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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Bình Thuận là tỉnh nằm ở cực Nam Trung Bộ, là khu vực ảnh hưởng của vùng kinh tế 

trọng điểm phía Nam (vùng Tp. Hồ Chí Minh). Phía Đông - Đông Nam giáp biển Đông, 

phía Tây giáp tỉnh Đồng Nai, phía Tây Nam giáp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, phía Bắc giáp 

tỉnh Lâm Đồng - Ninh Thuận. Tỉnh Bình Thuận có hệ thống giao thông thuận lợi: Quốc lộ 

1A, đường sắt Bắc - Nam nối Bình Thuận với các tỉnh phía Bắc và phía Nam; Quốc lộ 28 

nối với các tỉnh Tây Nguyên, Quốc lộ 55 nối Tp. Vũng Tàu với Bình Thuận và Lâm Đồng. 

Đặc biệt Bình Thuận có ưu điểm về vị trí: cách những trung tâm kinh tế lớn của phía Nam 

như Tp. Vũng Tàu khoảng 120 km, Tp. Hồ Chí Minh khoảng 200 km, Tp. Nha Trang 

khoảng 250 km và Tp. Đà Lạt khoảng 130 km, tạo điều kiện cho tỉnh Bình Thuận phát triển 

kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, trong những năm qua, tỉnh Bình Thuận có tốc độ phát triển 

mạnh về nhiều mặt, các khu công nghiệp tập trung, cụm công nghiệp, các làng nghề sản 

xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển mạnh về quy mô, về công xuất và sản 

phẩm ngày càng đa dạng và phong phú.  

Để BVMT đồng thời phát triển bền vững, đến nay tỉnh Bình Thuận không ngừng tăng 

cường và đẩy mạnh hơn nữa công tác quy hoạch, quản lý môi trường và báo cáo hiện trạng 

chất lượng môi trường trên toàn tỉnh. Ngày 24/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận 

ban hành Quyết định số 3572/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án Điều chỉnh, bổ sung quy 

hoạch hệ thống quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017-2020” 

theo đó rà soát, đánh giá lại toàn bộ hoạt động quan trắc trên địa bàn tỉnh đang thực hiện 

theo Quyết định số 3035/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 của chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

trên cơ sở điều chỉnh, bổ sung các vị trí, tần suất, thông số quan trắc phù hợp và loại bỏ 

những vị trí, thông số thiếu cơ sở khoa học đảm bảo hoạt động quan trắc môi trường phục 

vụ có hiệu quả cho phát triển kinh tế xã hội và công tác BVMT của tỉnh. Đồng thời kế thừa 

các điểm quan trắc lưu vực sông La Ngà theo Quyết định số 3414/QĐ-UBND ngày 

21/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh. Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Bình 

Thuận (gọi tắt là Trung tâm) với chức năng, nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh giao, cùng 

với với sự chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận, Trung tâm đã tiến hành 

quan trắc hiện trạng chất lượng môi trường trên toàn tỉnh theo nội dung Quy hoạch hệ thống 

quan trắc đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3572/QĐ-UBND ngày 

24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với môi trường nước, không khí và môi trường 

đất,... để thu thập các số liệu về hiện trạng môi trường, các số liệu về kinh tế, xã hội của tỉnh 

và của các ngành liên quan. Từ đó tiến hành xây dựng dựng báo cáo Hiện trạng môi trường 

của tỉnh định kỳ hàng năm và báo cáo tổng hợp 05 năm để báo cáo về Bộ Tài nguyên và 

Môi trường để xây dựng Báo cáo môi trường quốc gia.  
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TRÍCH YẾU 
 

I. Giới thiệu chung: 

1. Mục đích: 

Thực hiện Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu 

quan trắc môi trường. Báo cáo hiện trạng môi trường cấp tỉnh là báo cáo cung cấp các thông 

tin về hiện trạng và diễn biến môi trường của tỉnh, nguyên nhân gây ô nhiễm, suy thoái môi 

trường và tác động của chúng đến sức khỏe con người, kinh tế xã hội, hệ sinh thái và môi 

trường tự nhiên. Từ đó, phân tích nhu cầu xây dựng các chính sách môi trường và đánh giá 

hiệu quả của các chính sách trong công tác quản lý và BVMT của tỉnh Bình Thuận. 

2. Phạm vi của báo cáo: 

Báo cáo hiện trạng môi trường 05 năm (2016-2020) của tỉnh Bình Thuận (gọi tắt là 

Báo cáo) được thực hiện dựa trên thông tin thu thập, tổng hợp, đánh giá các thành phần môi 

trường cũng với việc khảo sát, lấy mẫu và phân tích chất lượng hiện trạng môi trường trên 

toàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn từ năm 2016 - 2020 (thực hiện theo nội dung điều chỉnh bổ 

sung quy hoạch hệ thống quan trắc môi trường tỉnh Bình Thuận đã được UBND tỉnh phê 

duyệt tại Quyết định số 3572/QĐ-UBND ngày 24/12/2018).  

Ngày 20/3/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 1221/STNMT-

TTQTTNMT gửi các Sở ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân thành phố, các huyện có liên quan 

về việc cung cấp thông tin, tài liệu thực hiện báo cáo hiện trạng môi trường 05 năm. Căn cứ 

thông tin, tài liệu được cung cấp, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Bình 

Thuận đã tham mưu từ những nguồn báo cáo, các tài liệu có tính pháp lý. Số liệu ước tính 

tải lượng nước thải, khí thải và chất thải rắn được tính toán theo phương pháp dựa vào hệ số 

phát thải liên quan, để đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường, báo cáo sử dụng các quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường: đất, nước, không khí.... có hiệu lực hiện hành. 

3. Đối tƣợng phục vụ của báo cáo: 

Báo cáo hiện trạng môi trường 05 năm (2016 - 2020) của tỉnh Bình Thuận là cơ sở 

giúp các cơ quan quản lý nhà nước nhận thấy thực trạng toàn cảnh môi trường tỉnh Bình 

Thuận. Qua đó, các cấp các ngành chủ động hơn trong việc xây dựng các chương trình hành 

động cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực, xây dựng và triển khai các dự án về cải thiện, xử 

lý ô nhiễm môi trường có hiệu quả cao hơn. Đồng thời báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi 

trường để xây dựng Báo cáo môi trường quốc gia. 

II. Tóm tắt ngắn gọn các chƣơng mục của báo cáo: 

Nội dung Báo cáo hiện trạng môi trường 05 năm (2016 - 2020) của tỉnh Bình Thuận  

bao gồm các chương như sau: 

Chương I. Tổng quan về đặc điểm điều kiện tự nhiên và tình hình phát triển kinh tế - 

xã hội của tỉnh Bình Thuận; 

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

Chương III. Hiện trạng môi trường nước; 

Chương IV. Hiện trạng môi trường không khí; 

Chương V. Hiện trạng môi trường đất; 
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Chương VI. Hiện trạng đa dạng sinh học; 

Chương VII. Quản lý chất thải rắn; 

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

Chương IX. Tác động của ô nhiễm môi trường; 

Chương X. Quản lý môi trường; 

Chương XI. Các thách thức trong BVMT, phương hướng và giải pháp BVMT trong 05 

năm tới. 

Báo cáo được xây dựng theo Mô hình DPSIR. Đây là mô hình mô tả mối quan hệ 

tương hỗ giữa: 

- Động lực (D): phát triển kinh tế - xã hội, nguyên nhân sâu xa của biến đổi môi 

trường; 

- Áp lực ( P): các nguồn thải trực tiếp gây ô nhiễm và suy thoái môi trường;  

- Hiện trạng (S): hiện trạng chất lượng môi trường; 

- Tác động (I): tác động của ô nhiễm môi trường đối với sức khỏe của cộng đồng, hoạt 

động phát triển kinh tế - xã hội và môi trường sinh thái; 

- Đáp ứng (R): các đáp ứng của nhà nước và xã hội để BVMT. 
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CHƢƠNG I. TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ 

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH BÌNH THUẬN 
 

1.1. Tổng quan đặc điểm điều kiện tự nhiên: 

1.1.1. Vị trí địa lý: 

 

Hình 1: Bản đồ ranh giới hành chính tỉnh Bình Thuận 

Bình Thuận là tỉnh duyên hải thuộc vùng Nam Trung Bộ, nằm trong vùng kinh tế 

Đông Nam Bộ. Tổng diện tích tự nhiên là 7.812,8 km
2
, dân số 1.201.239 người (mật độ 

trung bình 153 người/km
2
) trong đó hơn 50% dân số đang trong độ tuổi lao động phân bố 

trên địa bàn 08 huyện, 01 thị xã và 01 thành phố (trong đó có 05 huyện miền núi, 01 huyện 

đảo) với 127 đơn vị xã, phường, thị trấn. 

Tọa độ địa lý của tỉnh Bình Thuận từ 10
o
33’42” đến 11

o
33’18” vĩ độ Bắc, 107

o
23’41” 

đến 108
o
52’42” kinh độ Đông. Ngoài khơi có đảo Phú Quý, cách thành phố Phan Thiết 120 

km về phía Đông Nam. 

