các loại bệnh dịch. Chủ 

động tiêm phòng dịch tại những khu vục trọng điểm và kiểm soát chặt chẽ các nguồn lây 

lan bệnh tật từ địa phương khác vào trong tỉnh. Đồng thời công tác phân bổ vác xin, thuốc 

thú y; thực hiện công tác phun khử trùng tiêu độc tại các huyện, thành phố; tiêm phòng vác 

xin cho đàn gia xúc, gia cầm trong tỉnh. 

- Mặc dù là tỉnh miền núi và không có nhà máy điện hạt nhân, nhưng do có đường biên 

giới chung với nước bạn Trung Quốc nên Lạng Sơn đã chủ động xây dựng, chuẩn bị lực 

lượng, phương tiện để sẵn sàng đối phó với sự cố điện hạt nhân từ bên ngoài lãnh thổ có 

thể tác động đến môi trường và con người Lạng Sơn. 

- Không có dịch bệnh xảy ra tại khu vực cửa khẩu và vùng lân cận, không phát hiện khách 

xuất - nhập cảnh có biểu hiện nghi ngờ nhiễm dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Nhằm 

tăng cường khả năng giám sát dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm thông qua xuất nhập 

cảnh, Ngành Y tế đã quan tâm đào tạo, tập huấn cập nhật kiến thức mới, củng cố chuyên 

môn cho các cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ tại các cửa khẩu. Đã đầu tư thêm máy đo thân 

nhiệt để giám sát 100% khách nhập cảnh. Phối hợp tốt với các lực lượng chức năng giám 

sát các bệnh dịch có nguy cơ lây truyền qua biên giới nhất là đối với COVID-19. Thực 

hiện tốt chế độ thông tin báo dịch quốc tế và trong nước và thực hiện tốt công tác kiểm 

dịch tại các cửa khẩu. 

 



337 
 

 

CHƯƠNG IX: TÁC ĐỘNG CỦA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 

 9.1. 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 ch ứa 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. Theo các số liệu điều tra từ năm 2015 - 2020, tỷ lệ người mắc các bệnh 

liên quan đến ô nhiễm nguồn nước như lỵ, tay chân miệng, viêm màng kết, tiêu chảy, ung 

thư… ngày càng tăng. 

- 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 vẫn nằm trong giới hạn của 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 nghi ệp 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.... 
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 9.1.1. Tác động do ô nhiễm môi trường nước   

Nguồn nước bao gồm nước mặt và nước ngầm bị nhiễm bẩn bởi nhiều nguyên nhân 

chủ quan và khách quan đã tác động trực tiếp tới sức khoẻ con người thông qua hoạt động 

ăn uống và sinh hoạt.  

Ảnh hưởng của ô nhiễm nước không chỉ làm xấu cảnh quan mà còn có tác động 

nghiêm trọng đối với sức khỏe con người có thể thông qua hai con đường: một là do ăn 

uống phải nước bị ô nhiễm hay các loại rau quả và thủy sản được nuôi trồng trong nước bị 

ô nhiễm; hai là do tiếp xúc với môi trường nước bị ô nhiễm trong quá trình sinh hoạt và lao 

động. Theo thống kê của Bộ Y tế, gần 50% trong số 26 bệnh truyền nhiễm có nguyên nhân 

liên quan tới nguồn nước bị ô nhiễm.  

Trong hoạt động sống của mình, hàng ngày con người đã thải vào môi trường xung 

quanh một khối lượng nước thải tương đương với khối lượng nước sạch đã được cung cấp. 

Nước thải ra 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 (thay đổi tính chất cảm quan 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..). 

Theo các số liệu điều tra từ năm 2015 - 2020, tỷ lệ người mắc các bệnh liên quan 

đến ô nhiễm nguồn nước như lỵ, tay chân miệng, viêm màng kết, tiêu chảy, ung thư… 

ngày càng tăng.  

Năm 2017: Tả (0 ca), Hội chứng lỵ, tiêu chảy, Quai bị 1.008 ca, Tay chân miệng 16 

ca.  

Năm 2018: Lỵ a míp 36 ca, Sốt xuất huyết 8 ca; Tay chân miệng 160 ca; Tiêu chảy 

2.335 ca. 

Năm 2019, các bệnh có số ca mắc cao so với cùng kỳ năm 2018:  Lỵ a míp 37 ca, 

Sốt xuất huyết 33 ca; Tay chân miệng 164 (tăng 04 ca); Thủy đậu 537 ca; Tiêu chảy 2.861 

ca,…. 

(Nguồn: + Báo cáo kết quả công tác y tế tỉnh Lạng Sơn năm 2019 và mục tiêu, 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2020; 

+ Báo cáo kết quả công tác y tế tỉnh Lạng Sơn năm 2018 và mục tiêu, 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019; 
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+ Báo cáo kết quả công tác y tế tỉnh Lạng Sơn năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu năm 2018) 

 
Hình IX-1: Mương nước ô nhiễm phía sau Công ty TNHH Lâm Sản Thành An 

Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hiện nay chất lượng và trữ lượng nguồn nước đang suy 

giảm mạnh, nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường nước trong tỉnh Lạng Sơn là do 

sức ép dân số và đô thị hóa, cụ thể như: 

- Ô nhiễm môi trường nước dưới đất:  

+ Nước thải từ các nhà máy, các khu công nghiệp chưa qua xử lý được thải thẳng 

ra kênh mương, sông ngòi rồi thấm trực tiếp xuống tầng nước ngầm. 

+ Do dư lượng chất độc hại thải ra từ quá trình sản xuất ngành công nghiệp, nuôi 

trồng thủy sản gây ra như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và thức ăn dư thừa thấm qua 

nước xuống dưới đất dẫn tới ô nhiễm. 

- Nguồn nước mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đang ngày càng ô nhiễm do các 

nguyên nhân chính như nước thải sinh hoạt, sản xuất, công nghiệp và y tế. Ô nhiễm môi 

trường nước tạo điều kiện cho các vi sinh vật gây bệnh phát triển gây các bệnh về mắt và 

tiêu hóa. Bên cạnh đó, việc sử dụng nguồn nước có kim loại nặng, chất độc hại sẽ làm gia 

tăng nguy cơ tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến sức khỏe người dân. 

 9.1.2. Tác động do ô nhiễm môi trường không khí 

Môi trường không khí bị ô nhiễm sẽ tác động trực tiếp đến sức khỏe con người, là 

nguyên nhân gây ra các bệnh về hô hấp như: suy giảm hô hấp, lao phổi, ung thư phổi…,  

gây thiệt hại về kinh tế, gia tăng các khoản chi phí như: chi phí khám, chữa bệnh, tổn thất 

ngày công lao động do nghỉ ốm và chăm sóc người ốm.. 

Không khí ô nhiễm làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp như làm 

giảm năng suất cây trồng, hoa màu. Bụi và các khí độc hại phát tán trong không khí làm 
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giảm khả năng quang hợp và phát triển của cây trồng, dẫn đến cây chậm lớn và cho năng 

suất thấp. 

Khí thải của các nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp phát tán ra môi trường trong 

thời gian dài có thể gây mưa axit, phá hủy và làm giảm tuổi thọ các công trình xây dựng, 

máy móc thiết bị. 

Sản xuất công nghiệp làm phát sinh các khí thải gây hiệu ứng nhà kính (khí dioxit 

các bon (CO2), ôxit Nitơ (NOx), khí mêtan (CH4) và ô zôn (O3). Những hoạt động của con 

người đã làm sản sinh thêm những chất khí mới vào thành phần các chất khí gây hiệu ứng 

nhà kính như fluorure lưu huỳnh SF6, các khí hydroflurocarbone HFC và Hydrocarbures 

perfluoré PFC. Tất cả các loại khí này đều có đặc tính hấp thụ tia bức xạ hồng ngọai từ bề 

mặt trái đất lên không gian là nguyên nhân gây biến đổi khí hậu, làm tăng nhiệt độ trái đất, 

nước biển dâng cao làm giảm diện tích đất nông nghiệp, thay đổi diện tích rừng ngập mặn. 

Sự biến đổi khí hậu làm giảm năng suất chất lượng các loại động thực vật, gây các sự cố 

môi trường, gia tăng mức độ hạn hán, lũ bão, gây tổn thất đến kinh tế xã hội và dẫn đến 

xung đột trong cộng đồng. 

Trên địa bàn toàn tỉnh Lạng Sơn, môi trường không khí nhìn chung vẫn tương đối 

tốt, chưa gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân. Ô nhiễm chủ yếu diễn ra cục bộ tại 

một số vùng như: xã Bình Trung huyện Cao Lộc, xã Đồng Tiến huyện Hữu Lũng. Đặc 

biệt, tại một số tuyến đường trong khu đô thị như Ngã 4 Phai Trần, Hoàng Đồng, thành 

phố Lạng Sơn; Ngã tư Phai Vệ, thành phố Lạng Sơn; trục đường giao thông qua khu vực 

có nhiều mỏ đá như tại các xã Đồng Tiến, Đồng Tân tại huyện Hữu Lũng... có nhiều biến 

động, có năm giá trị bụi đo được vượt cao hơn giới hạn cho phép... 

 9.1.3. Tác động do ô nhiễm môi trường đất 

Có thể phân loại đất bị ô nhiễm theo các nguồn gốc phát sinh như sau: 

- Ô nhiễm đất do các chất thải sinh hoạt. 

- Ô nhiễm đất do chất thải công nghiệp. 

- Ô nhiễm đất do hoạt động nông nghiệp. 

Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. nguyên nhân chính dẫn đến việc môi trường đất bị ô 

nhiễm chủ yếu là việc thải bỏ trực tiếp và chôn lấp rác thải không đảm bảo các yêu cầu vệ 

sinh, kèm theo việc gia tăng sử dụng các hóa chất phục vụ nông nghiệp, chăn nuôi như 

thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và thức ăn gia súc… Ô nhiễm môi trường đất dẫn tới giảm 

năng suất cây trồng, gây bệnh cho con người và các loài sinh vật, suy giảm chất lượng 

nước ngầm, tốn kém các chi phí cải tạo, xử lý… 
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Hàm lượng các hóa chất độc hại có trong đất sẽ hấp thụ vào các loại cây trồng và bị 

giữ lại trong các mô thực vật, con người và vật nuôi nếu sử dụng làm thức ăn trong thời 

gian dài sẽ bị tích tụ các chất độc nêu trên trong cơ thể, sau một thời gian sẽ phát sinh các 

bệnh lý rất nguy hiểm. 