- Phía Bắc và Đông Bắc giáp tỉnh Ninh Thuận; 

- Phía Bắc và Tây Bắc giáp tỉnh Lâm Đồng; 

- Phía Tây giáp tỉnh Đồng Nai; 

- Phía Tây Nam giáp tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu; 

- Phía Đông và Đông Nam giáp Biển Đông với đường bờ biển dài 192 km. 
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1.1.2. Địa hình: 

Bình Thuận trải dài dọc bờ biển Đông theo hướng Đông Bắc - Tây Nam khoảng 160 

km (chiều rộng 95 km, chỗ hẹp nhất là 32 km). Phía Bắc giáp các sườn núi cuối cùng của 

dãy Trường Sơn, phía Nam là các dải đồi cát (động cát) chạy dài; phần lớn lãnh thổ là đồi 

núi thấp, đồng bằng ven biển. Địa hình phân chia phức tạp. Có thể chia địa hình của tỉnh 

thành 4 loại sau: 

- Vùng núi trung bình ( >500m): chiếm 31,65% tự nhiên, chủ yếu tập trung phía Bắc 

và Tây bắc; Có độ dốc cao, địa hình phức tạp, chủ yếu là rừng phòng hộ đầu nguồn. 

- Vùng đồi núi thấp (cao độ trung bình 200 - 500 m): chiếm 40,7% diện tích tự nhiên, 

chủ yếu là đất lâm nghiệp và rừng. 

- Vùng đồng bằng phù sa (cao độ khoảng 5 - 10 m): chiếm 9,43% diện tích, gồm các 

đồng bằng Tuy Phong (sông Lòng Sông), Phan Rí, Sông Mao (Sông Luỹ), Phan Thiết (Sông 

Quao, sông Cà Ty), Đức Linh, Tánh Linh (sông La Ngà). 

- Vùng đồi, đụn cát ven biển (cao 100 m < 200 m): gồm đồi cát phân bố dọc bờ biển từ 

Tuy Phong tới Hàm Tân có hình dạng gò đồi lượn sóng chiếm 18,22% diện tích tự nhiên. 

Đặc điểm địa hình nói trên tạo điều kiện phát triển nền kinh tế đa dạng, nhưng cũng 

gây khó khăn nhiều cho sản xuất và sinh hoạt của dân cư. 

1.1.3. Hệ thống thủy văn: 

Bảng 1: Danh mục lƣu vực sông nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

STT Mã sông Tên sông, suối Chảy ra 
Chiều dài  

(km) 

Diện tích 

lƣu vực 
Ghi chú 

a. Các sông nội tỉnh thuộc lƣu vực sông lớn: 

 07     Sông Đồng Nai Biển   * 

 07 45    Sông La Ngà Sông Đồng Na   * 

1 07 45 10   Suối Da To Sông La Ngà 13 43  

2 07 45 11   Sông Da Tro Sông La Ngà 12 41  

3 07 45 13   Sông So Loun Sông La Ngà 18 44  

4 07 45 14   Sông Đa Mi Sông La Ngà 34 275  

5 07 45 14   Sông Đa Ri Sông Đa Mi 10 21  

6 07 45 14   Sông Đa Rgai Sông Đa Mi 10 17  

7 07 45 14   Sông Đa Rgnao Sông Đa Mi 25 115  

8 07 45 14 03 01 Sông Đa Bru Sông Đa Rgnao 10 28  

9 07 45 15   Suối Các Sông La Ngà 17 138  

10 07 45 16   Sông Lập Lài Sông La Ngà 16 51  
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STT Mã sông Tên sông, suối Chảy ra 
Chiều dài  

(km) 

Diện tích 

lƣu vực 
Ghi chú 

11 07 45 17   Suối Lăng Quăng Sông La Ngà 30 222  

12 07 45 17 01  Suối Kẻ Suối Lăng Quăng 12 58  

13 07 45 18   Sông Ba Thê Sông La Ngà 30 60  

14 07 45 18 01  Suối Trà Cấp Sông Ba Thê 10 11  

15 07 45 19   Sông Đam Vim Sông La Ngà 17 97  

16 07 45 22   Sông Ông Trường Sông La Ngà 22 71  

b. Các sông nội tỉnh thuộc lƣu vực sông liên tỉnh độc lập: 

 27     Sông Luỹ Biển   * 

17 27 01    Suối Bay Sông Luỹ 10 28  

 27 02    Sông Cà Tót Sông Luỹ   * 

18 27 02 01   Sông Ma Đế Sông Cà Tót 15 94  

19 27 02 03   Sông Ka Bu Sông Cà Tót 17 42  

20 27 03    Sông Ma Hý Sông Luỹ 10 89  

21 27 04    Sông Cà Giây Sông Luỹ 45 205  

22 27 04 01   Sông Cà Cấu Sông Cà Giây 15 63  

23 27 05    Sông Mao Sông Luỹ 49 245 
Tên khác: Sông 

La Bo 

24 27 06    Sông Cầu Nam Sông Luỹ 27 191 
Tên khác: Sông 

Tăm Ro 

25 27 06 01   Sông Mang Sông Cầu Nam 20 50 
Tên khác: Sông 

Măng 

26 27 06 02   
Sông Mương Cái 

Ma Giang 
Sông Cầu Nam 10 104  

 28     
Sông Cái Phan 

Thiết 
Biển   * 

27 28 01    Phụ lưu số 1 Sông Cái  18 56  

28 28 02    Suối Tràn Sông Cái  20 37  

29 28 03    Sông Cạn Sông S.Cái Phan Thiết 54 379 
Tên khác: Sông 

Chú Lim 

30 28 03 01   Phụ lưu số 1 Sông Cạn 16 72  
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STT Mã sông Tên sông, suối Chảy ra 
Chiều dài  

(km) 

Diện tích 

lƣu vực 
Ghi chú 

31 28 03 02   Phụ lưu số 2 Sông Cạn 11 75  

32 28 04    Sông Thăng Sông Cái  36 121  

33 28 04 01   Suối Đá Sông Thăng 11 19  

34 28 04 02   Suối Trao Sông Thăng 14 48 
Tên khác: Sông  

Sâu 

35 28 05    Sông Mương Yên Sông Cái  23 121  

36 28 05 01   Suối Bát Sông Mương Yên 13 55  

37 28 05 01 01  Suối Sau Suối Bát 11 31  

38 28 05 02   Suối Ông Mười Ly Sông Mương Yên 13 34  

 29     Sông Dinh Biển   * 

 29 02    Suối Lạnh Sông Dinh   * 

39 29 02 02   Phụ lưu số 2 Suối Lạnh 10 21  

40 29 03    Phụ lưu số 3 Sông Dinh 17 93  

c. Các sông nội tỉnh độc lập: 

41 99     Sông Nước Mặn Biển 16 164  

42 100     Sông Lòng Sông Biển 53 509  

43 100 01    Sông Tân Lễ Sông Lòng Sông 30 147  

44 100 01 01   Sông Cha Ra Sông Tân Lễ 11 56  

45 100 02    Sông Tân Can Sông Lòng Sông 15 39  

46 101     Sông Cà Ty Biển 64 754 
Sông Cái, Sông 

Mường Mán 

47 101 01    Suối Bà Bích Sông Cà Ty 16 78 
Tên khác: Sông 

Ta Da 

48 101 02    Sông Bom Bi Sông Cà Ty 11 23  

49 101 03    Sông Móng Sông Cà Ty 27 136 
Tên khác: Suối 

Sung 

50 101 03 01   Sông Đa Mau Sông Móng 18 24  

51 101 03 02   Suối Vận Sông Móng 12 33  

52 101 04    Suối Lớn Sông Cà Ty 25 92 Tên khác: Suối 
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STT Mã sông Tên sông, suối Chảy ra 
Chiều dài  

(km) 

Diện tích 

lƣu vực 
Ghi chú 

Linh 

53 101 05    Suối Giàu Sông Cà Ty 21 57  

54 101 05 01   Phụ lưu số 1 Suối Giàu 10 14  

55 101 06    Suối Cẩm Hang Sông Cà Ty 19 28  

56 101 07    Sông Cái Sông Cà Ty 35 173 
Suối Cát; Sông 

Phú Sung 

57 101 07 01   Suối Tre Sông Cái 10 74  

58 102     Sông Phan Biển 64 443  

59 102 01    Suối Tom Sông Phan 17 30  

60 102 02    Phụ lưu số 2 Sông Phan 14 42  

61 102 03    Phụ lưu số 3 Sông Phan 10 20  

62 102 04    Phụ lưu số 4 Sông Phan 16 43  

63 102 05    Phụ lưu số 5 Sông Phan 10 37  

64 103     Sông Cô Kiều Biển 23 80  

65 104     Suối Cầu Giá Biển 25 83 Suối Tràm 

Nguồn: Quyết định số 341/QĐ-BTNMT ngày 23/03/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

về việc ban hành danh mục lưu vực sông nội tỉnh 

Ghi chú:  

a. (*) là các sông lớn, liên tỉnh thuộc danh mục lưu vực sông liên tỉnh được ban hành 

kèm theo Quyết định số 1989/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ.  

b. Trong danh mục này, bao gồm các sông, suối sau: 

- Đối với khu vực miền núi (đã xác định được ranh giới lưu vực sông) gồm các sông 

có chiều dài từ 10 km trở lên; 

- Đối với khu vực đồng bằng (không xác định được ranh giới lưu vực sông) gồm: 

+ Có chiều rộng trung bình từ 50 m trở lên không phân biệt chiều dài sông; 

+ Có chiều rộng trung bình 25 m trở lên và chiều dài từ 10km trở lên. 

1.1.4. Khí hậu: 

Bình Thuận nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình nhiều nắng, nhiều gió 

và là một trong những vùng khô hạn nhất cả nước. Khí hậu Bình Thuận có 2 loại gió chính 

ảnh hưởng đến khí hậu là gió mùa Đông Bắc (từ tháng 11 - tháng 4) và gió mùa Tây Nam 

(từ tháng 5 - tháng 10). Cường độ gió lớn ở các vùng ven biển gần như quanh năm có thể 
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gây ra những khó khăn cho sản xuất, đời sống, song là nguồn năng lượng sạch, tái sinh vô 

tận (sử dụng sức gió để sản xuất điện).  

- Mùa mưa tập trung vào thời gian gió mùa Tây Nam, với lượng mưa trung bình từ 800 

- 1.600 mm/năm tăng dần vào phía Nam.  

- Số giờ nắng bình quân trong ngày giảm dần từ 9 - 10 giờ vào mùa khô và 7 - 8 giờ 

vào mùa mưa. Tổng số giờ nắng trong năm lên đến 2.900 - 3.000 giờ cùng với nhiệt độ 

trung bình trong năm khá cao (27 - 29
0
C) và phân bố tương đối đều giữa các tháng trong 

năm là nguồn năng lượng sạch tái sinh (năng lượng mặt trời).  

- Số lượng bão, áp thấp nhiệt đới đổ bộ trực tiếp vào Bình Thuận có xu hướng gia tăng 

và thường xuất hiện vào các tháng cuối năm kéo theo mưa lớn gây lũ lụt và sạt lở đất đai. 

Khí hậu Bình Thuận có thể chia thành 04 nhóm: 

- Vùng núi Tây Nam là khí hậu nhiệt đới gió mùa có nền nhiệt độ thấp, lượng mưa cao 

tạo thuận lợi cho sự phân hoá thổ nhưỡng. 

- Vùng khí hậu khô hạn, thiếu ẩm, năng lượng bức xạ lớn. 

- Vùng khí hậu đồng bằng và ven biển thuận lợi cho cây công nghiệp ngắn ngày. 

- Vùng khí hậu hải dương ven biển và đảo Phú Quý ôn hoà, mát mẻ. 

Nhìn chung, đặc điểm khí hậu Bình Thuận rất thuận lợi cho các loại cây trồng vật nuôi 

có năng suất cao, khả năng phát triển chăn nuôi đại gia súc lớn, nền nhiệt độ cao, gió lớn 

quanh năm thuận lợi cho sấy khô các sản phẩm nông - lâm - ngư, diêm nghiệp và phát triển 

năng lượng tái sinh, sạch. Tuy nhiên, do lượng mưa phân bố theo mùa và thấp, thiếu nước 

vào mùa khô, địa hình dốc, lượng bốc hơi cao, gió nắng nhiều ảnh hưởng không nhỏ tới đời 

sống và sản xuất của dân cư. Do đó, việc nâng cấp và xây dựng hệ thống thuỷ lợi, trồng 

rừng nâng độ che phủ và chắn gió có vai trò rất quan trọng đối với phát triển của tỉnh. 

1.2. Tình hình phát triển kinh tế xã hội: 

Căn cứ Báo cáo số 261/BC-UBND ngày 24/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 

Thuận về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm 

năm 2020; tình hình kinh tế - xã hội từ năm 2016 đến năm 2019 của tỉnh Bình Thuận. Theo 

đó, sau 04 năm (2016 - 2019) triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội theo Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020, trong điều kiện còn nhiều khó khăn 

nhưng nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2019 tiếp tục chuyển biến tiến 

bộ và khá toàn diện trên các mặt. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh phát huy hiệu 

quả, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt khá, đời sống nhân dân được cải thiện hơn so với năm 

trước. Tuy nhiên, có những thuận lợi và khó khăn cụ thể như sau:  

Thuận lợi:  

- Kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá, vượt mục tiêu đề ra (tăng cao 

nhất từ năm 2015 đến nay), cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, chất lượng nền 

kinh tế ngày càng ổn định, các tiềm năng được khai thác, phát huy hiệu quả, tạo động lực 

mới góp phần phát triển bền vững. 

- Sản xuất công nghiệp tăng khá; các công trình, dự án điện được đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện, lĩnh vực công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng trưởng khá cao, liên tục, trở 

thành động lực quan trọng dẫn dắt của cả ngành công nghiệp và đóng góp chủ yếu vào tăng 

trưởng chung nội tại nền kinh tế. Hoạt động du lịch, thương mại, dịch vụ phát triển ổn định; 
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lượng du khách, doanh thu du lịch tăng so với cùng kỳ năm trước. Cảng quốc tế Vĩnh Tân 

đưa vào hoạt động, đẩy mạnh kết nối vận chuyển hàng hóa của tỉnh và khu vực.  

- Sản xuất nông nghiệp có nhiều cố gắng. Sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản, 

sản xuất tôm giống tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2018. Công tác phòng, chống dịch bệnh 

trên cây trồng, vật nuôi và kiểm soát giết, mổ được tăng cường, triển khai tích cực các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh. Chú trọng công tác trồng rừng, quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ 

nguồn lợi thủy sản; xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực. Các chính sách hỗ trợ phát 

triển dân sinh, kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm thực hiện tốt.  

- Tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2019, tích cực mở rộng hợp 

tác đối ngoại kinh tế, xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút nguồn vốn đầu tư 

ngoài ngân sách và vốn đầu tư nước ngoài đạt khá. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 

tăng khá so với cùng kỳ năm trước. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân 

sách và thu hút vốn đầu tư khu vực kinh tế tư nhân tăng cao, đóng góp quan trọng cho tăng 

trưởng của tỉnh thời gian qua. Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả khá và tăng cao so với 

năm trước. Hoạt động tín dụng trên địa bàn ổn định. Chi ngân sách bảo đảm yêu cầu chi 

thường xuyên, chi đầu tư phát triển, các chính sách xã hội, các nhiệm vụ trọng tâm, bức xúc.  

- Chất lượng giáo dục tiếp tục được duy trì. Quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe 

nhân dân, vệ sinh an toàn thực phẩm. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, 

thông tin - truyền thông được duy trì ổn định. Các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội cho 

các đối tượng chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện đầy đủ, kịp 

thời. Đời sống nhân dân ổn định, một bộ phận có bước cải thiện.  

- Công tác lập quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch khu vực ven biển 

được tập trung rà soát, điều chỉnh. Quan tâm chỉ đạo thực hiện thanh tra, kiểm tra chuyên 

ngành về đất đai, môi trường, khoáng sản. Việc rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến 

nghị Trung ương đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, các công trình trọng điểm, bức xúc; 

công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách tỉnh được tập trung chỉ đạo. 

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh căn bản giữ vững. Tổ 

chức và duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn các đợt cao điểm.  

Khó khăn:  

- Kinh tế tuy có tăng trưởng khá, nhưng cơ cấu kinh tế tăng trưởng không đồng đều; 

tăng trưởng khu vực dịch vụ, nông - lâm - thủy sản không đạt kế hoạch năm. Việc tháo gỡ 

vướng mắc trong chồng lấn quy hoạch titan với các quy hoạch khác, tiến độ triển khai các 

dự án đầu tư bằng vốn ngân sách Nhà nước còn chậm. Nguồn lực đầu tư phát triển còn hạn 

chế, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu và chưa đồng bộ, nhất là cơ sở hạ tầng kết nối 

logistics, sân bay, các tuyến giao thông Quốc lộ 28B, Quốc lộ 55 kết nối phát triển vùng,...  

- Đầu tư hạ tầng một số khu, cụm công nghiệp còn yếu, tiến độ xây dựng và thu hút 

các dự án đầu tư thứ cấp vào các khu, cụm công nghiệp còn chậm, chưa đạt yêu cầu. Tiến 

độ thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng của các dự án tuy được chỉ đạo quyết 

liệt, nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu thực tế đặt ra.  