 9.1.4. Tác động do suy thoái đa dạng sinh học 

Khí thải độc hại thải ra từ các nhà máy và các phương tiện giao thông góp phần gây 

hiệu ứng nhà kính. Trái đất ngày một nóng dần lên sẽ phá hủy dần các khu du lịch tự nhiên 

mà nó sẵn có, làm suy thoái đa dạng sinh học, giảm nguồn thức ăn, ảnh hưởng trực tiếp tới 

con người. 

Đa dạng sinh học bị suy thoái dẫn đến các nguồn lợi lâm sản, thủy hải sản suy giảm 

nhanh, nhiều loài có kinh tế đã bị giảm sút nghiêm trọng cả về số lượng lẫn chất lượng, 

thay vào đó thành phần một số loài phát triển quá mức lấn át những loài khác và làm cho 

một số loài có nguy cơ bị tuyệt chủng. 

  9.1.5. Tác động do ô nhiễm từ chất thải rắn 

Các mối nguy cơ gây ô nhiễm không khí, nước, đất nói trên cũng ảnh hưởng trực 

tiếp đến sức khoẻ của con người, đặc biệt của dân cư quanh khu vực có chứa chất thải rắn. 

Việc ô nhiễm này cũng làm ảnh hưởng tới nguồn thức ăn: các chất ô nhiễm có trong đất, 

nước, không khí nhiễm vào các loại thực phẩm của con người: rau, động vật v.v... qua lưới 

và chuỗi thức ăn những loại chất ô nhiễm này tác động xấu tới sức khoẻ con người. 

Các bãi chôn lấp rác là nơi phát sinh các bệnh truyền nhiễm: tả, lỵ, thương hàn v.v... 

Các loại côn trùng trung gian truyền bệnh (ruồi, muỗi, gián) và các loại gặm nhấm (chuột) 

cũng ưa thích sống ở những khu vực có chứa rác thải. Các bãi rác cũng làm thay đổi thẩm 

mỹ theo hướng tiêu cực, làm ảnh hưởng đến mĩ quan khu vực quanh bãi rác, tạo ra những 

mùi khó chịu cho khu vực xung quanh. Các bãi chôn lấp rác cũng mang nhiều mối nguy cơ 

cao đối với cộng đồng dân cư làm nghề bới rác. 

Các vật sắc nhọn, thuỷ tinh vỡ, bơm kim tiêm cũ v.v. có thể là mối đe dọa nguy 

hiểm với sức khoẻ con người khi họ dẫm phải hoặc bị cào xước vào tay chân. Bên cạnh đó, 

chất thải y tế, đặc biệt là chất thải y tế nguy hại bao gồm các phế thải trong quá trình phẫu 

thuật người, các dụng cụ y tế sử dụng sử dụng 1 lần trong điều trị bệnh hoặc khám bệnh, 

các chất thải lỏng sinh học và các giấy thấm đã được sử dụng trong y tế, bông băng có dính 

máu, các loại ống nghiệm nuôi cấy vi sinh vật,…  Các loại chất thải này nếu không được 

quản lý và xử lý đúng quy định sẽ có nguy cơ ô nhiễm môi trường và sức khỏe cộng đồng. 
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 9.2. 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 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. 

 9.3. Tác động của ô nhiễm môi trường đối với cảnh quan và hệ sinh thái 

Hệ sinh thái là hệ thống các quần thể sinh vật sống chung và phát triển trong một môi 

trường nhất định, quan hệ tương tác với nhau và với môi trường đó. Cân bằng sinh thái được 

duy trì chủ yếu là nhờ vào khả năng tự điều tiết của chính hệ sinh thái, nếu vượt qua giới hạn 

cho phép thì khả năng tự điều chỉnh sẽ không còn tác dụng nữa, cân bằng sinh thái do đó bị 

phá vỡ. Ô nhiễm môi trường là nguyên nhân khiến môi trường tự nhiên thay đổi, vượt quá khả 

năng điều tiết của hệ sinh thái dẫn đến cân bằng sinh thái bị phá vỡ, gây ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến đời sống của chính bản thân con người. 

Do môi trường Lạng Sơn còn tương đối trong sạch nên nguyên nhân làm đa dạng 

sinh học của tỉnh Lạng Sơn bị suy giảm không phải là ô nhiêm môi trường, mà chủ yếu là 
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do khai thác quá mức và săn bắn, khai thác trái phép. Nếu không có những biện pháp ngăn 

chặn kịp thời và xử lý thích đáng sẽ dẫn đến suy thoái đa dạng sinh học trong tương lại. 

Suy thoái sinh học dẫn tới sự biến mất của một số loài quý hiếm làm giảm sự đa 

dạng sinh học trong tự nhiên. 

Sự suy thoái đa dạng sinh học có thể hiểu là sự suy giảm về số lượng loài, số lượng 

cá thể của loài, số lượng của các hệ sinh thái trong tự nhiên và sự biến đổi, tổ hợp tạo ra 

các kiểu gen lặn làm ảnh hưởng đến sự thích ứng với điều kiện môi trường sống của sinh 

vật.  

- Suy thoái đa dạng sinh học làm giảm số lượng cá thể của loài dẫn đến làm thay đổi 

thành phần các loài trong hệ sinh thái. Sự suy giảm số lượng của một loài trong hệ sinh thái 

có thể ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp, ảnh hưởng tích cực hoặc không tích cực đến các 

loài khác trong hệ sinh thái. Ví dụ: Trong hệ sinh thái có thành phần loài Tảo lục 

(Skeletonema costaum hoặc Curvisetus) thì khi các loài tảo này phát triển với số lượng lớn 

sẽ gây độc cho thuỷ vực làm hạn chế đến sự phát triển của các loài thực vật nổi khác. 

- Sự suy giảm số lượng của loài hoặc sự huỷ diệt của một loài nào đó trong một hệ sinh 

thái sẽ ảnh hưởng đến chuỗi thức ăn của Hệ sinh thái đó. Qua đó sẽ làm thay đổỉ thành phần 

loài và sự phát triển của các loài trong hệ sinh thái đó. 

- Suy thoái đa dạng sinh học làm cho một số hệ sinh thái có thể bị huỷ diệt. Do vậy 

sẽ mất đi sự phong phú của các hệ sinh thái trong tự nhiên. 

- Suy thoái đa dạng sinh học làm cho nguồn gel suy giảm, hoặc tạo ra các tổ hợp 

gen lặn gây khả năng suy giảm sức chống chịu với điều kiện môi trường sống. 

Nguyên nhân làm suy giảm tính đa dạng của hệ sinh thái là do con người do thiếu ý 

thức và sức ép của kinh tế dẫn đến các hiện tượng chặt phá rừng bừa bãi, khai thác và săn 

bắn trái phép. Ngoài ra một số ngành khai thác khoáng sản tại một số khu vực đang đe dọa 

đến đa dạng sinh học như: xã Đồng Tiến, xã Cai Kinh huyện Hữu Lũng, xã Hồng Phong 

huyện Cao Lộc... cần được quan tâm đặc biệt. 

 9.4. Phát sinh xung đột môi trường 

Xung đột môi trường xảy ra trong xã hội khi vấn đề bảo vệ môi trường và phát triển 

kinh tế chưa dung hòa được với nhau. Trong những năm gần đây, khi xã hội càng phát 

triển, nhận thức của cộng đồng càng cao, trong khi đó, lợi ích kinh tế vẫn được đặt lên trên 

vấn đề BVMT và sức khỏe cộng đồng thì số các vụ xung đột môi trường càng nhiều. 

Các xung đột môi trường thường gặp ở tỉnh Lạng Sơn chủ yếu là xung đột môi 

trường do sản xuất công nghiệp; xung đột môi trường do các bãi chôn lấp rác không hợp vệ 
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sinh; các xung đột môi trường do hoạt động sản xuất nông nghiệp, phát triển thủy điện và 

khai thác khoáng sản cũng là những xung đột thường gặp trong giai đoạn 2015 - 2020.  

 
Hình IX-2: Ô nhiễm không khí do hoạt động khai thác đá 

Đặc biệt, đối với vấn đề ô nhiễm không khí, nước thải phát sinh từ hoạt động của 

Công ty Cổ phần Kim loại màu Bắc Bộ. Qua kiểm tra của các ngành chức năng trong hơn 

1 năm cho thấy, môi trường đất, nước, không khí xung quanh khu vực nhà máy cơ bản 

nằm trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, Công ty đã vi phạm các quy định về việc xử lý 

các chất thải rắn và chất thải nguy hại. Theo kết quả xét nghiệm máu của người dân thôn 

An Tri và Công nhân của Công ty Cổ phần kim loại màu Bắc Bộ có 404/437 người bị 

nhiễm độc chì ở các mức: Nhẹ, trung bình và mức nặng. 

Những người bị nhiễm độc chì đã được phía Công ty hỗ trợ điều trị thải chì. Bên 

cạnh đó, do tác động của khói bụi từ nhà máy, một phần năng suất và chất lượng một số 

giống cây trồng tại địa phương như: Hồi, trám, xoài… đã bị ảnh hưởng. Ghi nhận những 

kết luận của Sở TN&MT Lạng Sơn và các cơ quan liên quan, người dân thôn An Tri, xã 

Bình Trung kiến nghị ngành chức năng vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa trong việc xử lý tình 

trạng gây ô nhiễm môi trường và giải quyết dứt điểm hậu quả về sức khỏe, môi trường, sản 

lượng vật nuôi, cây trồng của bà con bị thiệt hại. 
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Hình IX-3: Hình ảnh ô nhiễm không khí từ nhà máy công ty Kim loại màu Bắc Bộ 

thôn An Tri 

Nước thải sản xuất không qua xử lý hoặc khí thải không được kiểm soát từ một số 

cơ sở sản xuất xả trực tiếp vào môi trường gây ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng và gây 

thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp tại những vùng lân cận, từ đó làm xuất hiện những mâu 

thuẫn dẫn tới khiếu kiện của người dân xung quanh. Lợi ích kinh tế được đặt lên trên yêu 

cầu bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng đã dẫn tới những mâu thuẫn và xung đột 

môi trường ở khu vực này. 
 

 

Hình IX-4: Nước rỉ rác đen từ hoạt động của bãi rác Lân Páng có khả năng ảnh 

hưởng tiêu cực môi trường nước của người dân xung quanh 
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Hình IX-5: Cột khói đen từ nhà máy của ông ty TNHH Lâm sản Thành An 
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CHƯƠNG X: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 

10.1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu về môi trường trong Kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội quốc gia, địa phương  

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, ngay từ những ngày đầu năm 

2020, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ , quyết liệt các mục 

tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, 

nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh về thực hiện Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, tiếp tục thực hiện quyết liệt, 

sáng tạo, hiệu quả chủ đề năm 2020 là “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng 

cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”. UBND tỉnh đã ban hành 

Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ 

đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2020; ban hành kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 13/01/2020 thực hiện Nghị 

quyết số 101-NQ/TU ngày 12/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nhóm nhiệm vụ 

trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2020; tổ chức Hội nghị trực tuyến 3 

cấp triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2020; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 

02/NQCP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 

2020. 

Chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc Chỉ 

thị số 11/CT-UBND ngày 27/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai một số nhiệm 

vụ cấp bách trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Chuẩn bị các điều kiện để 

thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân, thực hiện tốt công tác thủy lợi, bảo đảm nguồn 

nước phục vụ gieo trồng; tăng cường quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng; chủ động 

phòng chống rét, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; phát động phong trào và tổ chức thực 

hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn  ác Hồ” và ra quân làm thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh 

môi trường, đường giao thông nông thôn đầu Xuân Canh Tý năm 2020; khẩn trương triển 

khai thực hiện các chương trình, dự án đầu tư xây dựng theo kế hoạch năm 2020, tập trung 

giải ngân, thanh toán, quyết toán các dự án, thực hiện các chương trình, dự án ngay sau 

thời gian nghỉ Tết; thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường 

dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động mừng 

Đảng, mừng Xuân năm 2020; tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày 
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thành lập Đảng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020); Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng lần thứ 

III - Xuân Canh 2020; Lễ hội Xuân Xứ Lạng và Tuần lễ Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh 

Lạng Sơn 2020. Tập trung thực hiện công tác an sinh xã hội, thăm hỏi, tặng quà các đơn vị 

lực lượng vũ trang, gia đình chính sách, các đối tượng hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán 

Canh Tý 2020. Triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 1658/CĐ-TTg ngày 

09/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết 

Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân năm 2020; tăng cường các biện 

pháp đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết. 

(Nguồn: Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và 

tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2020 ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn ). 

 10.2. Hệ thống chính sách và văn bản quy phạm pháp luật  

  Giai đoạn 2015 – 2020, tỉnh Lạng Sơn đã và đang đặt vấn đề bảo vệ môi trường là 

một trong những vấn đề trọng tâm trong quá trình phát triển bền vững kinh tế - xã hội của 

tỉnh.  

 Hệ thống chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường của Quốc gia nói chung và tỉnh 

Lạng Sơn nói riêng tiếp tục được kiện toàn. Sau khi Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 

13/5/2019 có hiệu lực, Bộ TN&MT đã ban hành Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 

29/10/2019 để công bố danh mục một số thủ tục hành chính mới, sửa đổi hoặc bãi bỏ. Cụ 

thể, có 6 thủ tục hành chính mới ban hành, 22 thủ tục hành chính đýợc sửa đổi, thay thế, 

trong đó, có cắt giảm các điều kiện về hồ sõ, giảm thời gian xử lý hồ sơ; 24 thủ tục hành 

chính bãi bỏ (11 thủ tục hành chính cấp Trung ương và 13 thủ tục hành chính địa phương), 

tức đã giảm được 18 thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường (từ 72 xuống còn 54 thủ 

tục hành chính).  

 Việc giảm đầu mục các công đoạn liên quan đến thủ tục hành chính sẽ tạo điều kiện 

thuận lợi cho các chủ dự án, đơn vị sản xuất trong việc rút ngắn thời gian thực hiện TTHC 

và triển khai các dự án về môi trường. Bên cạnh đó, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, 

cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” như bãi bỏ 

và cắt giảm các thủ tục hành chính và nhiều điều kiện đầu tư kinh doanh, đặc biệt là xóa bỏ 

cơ chế “xin - cho”, công khai minh bạch, phân cấp mạnh mẽ cho các địa phương và tháo 

gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp. 

 Giai đoạn 2015 – 2020, tỉnh đã áp dụng và ban hành một số Ban hành các Quyết 

định, Nghị quyết, kế hoạch về công tác bảo vệ môi trường cụ thể như sau: 
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 + Quyết định 34/2020/QĐ-UBND ngày 13/08/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn v ề 

việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật 

liệu xây dựng thông thường tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

+ Quyết định 29/2019/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn Về 

giá dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

+ Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND số 20/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng 

Sơn v ề mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí thẩm 

định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ 

sung trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

+ Quyết định 22/2018/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về 

việc Sửa đổi điều 4 của Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn. 

+ Quyết định 20/2018/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về 

việc bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản; phí tham gia đấu giá quyền sử dụng 

đất; phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

+ Quyết định 30/2017/QĐ-UBND ngày 13/09/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

+ Quyết định 32/2017/QĐ-UBND ngày 12/09/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn v ề 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

+ Nghị quyết 41/2017/NQ-HĐND ngày 21/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí 

bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

+ Nghị quyết 22/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển nông nghiệp và nông thôn tỉnh Lạng 

Sơn thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2025. 

+ Nghị quyết 14/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn về việc thông qua Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch 

sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn 
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+ Nghị quyết 200/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn về việc Điều chỉnh quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trong Quy hoạch 

phát triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011–2020, xét đến năm 2025. 

+ Kế hoạch số 65/KH-STNMT ngày 15/9/2017 về việc tuyên truyền nâng cao nhận 

thức của nhân dân trong việc hạn chế sử dụng túi ni lông khó tự phân hủy để bảo vệ môi 

trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

+ Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 06/7/2018 về tuyên truyền nâng cao nhận thức 

của nhân dân trong việc hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy để bảo vệ môi trường 

đến năm 2020. 

+ Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 13/12/2019 về phòng ngừa, ứng phó sự số môi 

trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

+ Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 02/12/2019 về phòng, chống dịch bệnh thuỷ 

sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020. 

+ Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 09/08/2017 về thực hiện chương trình mục tiêu 

phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2018. 

+ Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 28/10/2016 về triển khai thực hiện chỉ thị số 

25/CT-TTG ngày 31/08/2016 của thủ tướng chính phủ vè một số nhiệm vụ, giải pháp cấp 

bách về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Nhìn chung, so với giai đoạn trước, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về BVMT 

càng ngày càng được cụ thể hóa; đã có nhiều văn bản hướng dẫn cụ thể điều chỉnh các lĩnh 

vực chuyên ngành về BVMT như: kiểm soát ô nhiễm; quản lý chất thải; ĐMC, ĐTM; quản 

lý môi trường KCN; quản lý môi trường biển và hải đảo; đa dạng sinh hoạt; quan trắc và 

thông tin môi trường; ưu đãi, hỗ trợ tài chính; phát triển công nghệ; xã hội hóa công tác 

bảo vệ môi trường,... Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 

cũng được rà soát, sửa đổi và ban hành đáp ứng các yêu cầu của thực tiễn. 

 Bên cạnh đó, Các chiến lược, kế hoạch, chương trình hành động trong giai đoạn mới 

tiếp tục được tỉnh Lạng Sơn triển khai thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng như: 

Đề án theo Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi 

trả dịch vụ môi trường rừng; Quyết định số 2447/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch rừng 

đặc dụng tỉnh Lạng Sơn và quy hoạch bảo tồn phát triển bền vững các khu rừng đặc dụng 

Mẫu Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh 

và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng thế giới giai đoạn 2016-2020; 

xem xét triển khai tiếp Mô hình xử lý chất thải rắn quy mô liên xã theo Quyết định số 
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712/QĐ-TTg ngày 26/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm hoàn 

thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã 

khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017-2020;... 

 10.3. Hệ thống quản lý môi trường 

  Hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 

đã được xây dựng hoàn thiện theo quy định, ở cấp tỉnh do Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở, số lượng biên chế được giao 12 biên chế. Ở cấp 

huyện công tác bảo vệ môi trường do Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện, biên chế 

từ 1-2 cán bộ, ở cấp xã hiện nay có 01 cán bộ Địa chính - Môi trường. Việc phân cấp trong 

quản lý Nhà nước về môi trường được thực hiện theo đúng quy định của Luật tổ chức 

chính quyền địa phương, Luật bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn của Bộ, 

ngành, trung ương. 

 10.4. Vấn đề tài chính, đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường  

 Theo Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2015 - 

2020, nguồn lực tài chính dành cho công tác bảo vệ môi trường: 

Bảng X-1: Bảng nguồn lực tài chính dành cho công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 

2015 - 2020 

Tên đơn vị Tổng Năm 
2015 

Năm 
2016 

Năm 
2017 

Năm 
2018 

Năm 
2019 

Năm 
2020 

Số liệu chi sự 
nghiệp môi trường 622.561 67.235 85.555 129.056 101.499 148.017 91.199 

Kinh phí đầu tư 
công tác bảo vệ môi 
trường 

902.974 57.068 189.727 244.036 185.563 108.187 118.393 

 
 Trong đó, kinh phí đầu tư cho hoạt động bảo vệ môi trường giai đoạn 2015 – 

2020 được cụ thể như sau: 

Bảng X-2: kinh phí đầu tư cho hoạt động bảo vệ môi trường giai đoạn 2015 – 2020 

STT Dự án đầu tư Kinh phí đầu tư  
(triệu đồng)  

1 Bãi  xử lý rác thải huyện Đình Lập 25.000 
2 Trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường 5.000 
3 Bãi xử lý rác thải huyện Văn Quan 8.993 

4 Xử lý cải tạo phục hồ ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật, 
xã Long Đống, Bắc Sơn (NS tỉnh 50%=5799) 1.000 

5 Xử lý ô nhiễm nền kho thuốc bảo vệ thực vật Vĩnh Thịnh 
(NS tỉnh đối ứng 50%) 568 
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6  HT xử lý nước rỉ rác bãi rác thải Tân Lang 12.348 

7 
Xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường điểm tồn lưu hóa chất 
bảo vệ thực vật tại thôn Dốc Mới 1, xã Sơn Hà, huyện Hữu 
Lũng. 