- Kết quả thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp chưa đột phá. Tình hình thời tiết ảnh hưởng 

đến sản xuất nông nghiệp, diện tích, sản lượng lương thực giảm so với năm trước. Giá cả 

một số mặt hàng nông sản thiếu ổn định; kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản giảm so 

với cùng kỳ năm trước. Tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp, khai thác hải sản vi phạm 

vùng biển nước ngoài còn diễn biến phức tạp. Công tác thu gom, xử lý rác thải, nước thải ở 

một số nơi chưa tốt, nhất là tại các khu dân cư đô thị và khu vực ven biển. 
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- Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, khai thác khoáng sản trái phép, các khu 

dân cư tự phát còn tồn tại hạn chế, bất cập, yếu kém; nổi lên là tình trạng tự ý chuyển mục 

đích sử dụng đất, hợp thửa, tách thửa không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hình 

thành các khu dân cư tự phát không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật, làm phá vỡ quy hoạch xây 

dựng, quy hoạch đô thị. Cải cách thủ tục hành chính có tiến bộ nhưng có mặt hiệu quả chưa 

cao, mức độ và hiệu quả triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ 

Bưu chính công ích chưa cao, còn hạn chế.  

-  Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh từng lúc, từng nơi vẫn còn tiềm ẩn nhiều 

vấn đề phức tạp. Tội phạm hình sự gia tăng, một số tội còn xảy ra nhiều, tính chất thủ đoạn 

manh động, nghiêm trọng như giết người, cướp tài sản, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương 

tích,... Giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố và án kết thúc điều tra tỷ lệ còn 

thấp. Tội phạm, vi phạm về ma túy, kinh tế, môi trường, tệ nạn cờ bạc, mại dâm chưa được 

ngăn chặn hiệu quả. Tai nạn giao thông đường bộ tăng cả trên 03 tiêu chí (số vụ, số người 

chết và số người bị thương). 

1.2.1. Tình hình phát triển kinh tế: 

a. Khái quát tình hình phát triển và cơ cấu phân bổ theo các ngành, lĩnh vực: 

a1. Phát triển công nghiệp: 

Sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển, đạt mức tăng trưởng khá so cùng kỳ năm 

trước. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 32.796 tỷ đồng, đạt 115,2% kế hoạch, tăng 

10,9% so với năm 2018, trong đó: Công nghiệp khai khoáng 547 tỷ đồng (tăng 0,14%); 

công nghiệp chế biến, chế tạo 16.272 tỷ đồng (tăng 1,81%); sản xuất và phân phối điện, khí 

đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí 15.675 tỷ đồng (tăng 22,8%); cung cấp 

nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải 302 tỷ đồng (tăng 10,5% so với cùng kỳ 

năm trước); có 15/16 sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so với năm 2018, trong đó sản 

lượng điện sản xuất tăng khá cao (tăng 26,2%). 

Đôn đốc, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ đầu tư, thi công các công trình, dự án điện, nhất là 

các dự án điện mặt trời. Đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp tiếp tục được đôn đốc triển 

khai, thu hút thêm 7 dự án  (4 dự án đầu tư trong nước và 3 dự án có vốn đầu tư nước ngoài) 

với tổng vốn đầu tư 399 tỷ đồng và 51,77 triệu USD, diện tích đất cho thuê 30,7 ha. Hạ tầng 

các cụm công nghiệp: Đông Hà, Nam Hà, Nghĩa Hòa tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, thu hút thêm 

6 dự án đầu tư thứ cấp vào các cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư 49,3 tỷ đồng; lũy kế 

đến nay có 22/35 cụm công nghiệp thu hút, bố trí hơn 169 dự án đầu tư, với tổng diện tích 

216,5 ha, chiếm khoảng 31,08% diện tích đất công nghiệp của các cụm công nghiệp, giải 

quyết việc làm cho 8.150 lao động tại địa phương.  

a2. Phát triển xây dựng: 

- Công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng được quan tâm chỉ đạo. Tiến hành lập Quy 

hoạch tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hoàn chỉnh, phê 

duyệt: Đồ án Quy hoạch chung thị xã La Gi đến năm 2035, Đồ án Quy hoạch chung Phan 

Rí Cửa đến năm 2035; triển khai thực hiện Quy hoạch chung đô thị mới Vĩnh Tân đến năm 

2040. Rà soát, điều chỉnh các đồ án quy hoạch xây dựng khu vực ven biển, các đồ án quy 

hoạch liên quan đến phương án sử dụng đất hai bên đường ĐT.719B; lập quy hoạch phân 

khu các tuyến đường vào sân bay Phan Thiết, đường từ Quốc lộ 1 đến đường ĐT.719
 
. Chỉ 

đạo thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn do Bộ Xây dựng hướng dẫn và chỉ đạo chủ đầu tư 

các công trình sử dụng ngân sách nhà nước ưu tiên sử dụng tro, xỉ trong công trình xây 

dựng, tăng cường quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.  
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a3. Phát triển giao thông vận tải: 

- Đẩy mạnh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường 

cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh (đến nay đã hoàn thành thẩm định hồ sơ đo đạc địa 

chính được 29/29 xã; phê duyệt hồ sơ giá đất cụ thể 5/5 huyện, kiểm đếm đạt 100% hồ sơ, 

xét pháp lý cấp xã đạt 99% hồ sơ, xét pháp lý cấp huyện đạt 97% hồ sơ; phê duyệt phương 

án bồi thường hỗ trợ đạt 59%, giải ngân vốn đã bố trí đợt 1 là 61% (đến cuối năm 2019 hoàn 

thành 100% công việc, giao mặt bằng cho đơn vị thi công). 

a4. Phát triển nông - lâm nghiệp và thủy sản: 

- Diện tích gieo trồng cây ngắn ngày cả năm ước thực hiện 192.048 ha, đạt 99,4% kế 

hoạch, giảm 2,8% so năm 2018 (Trong đó, diện tích cây lúa ước 118.021 ha, đạt 99,2% kế 

hoạch, giảm 5,7% so năm 2018). Sản lượng lương thực cả năm ước 787.570 tấn, đạt 97,2% 

kế hoạch, giảm 3,1% so năm 2018 (Trong đó, sản lượng lúa cả năm ước đạt 683.469 tấn, đạt 

98,6% kế hoạch, giảm 3,7% so năm 2018; năng suất lúa bình quân ước đạt 57,9 tạ/ha, tăng 

1,2 tạ/ha so năm 2018). 

Tiếp tục quản lý chặt chẽ diện tích đất trồng lúa theo quy hoạch, triển khai thực hiện 

Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa giai đoạn 2015-2020, toàn tỉnh thực 

hiện chuyển đổi 5.096 ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng các cây ngắn ngày khác hiệu quả 

hơn. Thực hiện tái cơ cấu trồng trọt theo hướng đảm bảo chất lượng, an toàn, nâng cao giá 

trị gia tăng; tiếp tục chỉ đạo đầu tư thâm canh, nâng cao năng suất, chất lượng các cây trồng 

lợi thế; đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, chứng nhận thanh long đạt tiêu chuẩn VietGAP. Công 

tác dự báo, ngăn ngừa dịch bệnh trên cây trồng triển khai thường xuyên. Tiếp tục công tác 

tuyên truyền không sử dụng chất kích thích, thuốc bảo vệ thực vật trên cây trồng, đặc biệt 

trên trái thanh long. Tăng cường công tác bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn 

chiếm đất lâm nghiệp, kiểm tra, truy quét chống phá rừng tại các điểm nóng và vùng giáp 

ranh với các tỉnh, phòng cháy chữa cháy rừng. Thực hiện tốt trồng rừng, giao khoán bảo vệ 

rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên, chăm sóc rừng. 

- Tình hình chăn nuôi tiếp tục có sự chuyển dịch tích cực từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang 

hình thức chăn nuôi trang trại, gia trại theo hướng công nghiệp và bán công nghiệp có kiểm 

soát an toàn dịch bệnh. Công tác tiêm phòng và kiểm dịch động vật được tăng cường, chỉ 

đạo triển khai chặt chẽ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; 

bệnh Dịch tả heo Châu Phi lây lan nhanh, gây thiệt hại nghiêm trọng.  

- Khai thác thủy sản ổn định, sản lượng khai thác hải sản ước đạt 221.000 tấn, đạt 

105,2% kế hoạch, tăng 1,5% so với năm 2018; sản lượng thủy sản nuôi đạt 14.209 tấn, đạt 

105,9% kế hoạch, tăng 2,3% so với năm 2018; sản lượng tôm giống sản xuất và tiêu thụ đạt 

25 tỷ post, đạt 104,2% kế hoạch, tăng 6% so với năm 2018. Quản lý chặt chẽ nguồn lợi thủy 

sản, nghề giã cào bay, ngăn chặn sử dụng chất nổ, xung điện, hóa chất độc hại để đánh bắt 

hải sản; thực hiện quyết liệt Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về 

chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Công tác tổ 

chức sản xuất trong khai thác theo hình thức tổ đội sản xuất, khai thác xa bờ chuyển biến 

tích cực; thực hiện tốt chính sách phát triển thủy sản, hỗ trợ ngư dân khai thác vùng biển xa.  

a5. Hoạt động y tế: 

Công tác khám chữa bệnh đáp ứng nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, các 

đơn vị điều trị đã chủ động công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân. Triển khai tốt Luật Bảo 

hiểm y tế, số người tham gia bảo hiểm y tế (đến ngày 30/9/2019) là 961.390 người, đạt 
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95,3% kế hoạch năm, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2018; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 