2.467 

8 
Xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường điểm tồn lưu hóa chất 
bảo vệ thực vật tại thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng thành phố 
lạng Sơn. 

p2.192 

9 Dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý rác thải bệnh viện đa 
khoa huyện Bắc Sơn 2.650 

10 Dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý rác thải bệnh viện đa 
khoa huyện Bình Gia 2.659 

11 Dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý rác thải bệnh viện đa 
khoa huyện Cao Lộc 2.646 

12 Dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý rác thải bệnh viện đa 
khoa huyện Chi Lăng 3.140 

13 Dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý rác thải bệnh viện đa 
khoa huyện Đình Lập 2.665 

14 Dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý rác thải bệnh viện đa 
khoa huyện Hữu Lũng 2.639 

15 Dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý rác thải bệnh viện đa 
khoa huyện Lộc Bình 2.621 

16 Dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý rác thải bệnh viện đa 
khoa huyện Tràng Định 2.655 

17 Dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý rác thải bệnh viện đa 
khoa huyện Văn Lãng 2.649 

18 Dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý rác thải bệnh viện đa 
khoa huyện Văn Quan 2.629 

19 Cải tạo, xử lý ô nhiễm Bãi chôn lấp rác (cũ) huyện Đình Lập 
(tại xã Bình Chương) 1.000 

20 Dự án bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 
2016-2020 28.844 

21 Bảo vệ phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn Sông Kỳ Cùng, 
xã Bắc Xa 15.377 

22 Cải tạo Hệ thống thoát nước và ngăn lũ thị trấn Đồng Đăng 177.400 
23 Dự án hệ thống thoát nước lạng sơn 610.225 

24 Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tại Trung tâm 
Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Lạng Sơn  39.501 

25 Trạm xử lý nước thải BV đa khoa huyện Văn Lãng 1.617 
26 Trạm xử lý nước thải BV đa khoa huyện Cao Lộc 1.549 
27 Trạm xử lý nước thải BV đa khoa huyện Lộc Bình 1.670 
28 Trạm xử lý nước thải BV đa khoa huyện Văn Quan 1.575 
29 Trạm xử lý nước thải BV đa khoa huyện Bình Gia 1.541 
30 Trạm xử lý nước thải BV đa khoa huyện Chi Lăng 1.809 
31 Trạm xử lý nước thải BV đa khoa huyện Đình Lập 1.000 
32 Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện đa khoa huyện Hữu Lũng 2.500 
33 Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Sơn 2.300 
34 Trạm xử lý nước thải BV đa khoa huyện Tràng Định 1.700 



353 
 

 

35 Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Y dược học cổ truyền 
tỉnh 2.208 

36 Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh 2.000 
37 Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn   89.983 

38 Đường lâm nghiệp kết hợp đường băng cản lửa phòng chống 
cháy rừng tại huyện Hữu Lũng và Văn Lãng 6.000 

39 Dự án rừng phòng hộ huyện Bắc Sơn 390 
40 Dự án rừng sản xuất huyện Bắc Sơn 362 
41 Dự án rừng phòng hộ huyện Bình Gia 590 
42 Dự án rừng sản xuất huyện Bình Gia 681 
43 Dự án rừng phòng hộ huyện Chi Lăng 590 
44 Dự án rừng sản xuất huyện Chi Lăng 783 
45 Rừng phòng hộ huyện Đình Lập 900 
46 Dự án rừng sản xuất huyện Đình Lập 1.033 
47 Rừng phòng hộ huyện Lộc Bình 1.000 
48 Dự án rừng sản xuất huyện Lộc Bình 1.021 
49 Rừng phòng hộ huyện Cao Lộc 500 
50 Dự án rừng sản xuất huyện Cao Lộc 681 
51 Rừng phòng hộ huyện Hữu Lũng 480 
52 Dự án rừng sản xuất huyện Hữu Lũng 1.088 
53 Dự án rừng phòng hộ huyện Văn Quan 490 
54 Dự án rừng sản xuất huyện Văn Quan 681 
55 Dự án rừng phòng hộ huyện Văn Lãng 360 
56 Dự án rừng sản xuất huyện Văn Lãng 341 
57 Dự án rừng phòng hộ huyện Tràng Định 1.050 
58 Dự án rừng sản xuất huyện Tràng Định 1.239 
59 Dự án rừng đặc dụng Hữu Liên, huyện Hữu Lũng 740 

60 Hệ thống Xử lý rác thải Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi 
chức năng tỉnh Lạng Sơn 2.100 

61 Hệ thống Xử lý rác thải Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh 
Lạng Sơn 1.000 

62 Hệ thống Xử lý rác thải Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh 
Lạng Sơn 2.400 

 
 
 10.5. Triển khai các công cụ trong quản lý môi trường.  

- Việc xây dựng hệ thống quan trắc, thực hiện các chương trình quan trắc, xây dựng 

cơ sở dữ liệu và báo cáo về môi trường được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo. Số liệu quan 

trắc môi trường được theo dõi hàng năm để so sánh, phân tích, đánh giá các thành phần 

môi trường kịp thời phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ môi trường. Chương trình quan 

trắc môi trường được thực hiện gồm 02 đợt quan trắc, với tổng số 129 điểm, trong đó: 

Không khí, tiếng ồn 40 điểm; chất lượng nước mặt 32 điểm; chất lượng nước dưới đất 31 

điểm; chất lượng đất 26 điểm. 
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- Tổ chức thực hiện các quy định, cơ chế, công cụ, biện pháp phòng ngừa, giảm 

thiểu các nguồn gây ô nhiễm, tác động xấu lên môi trường:  

Công tác thẩm định đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư được 

thực hiện theo quy trình một cửa tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ 

tục theo quy định. Năm 2019 phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường được 19 dự 

án, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường được 210 dự án, xác nhận đề án bảo vệ môi 

trường đơn giản được 09 dự án, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường được 02 

dự án, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường được 02 dự án. 

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường: 

Năm 2019, đã tổ chức kiểm tra, thanh tra được 83 đơn vị (trong đó: kiểm tra được 44 đơn 

vị, thanh tra được 39 đơn vị, xử phạt vi phạm hành chính được 20 vụ việc, với số tiền phạt 

là 1.659 triệu đồng; phát hiện, đấu tranh với các hành vi mua bán, vận chuyển động vật 

hoang dã 04 vụ (thu giữ: 02 cá thể cu ly, 03 cá thể tê tê, 21 cá thể Voọc chà vá chân đen, 

2,6kg ngà voi thành phẩm). 

- Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về bảo vệ môi trường: Hiện nay, trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn đang triển khai 05 công trình đầu tư xây dựng trạm quan trắc môi 

trường tự động, liên tục tại các vị trí: Trạm không khí tại xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc; 

Trạm nước tại xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn; Trung tâm điều hành tại xã Hoàng Đồng, 

thành phố Lạng Sơn; Trạm không khí tại xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng và trạm không 

khí tại thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng để theo dõi đánh giá chất lượng môi trường, kịp 

thời phát hiện các vấn đề môi trường trên địa bàn tỉnh.  

Cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường: Chỉ đạo tập trung triển khai Chương trình 

mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng thế 

giới giai đoạn 2016-2020; phát động hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi 

trường nông thôn; hoàn thành bàn giao Công trình cấp nước nông thôn theo Thông tư số 

54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử 

dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung. Năm 2019, tỷ lệ dân số đô 

thị được cung cấp nước sạch đạt 99,12%, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh 

hoạt hợp vệ sinh khoảng 93%. 

- Tình hình thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường quy định 

tại Khoản 1, Điều 143 và trong các điều, khoản khác của Luật Bảo vệ môi trường và các 

văn bản hướng dẫn thi hành: UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND cấp 

huyện, UBND cấp xã triển khai thực hiện công tác xây dựng, lồng ghép ban hành theo 
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thẩm quyền vãn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chương trình, kế hoạch về bảo vệ 

môi trường; công tác quan trắc, giám sát môi trường, công tác đánh giá, lập báo cáo hiện 

trạng môi trường, công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được chú 

trọng và thực hiện tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. 

(Nguồn: Báo cáo số 13/BC-UBND của UBND tỉnh Lạng Sơn ngày 16/01/2020 về công tác 

bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 2019) 

 10.6. Hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ và vấn đề áp dụng các công 

nghệ mới 

Trong thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo triển khai các đề tài, dự 

án nghiên cứu và ứng dụng tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm cấp thiết với mục tiêu 

nhằm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học 

công nghệ phục vụ công tác bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ được ưu tiên. 

Từ năm 2015 đến nay, số đề tài, dự án trên địa bàn tỉnh do Sở Khoa học và Công nghệ 

quản lý có 39 đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ liên quan đến công tác bảo vệ môi 

trường, tập trung vào thực hiện các nội dung: Nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học 

và công nghệ mới nhằm hạn chế, ngăn chặn, xử lý suy thoái, ô nhiễm môi trường đặc biệt 

là trong các cơ sở sản xuất tập trung; Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ 

phục vụ công tác ứng phó với biến đổi khí hậu; Nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa 

học và công nghệ xử lý chất thải, môi trường nông thôn; Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ 

khoa học công nghệ phục vụ công tác bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học. Các kết quả 

ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ cụ thể:  

Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ xử lý ô 

nhiễm, bảo vệ môi trường như: Ứng dụng chế phẩm sinh học FITO-BIOMIC RR xử lý 

rơm và phụ phẩm trong nông nghiệp thành phân hữu cơ; Ứng dụng công nghệ sinh học xử 

lý chuồng trại chăn nuôi; Xây dựng mô hình cộng đồng quản lý và sử dụng an toàn hiệu 

quả thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh; Nghiên cứu ứng dụng hệ thống sưởi ấm bằng 

khí Bioga cho chăn nuôi lợn nái sinh sản; Nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật sấy thuốc lá 

sử dụng hồi lưu khí thải nhằm tiết kiệm nhiên liệu sấy tại tỉnh Lạng Sơn; Nghiên cứu ứng 

dụng công nghệ bơm nhiệt để thiết kế chế tạo máy sấy Hồi tại Lạng Sơn; Ứng dụng công 

nghệ cứng hóa đường giao thông nông thôn bằng vật liệu tại chỗ trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn; Nghiên cứu, ứng dụng sản xuất gạch không nung và bê tông sử dụng tro xỉ của nhà 

máy nhiệt điện Na Dương,.... Các kết quả nghiên cứu đã góp phần ngăn ngừa, hạn chế mức 

độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi trường, tận thu nguồn nguyên liệu để tái sử dụng vào 
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sản xuất nông nghiệp, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người dân về bảo vệ 

môi trường. 

Để thực hiện mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu, nhiều đề tài, dự án được triển 

khai nhằm tăng cường sự hiểu biết và sử dụng hợp lý các tài nguyên, môi trường và phục 

vụ cho hoạt động quy hoạch, quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên. Các đề tài 

dự án nghiên cứu khoa học tập trung vào công tác nghiên cứu khảo nghiệm, chọn lọc được 

nhiều giống cây trồng mới phù hợp với điều kiện sinh thái, thổ nhưỡng, thích nghi với biến 

đổi khí hậu và trình độ canh tác của nông dân, đồng thời cũng chú trọng phát triển cây bản 

địa, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu để có giải 

pháp thích ứng, đảm bảo phát triển bền vững. Cụ thể: Nghiên cứu tuyển chọn cây Trám 

đen ưu tú, xây dựng mô hình nhân giống, trồng mới và thâm canh Trám đen; Ứng dụng 

tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình thâm canh tổng hợp phát triển Khoai môn tại huyện 

Tràng Định; Khảo nghiệm một số giống bạch đàn mới năng suất, chất lượng cao tại Lạng 

Sơn; Nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất cây Lan Kim 

Tuyến, cây Đào Chuông, cây Trà Hoa Vàng của huyện  Đình Lập; Nghiên cứu, ứng dụng 

tiến bộ kỹ thuật, phục tráng và phát triển giống Mít bản; Nghiên cứu nhân giống, trồng 

thâm canh và chế biến Măng Bát Độ; Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phục tráng và 

phát triển giống Dứa bản địa tại huyện Hữu Lũng,... 

Bên cạnh đó, trong năm 2019, Sở Công Thương đã phối hợp với các ngành, đơn vị 

chức năng triển khai kế hoạch thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn (SXSH) trong công 

nghiệp, theo đó đã tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về SXSH thông qua các 

phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng được 02 chương trình, tư tiệu, phóng sự về 

SXSH phát trên truyền hình của địa phương; in ấn, phát được 1.100 tờ rơi về áp dụng 

SXSH và treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về SXSH; tổ chức được 02 lớp tập huấn, 

01 hội thảo nâng cao nhận thức về SXSH cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và phòng Kinh 

tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố 

 10.7. Nâng cao nhận thức cộng đồng và vấn đề xã hội hóa công tác bảo vệ môi 

trường 

Xác định xã hội hóa và nâng cao ý thức cộng đồng là một trong những biện pháp 

tích cực, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, thời gian qua, tỉnh 

Lạng Sơn đã có nhiều giải pháp thiết thực, nhằm huy động các nguồn lực xã hội tham gia 

BVMT, bước đầu đem lại kết quả khả quan. 



357 
 

 

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và xây 

dựng ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng, người dân và doanh nghiệp: UBND tỉnh 

đã giao các sở, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo 

vệ môi trường cho các tầng lớp Nhân dân; chỉ đạo cơ quan chức năng nâng cao hiệu quả 

thực hiện quy chế phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể trong công tác bảo 

vệ môi trường. Do vậy các phòng trao đã được các tổ chức đoàn thể vào cuộc phối hợp 

tuyên truyền bằng nhiều hoạt động phong phú (mít tinh, hội thi, xây dựng mô hình khu dân 

cư tham gia phân loại rác thải tại nguồn); tổ chức tập huấn, phổ biến các văn bản quy phạm 

pháp luật về bảo vệ môi trường, trong năm 2019 đã tổ chức tuyên truyền nội dung bảo vệ 

môi trường, phong trào "chống rác thải nhựa" và Hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 17 về 

môi trường cho 11 xã xây dựng nông thôn mới năm 2019 với sự tham gia của 935 người 

tham gia. Chỉ đạo các cơ quan truyền thông thực hiện nhiều chuyên mục, phóng sự, bài 

viết phản ánh về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; duy trì phát sóng chuyên 

mục “Vì màu xanh cuộc sống”. Chỉ đạo tổ chức tập huấn Nghị định số 40/2019/NĐ-CP 

ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi 

tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường với sự tham gia hơn 100 người là cán bộ 

các Sở, ngành liên quan và cán bộ làm công tác quản lý môi trường cấp huyện, chủ các 

doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

Đồng thời chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng các sự kiện môi trường như: 

Phong trào "Chống rác thải nhựa", Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường, Ngày quốc tế 

đa dạng sinh học, Hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới 

05/6, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn... với nhiều hình thức phong phú và huy động 

đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia; đặc biệt đã tổ chức phát động trên phạm vi toàn 

tỉnh hưởng ứng “Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, tháng hành động vì môi trường, hưởng 

ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2019” với quy mô cấp tỉnh, 

hoạt động đã thu hút sự tham gia khoảng 92.803 người; thu gom, xử lý rác thải được 

khoảng 3.401 tấn, tổng vệ sinh các khu vực công cộng, đường giao thông được khoảng 

23.851,45 km, phát quang bụi rậm, khơi thông mương, cống rãnh thoát nước được khoảng 

376 km; trồng được khoảng 192.263 cây xanh và chăm sóc được khoảng 48,07 ha cây 

trồng. Tổ chức tuyên truyền về tác dụng của túi ni-lông dễ phân hủy sinh học thân thiện 

với môi trường và phát miễn phí được hơn 1000 kg túi. Ngoài ra, năm 2019 đã có thêm 13 

xã thực hiện đạt tiêu chí số 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Việc triển 

khai xây dựng nông thôn mới 8 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả 
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tích cực. Cụ thể đến nay, 2/13 xã điểm xây dựng nông thôn mới năm 2020 của tỉnh đã 

được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 

địa bàn tỉnh lên 51 xã; bình quân mỗi xã trên địa bàn tỉnh đạt 11,66 tiêu chí. Với tiến độ 

thực hiện như hiện nay, dự kiến năm 2020, các xã điểm sẽ hoàn thành 19/19 tiêu chí theo 

đúng kế hoạch đề ra. 

Thực tế cho thấy, chủ trương xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường là phù hợp để 

giải quyết vấn đề môi trường ở các địa phương. Để phát huy hơn nữa lợi thế và tiềm lực 

của khối tư nhân tham gia vào công tác bảo vệ môi trường, ngành tài nguyên và môi 

trường sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách 

khuyến khích cá nhân, tổ chức và cộng đồng tham gia công tác bảo vệ môi trường; khuyến 

khích mọi thành phần kinh tế tham gia các dịch vụ thu gom, tái sử dụng, vận chuyển, tái 

chế, xử lý chất thải và các dịch vụ khác về bảo vệ môi trường. Đồng thời phát triển các 

phong trào quần chúng tham gia bảo vệ môi trường; xây dựng các mô hình tự quản về môi 

trường trong cộng đồng; khen thưởng các điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường bằng 

những hành động cụ thể; phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, của 

cộng đồng trong việc giám sát và thực thi các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. 

 10.8. Hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường 

Trong những năm gần đây, vấn đề môi trường và phát triển bền vững đã và đang 

ngày càng được lồng ghép trong các chiến lược và chính sách phát triển, điển hình là các 

chiến lược và chính sách phát triển kinh tế của tỉnh.  

Tỉnh đã quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường mở rộng hợp tác quốc 

tế trong hoạt động bảo vệ môi trường, tích cực thực hiện các công ước quốc tế về môi 

trường đồng thời nghiêm túc thực hiện các cam kết trong các công ước mà Việt Nam đã 

tham gia cam kết. Tham gia triển khai thực hiện dự án bảo vệ môi trường với các đối tác 

chiến lược trong khu vực và trên thế giới, đặc biệt là với đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc. 

Nhìn chung, hoạt động hợp tác quốc tế về BVMT trong thời gian qua đã góp một 

phần đáng kể tạo nên nguồn đầu tư từ bên ngoài tăng cường năng lực khoa học công nghệ 

cho ngành; tiếp cận được phương pháp luận hiện đại, tiếp thu kinh nghiệm của các nước, 

đề xuất các cơ sở khoa học cho một số giải pháp kỹ thuật và hoàn thiện hệ thống chính 

sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường. Tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế thông 

qua việc tham gia các chương trình, dự án, hội nghị, hội thảo quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm 

với các nước trong khu vực về công tác quản lý, sử dụng có hiệu quả tài nguyên thiên 

nhiên và BVMT. 
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Bên cạnh đó, tuy mang lại nguồn lợi lớn mọi mặt nhưng các chương trình, dự án 

hợp tác quốc tế cũng đặt ra những thách thức cho địa phương giữa phát triển kinh tế và bảo 

vệ môi trường liên quan đến các thỏa thuận quốc tế, các công ước Việt Nam tham gia là 

thành viên hoặc có nghĩa vụ phải thực hiện: các dự án FDI sẽ đóng góp đáng kể cho sự 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhưng đồng thời cũng sẽ làm cho quá trình gia 

tăng mạnh mẽ việc khai thác tài nguyên thiên nhiên đất nước, đồng thời cũng phát sinh và 

tăng nhanh chóng về số lượng, thành phần nguy hại của các loại chất thải gây ô nhiễm môi 

trường. Có thể một số doanh nghiệp FDI sau khi được phê duyệt quyết định đầu tư sẽ 

không chấp hành nghiêm túc Luật Bảo vệ môi trường như đã cam kết, vi phạm các tiêu 

chuẩn môi trường, gây ô nhiễm môi trường… 
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CHƯƠNG XI: CÁC THÁCH THỨC TRONG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, 

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG            

5 NĂM TỚI 

 11.1. Các thách thức về môi trường 

Nhận thức về công tác bảo vệ môi trường của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt 

trận tổ quốc, các đoàn thể và của người dân đã được nâng lên rõ rệt. Nhóm chỉ tiêu về môi 

trường đã được đưa vào chỉ tiêu định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các mục 

tiêu, nhiệm vụ, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được chỉ đạo thực hiện lồng ghép, 

gắn với nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đã 

dần đi vào nền nếp, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Nhân dân tích cực hưởng ứng 

tham gia thực hiện nếp sống văn hóa gắn với bảo vệ môi trường trong sản xuất và sinh 

hoạt, xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư. Công tác phòng 

ngừa, khắc phục ô nhiễm môi trường được quan tâm thực hiện, được lồng ghép vào các 

chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và các dự án phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh. Các chỉ số về môi trường của tỉnh vẫn nằm trong giới hạn cho phép, cơ bản thực hiện 

được mục tiêu bảo đảm sự hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường để phát 

triển bền vững.  