82,5% dân số. Hoạt động giám sát, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là các bệnh 

truyền nhiễm được triển khai đồng bộ, không để dịch bệnh xảy ra. Triển khai có hiệu quả 

các hoạt động của các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số. Công tác bảo đảm 

an toàn vệ sinh thực phẩm được triển khai tích cực; từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh 

xảy ra 4 vụ ngộ độc thực phẩm (61 người mắc, không có tử vong). Quan tâm đầu tư cơ sở 

vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở y tế, nhất là Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 

a6. Phát triển du lịch, dịch vụ, kinh doanh, thương mại và xuất nhập khẩu: 

- Hoạt động kinh doanh du lịch tiếp tục phát triển, chất lượng phục vụ du khách được 

các đơn vị kinh doanh du lịch chú trọng hơn, tình hình an ninh trật tự ở các khu, tuyến, điểm 

du lịch trọng điểm của tỉnh cơ bản được bảo đảm. Trong năm 2019, toàn tỉnh đón 6.404 

ngàn lượt khách, đạt 100,1% kế hoạch, tăng 11,3% so với năm 2018; trong đó, khách du 

lịch quốc tế đạt khoảng 774 ngàn lượt, tăng 14,5% so với năm 2018. Doanh thu từ hoạt 

động du lịch ước đạt 15.200 tỷ đồng, đạt 100,6% kế hoạch, tăng 18,2% so với năm 2018. 

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2019 ước thực hiện 58.200 tỷ 

đồng, đạt 100,3% kế hoạch, tăng 11,8% so với năm 2018 (trong đó, tổng mức bán lẻ hàng 

hóa 38.400 tỷ đồng, đạt 100,3% kế hoạch, tăng 11,4% so với năm 2018. Công tác xúc tiến 

thương mại luôn được quan tâm thực hiện.  

- Hoạt động xuất khẩu duy trì tốc độ tăng trưởng. Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá năm 

2019 ước đạt 460 triệu USD, đạt 104,5% kế hoạch, tăng 5,9% so với năm 2018; trong đó 

nhóm hàng hoá khác 315 triệu USD, tăng 12,7% so với năm 2018 (trong đó hàng may mặc 

191,5 triệu USD, tăng 11,4% so với năm 2018). Xuất khẩu dịch vụ du lịch năm 2019 ước 

đạt 273 triệu USD, tăng 14,4% so với năm 2018. Nhập khẩu hàng hoá năm 2019 ước đạt 

900 triệu USD, tăng 20,8% so với năm 2018. Đưa vào hoạt động Cảng quốc tế Vĩnh Tân.                                                                                             

- Chất lượng dịch vụ bưu chính - viễn thông được nâng lên. Công tác bảo đảm giao 

thông, lưu thông đi lại được thực hiện tốt. Vận tải đường bộ, đường biển ổn định, đáp ứng 

kịp thời nhu cầu đi lại của nhân dân.  

b. Tỷ lệ đóng góp và tăng trƣởng GDP, GRDP của toàn ngành theo lĩnh vực:  

Tính đến năm 2019, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt được như sau: 

- Tốc độ tăng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP)   :        8,34% (KH 7,3 - 7,5%). 

 Trong đó:              

+ Khu vực nông - lâm - thủy sản tăng    : 2,75% (KH 3,3 - 3,5%). 

+ Khu vực công nghiệp - xây dựng tăng : 15,09% (KH 11,7 - 12%). 

+ Khu vực dịch vụ tăng  : 7,0% (KH 7,5 - 7,7%). 

- Sản lượng lương thực  : 787.570 tấn (KH 810.000 tấn). 

- Sản lượng hải sản khai thác  : 221.000 tấn (KH 210.000 tấn). 

- Kim ngạch xuất khẩu  : 733 triệu USD (KH 710 triệu USD). 

Trong đó, Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa  : 460 triệu USD (KH 440 triệu USD). 
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- Tổng thu ngân sách nhà nước  : 11.645 tỷ đồng (KH 9.380 tỷ đồng). 

  Trong đó, thu nội địa (trừ dầu)  : 8.235 tỷ đồng (KH 6.280 tỷ đồng). 

- Chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn    

ngân sách tỉnh. 

: 2.023 tỷ đồng (KH 2.023 tỷ đồng). 

- Tỷ lệ tăng dân số tự  nhiên   : 0,8% (KH 0,8%). 

- Tỷ lệ huy động học sinh tiểu học đúng 

độ tuổi  

: 99,9% (KH 99,9%). 

- Giải quyết việc làm  : 24.000 lao động (KH 24.000 lao động). 

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo  : 0,7% (KH 0,7%). 

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng  : <9% (KH <9%). 

- Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh    : 98% (KH 98%). 

  Trong đó, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch: 64,5% (KH 64,5%). 

- Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom xử lý đạt 93% (KH 93%). 

- Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống nước thải tập trung đạt tiêu 

chuẩn môi trường đạt 100% (KH 100%). 

- Tỷ lệ độ che phủ (tính cả cây công nghiệp và cây lâu năm) đạt 54,5% (KH 54,5%). 

1.2.2. Tình hình xã hội: 

Dân số và mật độ dân số qua các năm của tỉnh Bình Thuận được thể hiện trong bảng 

sau: 
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Bảng 2: Diện tích, dân số và mật độ dân số qua các năm 2016, 2017, 2018 

Thành phố/ thị xã/ huyện 
Diện tích 

(km
2
) 

2017 2018 

Dân số trung bình 

(ngƣời) 

Mật độ dân số 

ngƣời/km
2
 

Dân số trung bình 

(ngƣời) 

Mật độ dân số 

ngƣời/km
2
 

Tổng số 7.943,9 1.230.417 154,9 1.239.200 156,0 

Thành phố Phan Thiết 210,9 227.200 1.077,3 228.738 1.084,6 

Thị xã La Gi 185,4 109.312 589,7 109.638 591,4 

Huyện Tuy Phong 773,7 144.449 192,6 144.859 194,0 

Huyện Bắc Bình 1.868,8 123.523 66,1 124.390 66,6 

Huyện Hàm Thuận Bắc 1.344,5 175.540 130,6 176.858 131,5 

Huyện Hàm Thuận Nam 1.058,4 103.956 98,2 104.724 98,9 

Huyện Tánh Linh 1.198,6 106.393 88,8 107.135 89,4 

Huyện Đức Linh 546,6 133.492 244,2 134.768 246,6 

Huyện Hàm Tân 739,1 73.710 99,7 74.214 100,4 

Huyện Phú Quý 17,9 28.308 1.580,6 28.618 1.598,8 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Thuận năm  2017, 2018 

Dân số tỉnh Bình Thuận tăng dần qua các năm trong giai đoạn từ năm 2017 - 2018 với tỷ lệ tăng dân số tự nhiên qua năm cụ thể vào năm 

2017 là 16,9%; năm 2018 là 16,1%. Theo thống kê, đến năm 2018, dân số trung bình trên toàn tỉnh Bình Thuận là 1.239.200 người với mật độ 

dân số là 156,0 người/km
2
, dân số chủ yếu tập trung đông đúc tại thành phố Phan Thiết cụ thể vào năm 2018 là 228.738 người với mật độ dân số 

là 1.084,6 người/km
2
.  
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a. Phát triển đô thị (sự chuyển dịch giữa thành thị và nông thôn): 

Bảng 3: Dân số trung bình thành thị và nông thôn theo huyện, thị xã, thành phố qua các năm 

 ĐVT: người 

Thành phố/ thị xã/ huyện 
2016 2017 2018 

Thành thị Nông thôn Thành thị Nông thôn Thành thị Nông thôn 

Tổng số 480.620 742.076 483.655 746.762 487.658 751.542 

Thành phố Phan Thiết 196.857 29.040 198.431 28.769 199.691 29.047 

Thị xã La Gi 70.646 38.393 70.758 38.554 70.923 38.715 

Huyện Tuy Phong 69.505 78.505 69.877 79.106 70.241 79.876 

Huyện Bắc Bình 26.935 95.765 27.048 96.475 27.202 97.188 

Huyện Hàm Thuận Bắc 31.563 142.924 31.802 143.738 32.038 144.820 

Huyện Hàm Thuận Nam 13.382 89.908 13.454 90.502 13.509 91.215 

Huyện Tánh Linh 16.439 89.321 16.450 89.943 17.771 89.364 

Huyện Đức Linh 37.480 94.804 16.450 95.562 38.251 96.517 

Huyện Hàm Tân 17.813 55.406 37.930 55.805 18.032 56.182 

Huyện Phú Quý - 28.010 - 28.308 - 28.618 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Thuận năm 2016, 2017, 2018 

Theo thống kê tại niên giám tỉnh Bình Thuận năm 2018 qua các năm từ năm 2016-2018, dân số trung bình của tỉnh Bình Thuận khu vực 

thành thị và khu vực nông thôn tăng dần qua các năm, cụ thể tại khu vực thành thị trong năm 2016 tổng số là 480.620 người, năm 2017 là 
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483.655 người, năm 2018 là 487.658 người; khu vực nông thôn trong năm 2016 tổng số là 742.076 người, năm 2017 là 746.762 người, năm 2018 

là 751.542 người. 

Nhìn chung, tại Tp. Phan Thiết, dân cư thành thị chiếm đa số so với các huyện và thị xã khác trên toàn tỉnh và tăng dần qua các năm từ 

2016 đến năm 2018 cụ thể năm 2016 là 196.857 người, năm 2017 là 198.431 người, năm 2018 là 199.691 người. Riêng đối với các huyện như 

Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Tánh Linh, Đức Linh và Tuy Phong dân nông thôn chiếm đa số. Dựa vào bảng số liệu 

trên cho thấy, sự dịch chuyển thành phần dân cư từ nông thôn lên thành thị có xu hướng giảm dần qua các năm. Điều này mang ý nghĩa quan 

trọng đến sức ép dân số ở thảnh thị, hạn chế đến vấn đề dân sinh cũng như giảm sức ép đến môi trường khu vực thành thị. 

 

Hình 2: Biểu đồ dịch chuyển dân số thành thị, nông thôn qua các năm 
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b. Dự báo sự gia tăng dân cƣ, vấn đề di cƣ vào các vùng đô thị: 

Căn cứ vào xu thế giảm sinh nhanh và thực hiện kế hoạch hóa gia đình trong thời gian 

qua, dự báo tỉ suất sinh giảm dần và ổn định sau năm 2015. Do kết quả của quá trình đô thị 

hoá và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, quy mô dân số đô thị tiếp tục tăng. Dự báo dân số đô thị 

đạt 60-65% vào năm 2020. 

Căn cứ kết quả dự báo dân số và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội đến năm 

2020, dự báo lực lượng lao động trong tuổi lao động (tổng số người có nhu cầu làm việc) 

đến năm 2020 là 684,7 nghìn người. Phấn đấu chuyển dịch mạnh cơ cấu lao động trong các 

ngành kinh tế theo hướng tiên tiến, lao động trong nhóm ngành công nghiệp - xây dựng và 

dịch vụ có xu hướng tăng dần, còn nhóm ngành nông - lâm và thuỷ sản sẽ giảm xuống. Tỷ 

lệ đến năm 2020 tương ứng là 27,2% - 48,1% - 24,7%. Sự chuyển dịch cơ cấu lao động 

trong các nhóm ngành trên phù hợp với hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. 

Nhằm tạo môi trường thuận lợi cho việc giải quyết việc làm, Bình Thuận cần xây dựng 

hệ thống chính sách phù hợp để phát triển các cơ sở đào tạo nghề cơ bản cho người đến tuổi 

lao động, thực hiện giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THCS, THPT, khuyến khích các 

doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và hộ gia đình tự đào tạo để đáp ứng một phần 

lao động kỹ thuật. 

1.2.3. Vấn đề hội nhập quốc tế: 

a. Xu thế hội nhập quốc tế của tỉnh Bình Thuận: 

Cùng với cả nước, Bình Thuận cũng đã có bước chuyển dài trên con đường hội nhập 

kinh tế quốc tế, thể hiện qua nhiều chương trình, kế hoạch và các hoạt động thực tiễn như: 

Các kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế, về WTO, các cam kết và lộ trình thực hiện cam 

kết WTO, cơ hội và thách thức…được chú trọng tuyên truyền, phổ biến với nhiều hình thức 

phong phú và phù hợp. Các chủ trương chính sách có liên quan đã được cập nhật công khai 

đầy đủ, kịp thời. Qua đó đã tạo điều kiện cho các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân 

trong tỉnh nâng cao nhận thức và tích cực thực hiện. 

Cải cách thủ tục hành chính là một nội dung quan trọng nhằm thúc đẩy nhanh tiến 

trình hội nhập. Trong 04 năm qua, đã có hàng trăm văn bản pháp quy của tỉnh được rà soát 

sửa đổi cho phù hợp cam kết WTO. Cũng nhờ có điều chỉnh, sửa đổi mà năng lực cạnh 

tranh các ngành các lĩnh vực nhất là các sản phẩm lợi thế có sự chuyển biến tiến bộ. 

Các quan hệ song phương, đa phương được mở rộng nhờ chính sách đối ngoại chung 

của đất nước cũng như của quá trình toàn cầu hoá kinh tế sẽ mở ra một thị trường rộng lớn 

không chỉ với cả nước, mà còn đối với từng địa phương. Việc thực hiện đầy đủ các cam kết 

AFTA sẽ làm cho hàng hoá Việt Nam được lưu thông trên thị trường các nước ASEAN. 

Mối quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Trung Quốc: ngày càng đi vào chiều sâu, 

thiết thực và hiệu quả sẽ được đặt trong bối cảnh mới của quốc tế và khu vực. Hiệp định 

Khu mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc, đồng thời Trung Quốc là bạn hàng lớn nhất của 

Việt Nam và có lợi thế về vị trí địa lí và dung lượng thị trường. 

Mối quan hệ với Hàn Quốc và Nhật Bản:  kế hoạch ký kết một thoả thuận mậu dịch 

tự do và thoả thuận đối tác kinh tế riêng rẽ với ASEAN. Hướng tới một cộng đồng Đông Á 

AFTA/CEP (khu vực thương mại tự do và quan hệ đối tác kinh tế toàn diện) giữa ASEAN 

và các đối tác Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ôxtrâylia và Niu-Zeland về các 

lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp… sẽ là những cơ hội mới mở rộng thị trường các sản 

phẩm có ưu thế của Bình Thuận.   
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Mối quan hệ kinh tế Việt Nam - Hoa Kì: có những bước phát triển trên tầm cao mới, 

Hiệp định thương mại song phương, được áp dụng Quan hệ thương mại bình thường cố định 

(PNTR) của Hoa Kì đã tạo bước phát triển lớn trong quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư 

giữa hai nước. Thị trường nông sản rộng mở, nhất là các mặt hàng nông sản, thuỷ sản sẽ kéo 

theo sự gia tăng đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, sơ chế/chế biến nông sản, mở mang 

những vùng đất còn hoang hóa, sản xuất những sản phẩm đặc sản mà thị trường Hoa Kỳ 

đang cần… là cơ hội cho Bình Thuận phát huy và khai thác triệt để thế mạnh của mình.  

b. Những vấn đề về thách thức khi hội nhập: 

Việc mở của hội nhập quốc tế là một quá trình lâu dài và đa phương, bên cạnh những 

lợi ích mà việc hội nhập mang lại không thể không kể đến những mặt không tích cực. Do 

đó, để đảm bảo bền vững và phát triển lâu dài cần phải tính toán thiệt hơn cho các ngành 

nghề, các thành phần trong xã hội khi gia nhập không những của cả nước nói chung mà của 

tỉnh Bình Thuận nói riêng.  
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CHƢƠNG II. SỨC ÉP CỦA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỐI VỚI 

MÔI TRƢỜNG 

 

Căn cứ Báo cáo số 77/BC-UBND ngày 20/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận 

về việc báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2019; Báo cáo số 2617/BC-UBND ngày 

24/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; báo cáo số liệu thống 

kê ngành tài nguyên và môi trường tính đến năm 2019 của Chi cục Bảo vệ môi trường tại 

Công văn số 70/CCBVMT-TH ngày 17/3/2020. Sức ép của phát triển kinh tế - xã hội đối với 

môi trường đối các lĩnh vực như sau:  

2.1. Sức ép dân số, vấn đề di cƣ và quá trình đô thị hóa: 

2.1.1. Dân số, các vấn đề về di cƣ và đô thị hóa:  

Vấn đề gia tăng dân số cơ học ở thành phố, các khu, CCN sẽ là nguồn nhân lực cung ứng 

cho hoạt động ở các cơ sở sản xuất, do nhu cầu dân sinh tạo điều kiện cho ngành dịch vụ, 

thương mại phát triển hơn và các cơ sở hạ tầng ở địa phương sẽ dần được hoàn thiện. Phát sinh 

các loại chất thải như: 

- Lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị: phát sinh mỗi ngày khoảng 1.000 tấn; tỷ lệ thu 

gom, xử lý chất thải rắn đô thị đạt khoảng 70%. Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom vào các 

thùng rác công cộng (chưa được phân loại cụ thể) và hàng ngày được đơn vị có chức năng thu 

gom, một phần được xử lý tái chế, tái sử dụng, phần còn lại tập trung tại các bãi rác của địa 

phương (hầu hết là các bãi rác lộ thiên, chưa đảm bảo các quy chuẩn môi trường). 

- Chất thải rắn sinh hoạt nông thôn: Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại khu vực nông 

thôn trên địa bàn tỉnh khoảng 560 tấn/ngày. Lượng rác này một phần được các đơn vị các chức 

năng thu gom (đối với các hộ gần quốc lộ, hoặc các tuyến đường lớn xe thu gom ra vào được), 

vận chuyển và xử lý chủ yếu bằng phương pháp chôn lấp và tự phân hủy tại các bãi rác tập 

trung của địa phương, một phần người dân tự xử lý. 