Bên cạnh đó, do đặc thù Lạng Sơn là một tỉnh miền núi đang trong giai đoạn phát 

triển, tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa đầu tư cho phát triển cao, kéo theo 

nhiều áp lực đến môi trường; kinh tế vẫn chủ yếu phát triển dựa vào khai thác tài nguyên 

trong khi nguồn tài nguyên này không tái tạo lại được đã ảnh hưởng không nhỏ đến mục 

tiêu phát triển bền vững. 

Các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh chủ yếu là các cơ sở sản xuất 

nhỏ lẻ, nguồn lực tập trung cho máy móc, thiết bị sản xuất, việc đầu tư công nghệ xử lý 

chất thải còn hạn chế, trong khi kinh phí dành cho hoạt động bảo vệ môi trường là rất lớn. 

Số lượng đội ngũ cán bộ và năng lực quản lý môi trường còn hạn chế, thiếu kinh 

nghiệm, nhất là đối với cấp cơ sở, trong khi kinh tế ngày càng phát triển đa ngành nghề 

theo đó gia tăng các loại chất thải cả về chủng loại, số lượng... lĩnh vực môi trường rất rộng 

liên quan đến nhiều ngành, nghề khác nhau và có chiều hướng ngày các đa dạng, phức tạp 

nên chưa đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn hiện nay. 

Một số văn bản ban hành về công tác bảo vệ môi trường còn chồng chéo, ban hành 

chưa kịp thời. 



361 
 

 

Nguồn kinh phí để đầu tư cơ sở hạ tầng và xử lý chất thải rất lớn trong khi nguồn 

ngân sách của tỉnh còn hạn chế. 

       Một số thách thức về môi trường trong thời gian tiếp theo: 

- Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường chưa đáp ứng 

yêu cầu cả về số lượng và chất lượng. 

- Công tác khoa học và công nghệ chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu phát triển 

kinh tế - xã hội hiện nay, chưa trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên 

địa bàn tỉnh. Các đề tài nghiên cứu còn ở phạm vi hẹp, thiếu các đề tài có quy mô rộng, 

mang tính đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường cũng như phát triển 

sản xuất và nâng cao đời sống người dân. Số đề tài khoa học về lĩnh vực bảo vệ môi trường 

trên địa bàn còn ít, nghiên cứu chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu của bảo vệ môi trường. 

Thiếu các cơ chế, chính sách về phát triển sản phẩm, công nghệ thân thiện với môi trường, 

thúc đẩy hoạt động tái sử dụng, tái chế chất thải, sử dụng bền vững đa dạng sinh học,... Các 

chính sách hiện tại chưa thực sự khuyến khích, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, nhất là 

chính sách đãi ngộ, sử dụng cán bộ nghiên cứu khoa học chưa có sức hấp dẫn cán bộ giỏi 

làm nghiên cứu bảo vệ môi trường, hạn chế tính năng động, tự chủ và sáng tạo. Sự phối 

hợp giữa các nhà khoa học, các đơn vị nghiên cứu và người dân vào các hoạt động nghiên 

cứu bảo vệ môi trường còn rất hạn chế, chưa huy động được sức mạnh của cộng đồng cho 

công tác bảo vệ môi trường. 

Việc ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất, đời sống còn hạn hẹp 

chưa thực sự làm đòn bẩy để phát triển thành các vùng kinh tế có quy mô lớn mang lại hiệu 

quả kinh tế cao tại các vùng, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa. 

- Công tác đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải tại các khu vực đô thị còn gặp 

khó khăn, hiện nay mới có 01 dự án đang được triển khai thực hiện tại khu vực thành phố 

Lạng Sơn, do vậy phần lớn nước thải sinh hoạt khu vực đô thị chưa được xử lý đáp ứng 

quy định về xử lý nước thải trước khi xả thải ra môi trường, nguồn tiếp nhận chủ yếu là 

sông, suối, ao hồ,...là một trong những tác nhân gây nên hiện tượng bị ô nhiễm như: Suối 

Lao Ly, hồ Phai Loạn,...; Các bãi rác chôn lấp rác thải trên địa bàn hầu hết chưa được đầu 

tư đồng bộ hệ thống thu gom, xử lý nước rỉ rác; khí thải theo quy định; các khu, Cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung cho toàn khu vực. 

- Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về lĩnh vực bảo vệ môi trường được 

tăng cường tuy nhiên hiệu quả chưa cao 
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 11.2. Phương hướng và giải pháp bảo vệ môi trường trong 5 năm tới.  

 Xây dựng và thực hiện các đề án chương trình bảo vệ môi trường: 

Bảng XI-1: Danh mục các chương trình, dự án, đề án ưu tiên triển khai trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025 

TT Danh mục các chương trình, dự án, đề án 
Nội dung 1. Phòng ngừa, ngăn chặn việc phát sinh các nguồn gây ô nhiễm môi trường, khu 
vực ô nhiễm môi trường 

1  Thực hiện ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ 
môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

2  Xây dựng đề án kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động du lịch 

3  Xây dựng và triển khai đề án kiểm soát và quản lý việc sử dụng phân bón hóa học 

Nội dung 2. Kiểm soát, xử lý, giảm thiểu phát sinh các nguồn gây ô nhiễm 

4  Đầu tư thí điểm phân loại rác thải tại nguồn kết hợp với xử lý rác thải quy mô nhỏ 
tại chỗ, ứng dụng vào các khu dân cư có đặc thù khó thu gom, vận chuyển 

5  Điều tra, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường tại các nghĩa trang và đề xuất giải 
pháp giảm thiểu, khắc phục 

6  Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông tiết 
kiệm năng lượng, loại dần các phương tiện tiêu tốn nhiên liệu 

7  Xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, ứng dụng công nghệ mới để xử lý vệ 
sinh trong chăn nuôi, giảm thiểu ô nhiễm môi trường 

Nội dung 3. Cải tạo, phục hồi các khu vực đã bị ô nhiễm 

8  Cải thiện và phục hồi môi trường tại điểm tồn lưu hóa chất BVTV 

9  Đầu tư xây dựng các trạm quan trắc không khí cố định, Quy hoạch mạng lưới quan 
trắc môi trường không khí cố định trên địa bàn tỉnh. 

10  Đầu tư xây dựng các trạm quan trắc môi trường nước mặt tự động, Quy hoạch mạng 
lưới quan trắc tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh 

Nội dung 5. Bảo tồn đa dạng sinh học; khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên 

11  Dự án đầu tư bảo vệ rừng nguyên sinh, cải thiện khả năng chống chịu của các khu 
rừng tự nhiên trước tác động của biến đổi khí hậu 

12  Xây dựng Báo cáo kiểm kê khí nhà kính trong hoạt động công nghiệp trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn 

13  Khảo sát, đánh giá nhu cầu tăng cường năng lực quản lý nhà nước của tỉnh và đánh giá 
nhận thức, nhu cầu của cộng đồng đối với thông tin khí tượng thủy văn và thiên tai 

14  Xây dựng cơ sở dữ liệu về KTTV và thiên tai trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác phòng 
tránh, giảm thiểu thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu 

15  Dự án phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật KTTV, chú trọng đến các khu vực 
và các đối tượng dễ bị tổn thương từ thiên tai KTTV 

16  Xây dựng cơ sở dữ liệu về BĐKH của tỉnh Lạng Sơn 

17  Xây dựng cơ chế chính sách, quy định, hướng dẫn kỹ thuật ứng phó tại chỗ với các 
tai biến, thảm họa do BĐKH cho cộng đồng dân cư 

18  
Xây dựng và triển khai kế hoạch/chương trình hành động giảm thiểu và thích ứng với 
biến đổi khí hậu đối với đa dạng sinh học, các hệ sinh thái rừng - hệ sinh thái đặc thù 
tại các khu bảo tồn quốc gia sẽ bị tác động tác hại của biến đổi khí hậu 

19  Tăng cường năng lực giám sát biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai liên quan tại 
tỉnh Lạng Sơn 
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TT Danh mục các chương trình, dự án, đề án 

20  Nghiên cứu, xây dựng và triển khai Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động khai 
thác – chế biến khoáng sản 

Nội dung 6. Tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường 

21  Chương trình nâng cao năng lực và sự tham gia của cộng đồng trong các hoạt động 
ứng phó với biến đổi khí hậu 

22  
Tích hợp các nội dung về bảo vệ môi trường vào chương trình giáo dục đào tạo 
nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho giáo viên và học sinh trong 
các trường tiểu học và trung học cơ sở 

Nội dung 7. Hoàn thiện pháp luật, thể chế quản lý, tăng cường năng lực thực thi pháp luật 
về bảo vệ môi trường 

23  Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực ngành tài nguyên và 
môi trường 

Nội dung 8. Phát triển ngành kinh tế môi trường để hỗ trợ các ngành kinh tế khác giải 
quyết các vấn đề môi trường, thúc đẩy tăng trưởng, tạo thu nhập và việc làm 

24  Xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi trong đầu tư xử lý ô nhiễm môi trường, trong 
đó ưu tiên phát triển ngành tái chế, sản xuất năng lượng từ chất thải rắn. 
 Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật: 

Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 đã đưa ra nhiều chính sách, cách tiếp cận 

đổi mới, từng bước đưa phương thức quản lý, giải quyết các vấn đề về môi trường từ bị 

động ứng phó sang chủ động phòng ngừa, kiểm soát các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm 

môi trường để đóng góp cho tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững. Tuy nhiên, đối mặt 

với các những vấn đề và thách thức mới phát sinh từ thực tiễn cuộc sống, đã đặt ra yêu cầu 

cấp thiết phải sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường. 

Do vậy, trên cơ sở Luật bảo vệ môi trường sửa đổi bổ sung và các văn bản hướng 

dẫn thi hành, cần rà soát các văn bản quy phạm pháp luật cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung theo 

thẩm quyền phù hợp. Xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện các quy định về bảo 

vệ môi trường thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, của các huyện, thành phố phù 

hợp với các quy định của Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi. 

Nội dung xây dựng văn bản cần chú trọng tới xây dựng các văn bản nhằm cụ thể 

hóa luật, tập trung vào các lĩnh vực: 

- Kiểm soát ô nhiễm, xử lý chất thải và cải thiện môi trường;  

- Xây dựng các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đặc thù nhằm thu hút các nguồn 

lực kinh tế tham gia vào lĩnh vực xử lý rác thải sinh hoạt, cải tạo phục hồi môi trường và 

tăng cường xã hội hóa trong lĩnh vực xử lý môi trường; 

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý chất thải rắn nói chung và rác thải sinh 

hoạt nói riêng;  
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- Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14000; Nghiên cứu, 

ban hành chính sách ưu đãi phát triển các mô hình khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ 

sở sản xuất, chế biến, trang trại chăn nuôi thân thiện với môi trường;  

- Xây dựng và ban hành quy chế phối hợp bảo vệ môi trường giữa các ngành liên 

quan với ngành Tài nguyên và Môi trường nhằm tránh chồng chéo. 