- Nước thải sinh hoạt: theo báo cáo từ Chi cục Bảo vệ môi trường tại Công văn số 

70/CCBVMT-TH ngày 17/3/2020, đến nay chưa có số liệu thống kê tỷ lệ nước thải sinh hoạt 

đô thị từ loại IV trở lên được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. 

2.1.2. Sức ép do hoạt động di cƣ và đô thị hóa đến môi trƣờng:  

Sự gia tăng dân số sẽ là nguyên nhân gây ra tác động đến môi trường như: 

- Sức ép lớn tới tài nguyên thiên nhiên, môi trường trái đất do khai thác quá mức nguồn 

tài nguyên phục vụ cho các nhu cầu nhà ở, sản xuất lương thực, thực phẩm, công nghiệp, … 

- Gia tăng dân số không chỉ có liên quan đến tài nguyên mà còn liên quan đến ô nhiễm 

môi trường gây ra trong quá trình sản xuất và tiêu thụ. Môi trường đất, nước, không khí, tất cả 

đều có vai trò như những bể chứa chất ô nhiễm. Do các qui trình công nghiệp rất phức tạp nên 

khó có thể xác định chính xác mối quan hệ giữa qui mô dân số và sự ô nhiễm. Một số nhà 

nghiên cứu đã ước tính được tác động của quy mô dân số đến một loại ô nhiễm ở một số vùng 

nhất định. Ví dụ, xét về ô nhiễm không khí, nhiều người hơn tức là sẽ có nhiều nhu cầu hơn 

đối với các hàng hóa được sản xuất tại các nhà máy, khu công nghiệp mà đây là những nơi tạo 

ra nhiều khí thải gây ô nhiễm môi trường không khí. Đương nhiên, các mối quan hệ sâu xa hơn 

thì không đơn giản, chính sách kiểm soát ô nhiễm và công nghệ sản xuất, tất cả sẽ phối hợp với 

nhau để xác định chất lượng không khí. 
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- Sự gia tăng dân số đô thị làm cho môi trường khu vực đô thị có nguy cơ bị suy thoái 

nghiêm trọng. Nguồn cung cấp nước sạch, nhà ở, cây xanh không đáp ứng kịp cho sự phát 

triển dân cư. Các tệ nạn xã hội và vấn đề quản lý xã hội trong đô thị ngày càng khó khăn. 

2.2. Sức ép hoạt động công nghiệp: 

Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có 09 khu công nghiệp (KCN) được Chính phủ đồng ý chủ 

trương đưa vào danh mục các KCN quy hoạch phát triển đến năm 2020 với tổng diện tích trên 

3.000 ha, trong đó đất phục vụ sản xuất công nghiệp chiếm 2.014,4 ha. Tiến độ triển khai cụ 

thể như sau: 04 KCN đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng, đang hoạt động và đã có các doanh 

nghiệp thứ cấp đầu tư và đi vào hoạt động (KCN Phan Thiết 1, KCN Phan Thiết 2, KCN Hàm 

Kiệm I, KCN Hàm Kiệm II), trong đó KCN Phan Thiết đã thu hút lấp đầy 100% diện tích đất 

cho thuê và hoạt động, còn lại các KCN khác vẫn đang thu hút đầu tư. 04 KCN đang giải 

phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng (KCN Tuy Phong, KCN Sông Bình, KCN Sơn Mỹ I, 

KCN Tân Đức); riêng KCN Sơn Mỹ II đang lập quy hoạch phân khu. 

2.2.1. Hoạt động công nghiệp: 

a. Đối với chất thải: Tính đến năm 2019, tổng lượng chất thải rắn phát sinh tại các khu 

công nghiệp khoảng 1.100 tấn/năm được các cơ sở sản xuất có phát sinh chất thải rắn trực tiếp 

ký hợp đồng với Công ty công trình đô thị để thực hiện thu gom, vận chuyển. Chất thải nguy 

hại khoảng 20 tấn/năm được doanh nghiệp thuê đơn vị có chức năng để thu gom xử lý.  

b. Đối với nước thải: Nước thải phát sinh khoảng 800 m
3
/ngày đêm; hiện tại, có 03/04 

KCN đã hoạt động có hệ hống thu gom, xử lý nước thải tập trung, lắp đặt trạm quan trắc nước 

thải tự động (KCN Phan Thiết 1, KCN Hàm Kiệm 1, KCN Hàm Kiệm 2); riêng hệ thống xử lý 

nước thải của KCN Phan Thiết 2 đang vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường 

(BVMT), trong đó có hệ thống xử lý nước thải. 

- Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh có 27/35 CCN được thành lập; trong đó, 15/35 cụm công 

nghiệp (CCN) có nhà đầu tư hạ tầng là doanh nghiệp. Hiện có 15/35 CCN đã và đang triển 

khai xây dựng hạ tầng, có 01/15 CCN (CCN Chế biến hải sản Phú Hài) có hệ thống xử lý 

nước thải tập trung công suất 500 m
3
/ngày đêm. Riêng CCN Chế biến thủy sản Nam Cảng cá 

Phan Thiết do vướng mắc trong hợp đồng BOT, đến nay chủ đầu tư CCN chưa thực hiện việc 

điều chỉnh hợp đồng BOT và đầu tư trạm xử lý nước thải tập trung; các doanh nghiệp thứ cấp 

đang hoạt động trong CCN này phải tự xử lý nước thải đạt quy chuẩn trước khi xả ra nguồn 

tiếp nhận. Các CCN còn lại đang xây dựng cơ sở hạ tầng hoặc đã có nhà đầu tư thứ cấp trước 

khi thành lập CCN thì các nhà đầu tư thứ cấp tự xử lý nước thải đạt quy chuẩn cho phép trước 

khi thải ra môi trường. 

2.2.2. Sức ép của hoạt động công nghiệp đến môi trƣờng:  

Công nghiệp phát triển không chỉ là môi trường khu vực mà còn ảnh hưởng đến sức khoẻ 

và đời sống người dân địa phương. Việc chấp hành pháp luật về BVMT của các Cơ sở hiện 

nay đã được cải thiện tuy nhiên vẫn còn hạn chế về nhiều mặt. Phần lớn nguyên nhân do các 

Cơ sở này chưa thật sự quan tâm đến việc BVMT, chưa dành kinh phí cho việc đầu tư hệ thống 

xử lý chất thải, việc đầu tư và vận hành hệ thống xử lý chất thải khá tốn kém như đầu tư hệ 

thống xử lý khí thải đối với lò gạch - gốm; hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

Không chỉ môi trường đất, nước và không khí bị ảnh hưởng mà cảnh quan môi trường mà 

đa dạng sinh học (ĐDSH) cũng bị tác động từ các nguồn thải sản xuất công nghiệp.  
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2.3. Sức ép hoạt động xây dựng: 

Theo Báo cáo số 77/BC-UBND ngày 20/4/2020, đối với hoạt động trên trong quá trình 

hoạt động tại đơn vị, các dự án cơ bản chấp hành đúng các quy định của pháp luật BVMT. 

2.4. Sức ép hoạt động phát triển năng lƣợng: 

2.4.1. Hoạt động phát triển năng lƣợng: 

Đến cuối năm 2019, Bình Thuận đã có 36 nhà máy điện vận hành, phát điện với tổng 

công suất 6.077MW, gồm: 04 nhà máy nhiệt điện than tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân 

(4.284MW), 07 nhà máy thủy điện (819,5MW); 03 nhà máy điện gió (60MW); 21 nhà máy 

điện mặt trời (903,48MW, tương đương 1.137,5MWp); 01 nhà máy điện diesel (huyện đảo 

Phú Quý, công suất 10MW). Cụ thể như sau: 

1. Nhiệt điện than: Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân gồm: Vĩnh Tân 1(1.240MW), Vĩnh Tân 

2 (1.244MW), Vĩnh Tân 4 (1.200MW) và Vĩnh Tân 4 mở rộng (600MW). 

2.Thủy điện: Hàm Thuận (300MW), Đa Mi (175MW), Đại Ninh (300MW), Bắc Bình 

(33MW), Đan Sách (6MW), Đan Sách 2 (4,5MW), Đan Sách  3 (1MW). 

3.Điện gió: Phong điện 1 Bình Thuận (30MW), Phú Lạc (24MW), Phú Qúy (6MW). 

4. Điện mặt trời: 21 nhà máy, đầu tư trong 02 năm 2018 và 2019 (903,48MW, tương 

đương 1.137,5MWp). 

5.Điện diesel: 01 nhà máy(huyện đảo Phú Qúy, công suất 10MW). 

Năm 2019, tổng sản lượng điện sản xuất của toàn tỉnh đạt 26,813 tỷ kWh. 