 Hoàn thiện hệ thống tổ chức: 

- Hoàn chỉnh cơ chế phối hợp liên ngành giữa ngành Tài nguyên và Môi trường và 

các ngành khác có liên quan nhằm thống nhất mục tiêu và hành động trong công tác quản 

lý nhà nước về BVMT sao cho hợp lý, thống nhất đầu mối, theo hướng: 

+ Sở Tài nguyên và Môi trường: chịu trách nhiệm về công tác quản lý môi trường 

chung, ban hành các cơ chế, chính sách về bảo vệ môi trường; kiểm soát ô nhiễm môi 

trường, xử lý ô nhiễm, cải tạo và phục hồi môi trường tại các khu vực bị ô nhiễm môi 

trường; kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường 

tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp, làng nghề, bệnh viện… 

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: chịu trách nhiệm về công tác bảo vệ môi 

trường đối với các khu vực nông thôn, cụ thể quản lý các nguồn thải từ hoạt động chăn 

nuôi và giết mổ gia súc, gia cầm; tiêu hủy gia súc, gia cầm bị dịch bệnh, xử lý chất thải 

trong sản xuất nông nghiệp; giảm thiểu sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật, phân bón hóa 

học, tăng cường công tác trồng rừng và bảo vệ rừng; ứng phó với biến đổi khí hậu trong 

sản xuất nông nghiệp. 

+ Sở Công Thương: chịu trách nhiệm kiểm soát ô nhiễm môi trường làng nghề, quy 

hoạch, bảo tồn và phát triển làng nghề gắn liền với công tác bảo vệ môi trường và phải phù 

hợp với đặc trưng của hoạt động sản xuất làng nghề. Đẩy mạnh giám sát việc thực hiện các 

yêu cầu về an toàn vệ sinh môi trường công nghiệp, ban hành cơ chế khuyến khích hỗ trợ 

định hướng phát triển công nghiệp thân thiện với môi trường, sản xuất sạch hơn, tiết kiệm 

năng lượng và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên; tăng trưởng xanh và ứng phó với 

biến đổi khí hậu trong sản xuất công nghiệp.  

+ Sở Giao thông Vận tải: chịu trách nhiệm kiểm soát, phòng ngừa, hạn chế gia tăng 

ô nhiễm trong hoạt động giao thông vận tải; nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách 

khuyến khích phát triển các phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch, năng lượng 

tái tạo 
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+ Sở Xây dựng: chịu trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực chất thải rắn đô 

thị, phế thải xây dựng, kiểm soát và quản lý việc phát thải bụi và phế thải từ hoạt động xây 

dựng, quy hoạch cơ sở hạ tầng đô thị, quy hoạch xử lý chất thải rắn, xây dựng hệ thống thu 

gom và xử lý nước thải đô thị. 

+ Sở Y tế: chịu trách nhiệm kiểm soát nước thải, chất thải y tế, thực hiện các 

chương trình phòng chống dịch bệnh do ảnh hưởng bởi các yếu tố như môi trường, biến 

đổi khí hậu; Đẩy mạnh hoạt động giám sát môi trường lao động nhằm bảo vệ sức khỏe cho 

người lao động tại các cơ sở sử dụng lao động. 

+ Công An tỉnh: Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và xử lý vi phạm 

pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn. 

+ Sở Khoa học và Công nghệ: Triển khai các dự án đầu tư phát triển trên địa bàn 

tỉnh cần quan tâm chú trọng 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.  

 - Tiếp tục kiện toàn hệ thống cán bộ chuyên trách môi trường ở các cấp, đặc biệt 

xây dựng mạng lưới cán bộ chuyên trách quản lý môi trường ở các huyện, thành phố và xã, 

phường, thị trấn; đảm bảo đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, mạnh về chuyên môn nghiệp vụ.

 - Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về môi trường; thực hiện nghiêm túc các văn 

bản quy phạm pháp luật mới về bảo vệ môi trường, thường xuyên cập nhập các văn bản 

mới, công nghệ mới, sáng kiến mới trong lĩnh vực bảo vệ môi trường phục vụ có hiệu quả 

công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

 - Tăng cường cơ sở vật chất cho công tác quản lý môi trường từ tỉnh đến các huyện 

và thành phố. 

 Nâng cao hiệu quả áp dụng các công cụ kinh tế, công cụ kiểm tra, thanh tra:  

- Sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nguồn chi từ ngân sách cho sự nghiệp môi 

trường. Thực hiện các chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân 

tham gia xử lý chất thải, khắc phục, cải tạo và phục hồi môi trường theo hướng xã hội hóa; 

thực hiện thu phí bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh thực hiện tiêu 

chí môi trường trong Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

- Triển khai có hiệu quả việc kê khai và nộp thuế tài nguyên, phí BVMT đối với 

nước thải và chất thải rắn. Rà soát các công cụ kinh tế đang áp dụng để điều chỉnh, bổ sung 

những vướng mắc, bất cập, điều chỉnh các công cụ kinh tế theo hướng đơn giản, dễ áp 

dụng để phù hợp thực tế. 
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- Thực hiện nguyên tắc gây thiệt hại đối với môi trường phải khắc phục và bồi 

thường:” Người gây ô nhiễm phải trả tiền”. 

- Tăng cường công tác điều tra, thống kê, kiểm kê các nguồn thải trên địa bàn tỉnh; 

Kiểm soát các hoạt động nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, hoạt động thu gom 

vận chuyển, xử lý chất thải; xây dựng cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường, quản lý xuất nhập khẩu và lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm 

về môi trường trong kiểm tra, giám sát việc nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. 

- Cập nhật và nâng cấp cơ sở dữ liệu tài nguyên nước, cơ sở dữ liệu tài nguyên và 

môi trường trên địa bàn tỉnh nhằm cập nhật dữ liệu tài nguyên và môi trường của toàn 

ngành; tạo sự liên kết giữa cơ sở dữ liệu cấp tỉnh với hệ thống cơ sở dữ liệu cấp huyện và 

thành phố. Tăng cường khai thác sử dụng số liệu, thông tin hiện có và khảo sát, điều tra bổ 

sung để xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh nhằm cung 

cấp kịp thời những thông tin cần thiết về môi trường cho các cơ quan quản lý Nhà nước để 

phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật 

về môi trường. 

- Tăng cường hoạt động quan trắc và thông tin môi trường; thiết lập hệ thống quan 

trắc, dự báo, cảnh báo sớm, giám sát những biến động của nguồn tài nguyên và môi trường 

nhằm cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ cho công tác đánh giá môi trường và đề xuất các 

phương án quản lý và xử lý môi trường phù hợp theo từng thời kỳ phát triển của tỉnh. 

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung mạng lưới quan trắc môi trường Lạng Sơn. 

Từng bước hoàn thiện và hiện đại hóa các mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh. Thực hiện 

QA/QC một cách nghiêm túc trong quan trắc môi trường để đảm bảo tính chính xác, độ tin 

cậy của số liệu quan trắc môi trường. Xây dựng và tổ chức triển khai đề án về tăng cường 

năng lực quan trắc môi trường giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030. 

- Xây dựng các dự án đầu tư xây dựng hệ thống các trạm quan trắc môi trường 

không khí của tỉnh đến năm 2030. 

 Tăng cường tài chính:  

Đa dạng hóa đầu tư cho bảo vệ môi trường. Nâng cao chất lượng thẩm định về môi 

trường đối với các dự án đầu tư, ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện 

với môi trường, công nghệ sạch vào các khu, cụm công nghiệp. Kết hợp hài hoà giữa tăng 

trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ đa 

dạng sinh học. 

 Nâng cao nhận thức cộng đồng và vấn đề xã hội hóa: 
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- Vận động chính sách 

+ Xây dựng tài liệu ngắn gọn về các thuật ngữ và khái niệm mới, các giải pháp kỹ 

thuật, phương án lựa chọn kinh tế và thân thiện với môi trường nhằm hỗ trợ các nhà sản 

xuất sản phẩm truyền thông (báo chí, truyền hình…) 

+ Tổ chức các cuộc thi, sáng kiến môi trường quy mô cấp tỉnh; xây dựng các tấm 

gương điển hình trong công tác bảo vệ môi trường, bao gồm tất cả các đối tượng: nhà quản 

lý, nhà sản xuất, nhà khoa học. 

+ Tổ chức và duy trì các cuộc đối thoại, diễn đàn môi trường dưới nhiều hình thức 

giữa các nhà hoạch định chính sách và các nhà quản lý môi trường để thông tin kịp thời về 

các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi chính sách và kịp thời đưa ra phương 

hướng giải quyết. 

- Huy động xã hội 

Xây dựng và đào tạo có lựa chọn “cán bộ nòng cốt” cho nhóm mạng lưới truyền 

thông về môi trường; thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin, nâng cao kĩ năng truyền thông; hỗ 

trợ thực hiện các sáng kiến truyền thông do các nhóm mạng lưới truyền thông đưa ra; 

nhằm tạo ra đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thông về môi trường có kỹ năng tốt cho 

tỉnh. 

+ Truyền thông thay đổi hành vi 

+ Thực hiện thông tin truyền thông trên tất cả các phương diện: báo nói, báo viết, báo 

điện tử… để đưa các tin bài phổ biến, nâng cao nhận thức về pháp luật đối với vấn đề 

BVMT; Tạo diễn đàn mạng để thảo luận và trao đổi thông tin liên quan đến tất cả các lĩnh 

vực bảo vệ môi trường, thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường, áp dụng cho tất cả các đối 

tượng có khả năng tiếp cận internet. 

+ Tổ chức các hoạt động cộng đồng cho người dân trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền 

việc thực hành tốt cho môi trường và cho sức khỏe, cũng như nâng cao nhận thức để đồng 

thuận với doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước trong các hoạt động phát hiện ô nhiễm, 

giám sát, BVMT, đặc biệt chú trọng tới đối tượng là người dân sống trong khu vực sản 

xuất công nghiệp. 

+ Đa dạng hóa các hình thức truyền thông môi trường (tổ chức sự kiện, triển lãm môi 

trường, tờ rơi, áp phích, khẩu hiểu…) và đa dạng hóa các thông tin truyền thông cho phù 

hợp với từng đối tượng truyền thông, nhằm nâng cao nhận thức về môi trường, hướng tới 

sự thay đổi về hành vi của người dân.  
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 Mở rộng hợp tác quốc tế: 

- Hoàn thiện hệ thống chính sách phù hợp với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, 

đẩy mạnh việc phổ biến và áp dụng các tiêu chuẩn về môi trường có liên quan đến sản 

phẩm và hàng hóa xuất nhập khẩu;  

- Tăng cường huy động mọi nguồn vốn, như: nguồn vốn vay ưu đãi của nước 

ngoài, nguồn vốn ODA và các nguồn hỗ trợ khác cho các hoạt động đầu tư vào lĩnh vực 

bảo vệ môi trường nói chung và thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt nói riêng; trong đó 

tập trung thu hút đầu tư xử lý rác thải áp dụng công nghệ mới, tiên tiến trong và ngoài 

nước; áp dụng công nghệ sản xuất sạch, giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của rác thải sinh 

hoạt thải ra sau khi tiêu dùng,…; nâng dần tỷ lệ vốn đầu tư xử lý rác thải bằng nguồn vốn 

xã hội hóa. 

- Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế về bảo về BVMT; tích cực tham gia 

thực hiện các cam kết quốc tế về BVMT; tranh thủ tối đa nguồn hỗ trợ tài chính, kỹ thuật 

từ các tổ chức và cá nhân nước ngoài cho công tác BVMT; tăng cường nâng cao năng lực 

xây dựng các chương trình, dự án, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài trợ quốc tế 

cho công tác BVMT. 

 Nhóm các giải pháp liên quan một số ngành: 

+ Quản lý chặt chẽ chất thải sinh hoạt, chất thải y tế, chất thải nguy hại. 

+ Tăng cường bảo vệ môi trường trong sử dụng tài nguyên đất, nước trong hoạt 

động khai thác khoáng sản. 

+ Đổi mới công nghệ, thiết bị sản xuất nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

+ Xây dựng cơ chế phối hợp giữa ngành và các địa phương trong quản lý các vấn đề 

môi trường liên ngành, liên vùng để triển khai các hoạt động ngày càng hiệu quả, đạt được 

các mục tiêu đề ra. 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 

I. Kết luận 

Trong những năm qua, công tác BVMT của tỉnh Lạng Sơn đã được các cấp, các 

ngành ngày càng quan tâm. Lạng Sơn đã có những đầu tư nhất định trong công tác kiểm 

soát và xử lý ô nhiễm môi trường. Chất lượng môi trường nhiều khu vực của Lạng Sơn 

trong giai đoạn 2015 – 2020 không có biến động nhiều, đặc biệt đối với khu vực thành phố 

Lạng Sơn. Tuy nhiên, do còn nhiều hạn chế như: Việc triển khai các dự án đầu tư cho xử lý 

ô nhiễm môi trường còn chậm; ý thức chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người dân còn thấp; sự tham gia của 

cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường còn nhiều hạn chế... do đó ảnh hưởng chất 

lượng môi trường chung của Lạng Sơn như sau: 

- Về chất lượng môi trường không khí: Trong giai đoạn 2015 - 2020, đa phần chất 

lượng môi trường không khí toàn tỉnh đạt mức trung bình đến tốt cho cả các tháng mùa 

mưa cũng như các tháng mùa khô. So với kết quả quan trắc môi trường giữa các năm thì 

chất lượng môi trường không khí cuối kỳ có xu hướng tốt lên. 

- Về chất lượng môi trường nước mặt: Nhìn chung ở hầu hết các khu vực chất lượng 

môi trường nước mặt đạt mức tốt. Chất lượng nước mặt đoạn sông Thương luôn đạt chất 

lượng tốt vào các mùa. Chất lượng nước mặt sông Kỳ Cùng đạt chất lượng khá, nhưng đã 

xuất hiện ô nhiễm cục bộ mang tính thời điểm. Chất lượng môi trường nước mặt ở các hồ 

thủy lợi thuộc các huyện có chất lượng khá tốt. Các vị trí quan trắc nằm trong khu vực 

đông dân cư có nguy cơ bị ô nhiễm hữu cơ cao và chất lượng nước có sự biến đổi theo xu 

hướng giảm mức độ ô nhiễm. 

- Chất lượng nước ngầm: Các chỉ tiêu trong nước ngầm quan trắc tại các điểm trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn đều nằm trong giới hạn quy chuẩn cho phép. So sánh giữa các năm, 

thông số ô nhiễm không biến động nhiều, biến đổi theo xu hướng giảm mức ô nhiễm. 

- Chất lượng môi trường đất của tỉnh Lạng Sơn tương đối tốt, các chỉ tiêu quan trắc 

về kim loại nặng trong đất đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN03-

MT:2015/BTNMT. Tại một số khu vực của huyện Chi Lăng, Hữu Lũng có thời điểm bị ô 

nhiễm kim loại chì (Pb) nhưng đã được cải thiện hơn trong những năm gần đây. 

- Chất thải rắn cơ bản đã được phân loại, vận chuyển và xử lý đúng quy định của 

pháp luật. Công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố, các thị trấn và 

một số trung tâm cụm xã được vận chuyển và xử lý tại các bãi rác tập trung và một số lò 

đốt, tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom xử lý đạt 96,48%. Còn lại tại các khu vực nông 
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thôn, vùng sâu, vùng xa rác thải sinh hoạt được tổ, đội, hộ gia đình tự thu gom và xử lý tại 

các hộ gia đình hoặc tập hợp tại một số cụm để đốt bằng bể đốt rác (do các khu vực vùng 

sâu, vùng xa điều kiện giao thông đi lại còn khó khăn, lượng rác phát sinh chưa nhiều, 

chưa có đơn vị thu gom rác thải). Chất thải rắn công nghiệp phát sinh không lớn, chủ yếu 

được tận dụng làm sản phẩm phụ.  

- Đa dạng sinh học tỉnh Lạng Sơn trong 5 năm gần đây vẫn duy trì tốt đa dạng sinh 

học nông nghiệp. Tỷ lệ che phủ rừng tăng dần qua các năm. Công tác bảo tồn và phát triển 

bền vững các loài sinh vật được chú trọng quan tâm, đặc biệt đối với các loài động, thực 

vật có giá trị tại khu rừng đặc dụng Hữu Liên. Đã xác lập 03 Khu bảo tồn gồm: Khu dữ trữ 

thiên nhiên Hữu Liên; Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Mẫu Sơn, Khu bảo tồn loài - sinh cảnh 

Bắc Sơn. Tuy nhiên, bên cạnh đó một số nội dung quy hoạch chưa thực hiện được như: 

Việc thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên cấp Quốc Gia đối với Khu rừng đặc dụng Hữu 

Liên; việc xác lập Khu bảo tồn loài - sinh cảnh cấp tỉnh đối với Khu bảo tồn loài - sinh 

cảnh Mỏ Rẹ; Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Lâm Ca- Đồng Thắng; việc thiết lập hành lang 

đa dạng sinh học giữa các khu bảo tồn. 

- Biến đổi khí hậu đã có những tác động tiêu cực đến môi trường Lạng Sơn. Số liệu 

thống kê khí tượng thủy văn tỉnh Lạng Sơn cho thấy, lượng mưa trung bình nhiều năm 

không có biến động nhưng số ngày có mưa lại giảm đi rõ rệt và cường độ mưa tăng. Do 

lượng mưa tập trung chủ yếu vào những tháng mưa và trong thời gian ngắn là nguyên nhân 

gây ra các hiện lượng lũ, lụt, trượt lở đất đá, sạt đường giao thông… với tần xuất ngày 

càng dầy và nghiêm trọng hơn.  

II. Kiến nghị 

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn trong giai đoạn 2020-2025, một số kiến nghị với các Bộ, nghành trung ương như 

sau: 

- Sớm rà soát, ban hành bổ sung, hoặc điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật về 

quản lý môi trường đối với tất cả các lĩnh vực môi trường nhằm cụ thể hóa quy định của 

các nội dung chỉnh sửa và thay thế của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, các Nghị định 

hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường. 

- Xây dựng và ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn về xả thải (nước thải, khí thải) ra 

môi trường cho phù hợp với đặc thù của từng ngành, lĩnh vực; vừa đảm bảo về hiệu quả 

công tác bảo vệ môi trường vừa đảm bảo khả năng xử lý của chủ doanh nghiệp trong điều 

kiện thực tế của Việt Nam. 
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- 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 và cấp xã để công tác bảo vệ môi trường đạt hiệu quả 

hơn, nhất là công tác quan trắc chất lượng môi trường, xử lý ô nhiễm. 

- 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 pháp canh tác mới và 

biện pháp phòng trừ dịch bệnh tổng hợp (IPM) để giảm lượng đất bị rửa trôi xói mòn. 

- 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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2014 - 2016. 

15. Dự thảo Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện đề án 2038 giai đoạn 2011 - 2020. 

http://www.truongchinhtrils.vn/node/1748
http://baolangson.vn/kinh-te/279110-chu-dong-dam-bao-an-toan-ho-dap-mua-mua-bao-2.html
http://baolangson.vn/kinh-te/279110-chu-dong-dam-bao-an-toan-ho-dap-mua-mua-bao-2.html
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16. Quyết định 879/QĐ-TCMT ngày 01/07/2011 của Tổng cục Môi trường về việc 

ban hành sổ tay hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng nước. 

17. Bộ Tài nguyên và Môi trường; Báo cáo Môi trường Quốc gia, năm 2013- Môi 

trường không khí. 

18. Văn bản số 194/SXD-HĐXD&HTKTngày 31/03/2014 của Sở Xây dựng về việc 

báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng năm 2014 và cập nhật, lưu trữ thông tin 

trên phần mềm quản lý trực tuyến CSDL môi trường ngành xây dựng. 

19. Quyết định số 878/QĐ-TCMT ngày 01/07/2011 của Tổng cục Môi trường ban 

hành Số tay hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng không khí - AQI. 

20. Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II năm 2015 - đợt I năm 

2020. 

21. Báo cáo Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai năm 2019 và định hướng triển 

khai nhiệm vụ năm 2020. 

22. Báo cáo Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai năm 2018 và định hướng triển 

khai nhiệm vụ năm 2019. 

23. Báo cáo Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai năm 2016 và định hướng triển 

khai nhiệm vụ năm 2017. 
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