Năm 2020, kế hoạch tổng sản lượng điện sản xuất của toàn tỉnh là 30 tỷ kWh(tổng sản 

lượng điện theo thiết kế khoảng 31,6 tỷ kWh/năm) 

2.4.2. Sức ép của hoạt động phát triển năng lƣợng đến môi trƣờng:  

Việc xây dựng các công trình phát triển năng lượng (nhiệt điện, thủy điện, điện gió, điện 

mặt trời, điện diesel...) cũng đã mang lại nhiều lợi ích cho cả nước nói chung và tỉnh Bình 

Thuận nói riêng. Vai trò tích cực của các dự án về phát triển năng lượng trước hết là phát huy 

mọi năng lực của địa phương, nhằm làm tăng khả năng đáp ứng những yêu cầu của sự nghiệp 

phát triển kinh tế xã hội của tỉnh cũng như của khu vực nơi xây dựng dự án. Ngoài tác động 

tích cực, việc phát triển năng lượng sẽ có những tác động xấu đến môi trường xung quanh như: 

đất đai, diện tích rừng do xây dựng nhà máy, rủi ro sự cố vỡ đập làm ảnh hưởng đến đời sống 

kinh tế - xã hội dưới vùng hạ lưu, mất khả năng điều tiết nước dưới vùng hạ lưu; xảy ra tình 

trạng ô nhiễm khói, bụi khu vực xung quanh do vận hành nhà máy nhiệt điện nhất là nhiệt điện 

than, đặc biệt đối với tro, xỉ phát sinh (nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1, 2, 4 và 4 mở rộng) đã 

gây ra một số sự cố xảy ra tại Nhiệt điện Vĩnh Tân, tại Tuy Phong, Bình Thuận. 

Tuy nhiên, qua quá trình hoạt động của các dự án thủy điện, điện gió, điện mặt trời và 

điện diesel: cơ bản chấp hành đúng các quy định của pháp luật bảo vệ môi trường, ít tác động 

xấu tới môi trường, trừ một số chất thải nguy hại phát sinh đã được các cơ sở thu gom đúng 

quy định. Đối với Nhiệt điện than tại tỉnh Bình Thuận, các hoạt động của Nhà máy đã gây các 

sức ép tác động đến môi trường, đã được cả hệ thống chính trị đặc biệt quan tâm chỉ đạo khắc 

phục các tồn tại về các hoạt động trên. Đến nay, Chủ đầu tư dự án đã thực hiện các biện pháp 

bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động, các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công 

văn số 4821/UBND-KT và Công văn số 4823/UBND-KT ngày 18/12/2019, Thông báo số 

01/TB-UBND ngày 03/01/2020 đã được các Sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư các dự án tại 

Trung tâm điện lực Vĩnh Tân quan tâm triển khai thực hiện. Tuy nhiên, có nội dung vẫn chưa 
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thực hiện đầy đủ và kịp thời theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh (để bụi phát tán tại bãi thải 

tro, xỉ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1, việc lắp đặt và truyền hình ảnh giám sát tại kho than 

của các nhà máy chưa thực hiện...). 
(1)

 

2.5. Sức ép hoạt động giao thông vận tải: 

2.5.1. Hoạt động giao thông vận tải: 

Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 911/SGTVT-HTGT ngày 

31/3/2020 về việc cung cấp thông tin, tài liệu thực hiện báo cáo hiện trạng môi trường 05 năm. 

Theo đó, số lượng xe vào kiểm định và số xe không đạt hạng mục kiểm tra bảo vệ môi trường 

(khí thải) tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận từ năm 2016 đến ngày 25/3/2020: 

Bảng 4: Tỷ lệ số xe không đạt chuẩn về hạng mục kiểm tra bảo vệ môi trƣờng 

Stt Năm 
Tổng số lƣợt xe 

kiểm định 

Số lƣợt xe kiểm định không 

đạt hạng mục khí thải 
Tỷ lệ (%) 

01 2016 17.793 1.569 8,82 

02 2017 19.709 1.902 9,65 

03 2018 19.689 1.158 5,88 

04 2019 21.896 756 3,45 

05 2020 4.593 146 3,18 

Tổng cộng 83.680 5.531 6,61 

Nguồn: Sở Giao thông Vận tải Bình Thuận 

Về xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vận chuyển, lôi kéo bùn, đất, hàng 

rời, vật liệu xây dựng, nguyên liệu, vật liệu, chất thải, nước thải, dầu nhờn, hóa chất rơi vãi 

xuống đường gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, từ năm 2016 đến nay: 

Năm 

Vận chuyển, lôi kéo bùn, đất, hàng 

rời, vật liệu xây dựng, nguyên liệu, 

vật liệu rơi vãi xuống đƣờng 

Vận chuyển dầu nhờn, hóa chất, nƣớc 

thải, chất thải chảy xuống mặt đƣờng 

Số vụ Số tiền (đồng) Số vụ Số tiền (đồng) 

2016 91 182.000.000 10 20.000.000 

2017 398 796.000.000 53 106.000.000 

2018 353 706.000.000 49 98.000.000 

2019 413 826.000.000 21 42.000.000 

2020 93 279.000.000 01 3.000.000 

Tổng 1.348 2.789.000.000 134 267.000.000 

Nguồn: Sở Giao thông Vận tải Bình Thuận 

                                              
(1)

 Công văn số 1077/STNMT-CCBVMT ngày 16/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo kết quả thực 

hiện các biện pháp khắc phục các tồn tại trong công tác bảo vệ môi trường và các vấn đề liên quan tại Trung tâm Điện lực 

Vĩnh Tân. 
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2.5.2. Sức ép của hoạt động giao thông vận tải đến môi trƣờng:  

Hoạt động giao thông vận tải, hoạt động phát thải từ các xe chưa đạt hạng mục kiểm tra 

bảo vệ môi trường (khí thải),... sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng không khí xung quanh 

khi lưu thông như phát sinh bụi, ồn, SO2, NO2,... hậu quả là gây ảnh hưởng đến sức khỏe của 

người dân xung quanh. 

2.6. Sức ép hoạt động nông - lâm nghiệp và thủy sản: 

2.6.1. Hoạt động nông - lâm nghiệp và thủy sản: 

Diện tích gieo trồng cây ngắn ngày đến năm 2019 thực hiện 192.048 ha, đạt 99,4% kế 

hoạch, giảm 2,8% so năm 2018 (Trong đó, diện tích cây lúa 118.021 ha, đạt 99,2% kế hoạch, 

giảm 5,7% so năm 2018). Sản lượng lương thực cả năm 787.570 tấn, đạt 97,2% kế hoạch, 

giảm 3,1% so năm 2018 (Trong đó, sản lượng lúa cả năm đạt 683.469 tấn, đạt 98,6% kế hoạch, 

giảm 3,7% so năm 2018; năng suất lúa bình quân đạt 57,9 tạ/ha, tăng 1,2 tạ/ha so năm 2018). 

Tiếp tục quản lý chặt chẽ diện tích đất trồng lúa theo quy hoạch và triển khai thực hiện 

Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa giai đoạn 2015-2020, toàn tỉnh đã thực 

hiện chuyển đổi 5.096 ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng các cây ngắn ngày khác hiệu quả 

hơn. Thực hiện tái cơ cấu trồng trọt theo hướng đảm bảo chất lượng, an toàn và nâng cao giá 

trị gia tăng; tiếp tục chỉ đạo đầu tư thâm canh, nâng cao năng suất, chất lượng các cây trồng lợi 

thế; đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, chứng nhận thanh long đạt tiêu chuẩn VietGAP. Công tác dự 

báo và ngăn ngừa dịch bệnh trên cây trồng triển khai thường xuyên. Tiếp tục công tác tuyên 

truyền không sử dụng chất kích thích và thuốc bảo vệ thực vật trên cây trồng, đặc biệt trên trái 

thanh long. Tăng cường công tác bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất 

lâm nghiệp, kiểm tra, truy quét chống phá rừng tại các điểm nóng và vùng giáp ranh với các 

tỉnh, phòng cháy chữa cháy rừng. Thực hiện tốt trồng rừng, giao khoán bảo vệ rừng, khoanh 

nuôi tái sinh rừng tự nhiên, chăm sóc rừng. 

- Tình hình chăn nuôi tiếp tục có sự chuyển dịch tích cực từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang hình 

thức chăn nuôi trang trại, gia trại theo hướng công nghiệp và bán công nghiệp có kiểm soát an 

toàn dịch bệnh. Công tác tiêm phòng và kiểm dịch động vật được tăng cường, chỉ đạo triển 

khai chặt chẽ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; bệnh Dịch tả 

heo Châu Phi lây lan nhanh, gây thiệt hại nghiêm trọng.  

      - Hoạt động khai thác thủy sản ổn định, sản lượng khai thác hải sản đạt 221.000 tấn, 

đạt 105,2% kế hoạch, tăng 1,5% so với năm 2018; sản lượng thủy sản nuôi đạt 14.209 tấn, đạt 

105,9% kế hoạch, tăng 2,3% so với năm 2018; sản lượng tôm giống sản xuất và tiêu thụ đạt 25 

tỷ post, đạt 104,2% kế hoạch, tăng 6% so với năm 2018. Quản lý chặt chẽ nguồn lợi thủy sản, 

nghề giã cào bay, ngăn chặn sử dụng chất nổ, xung điện, hóa chất độc hại để đánh bắt hải sản; 

thực hiện quyết liệt Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một 

số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai 

thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Công tác tổ chức sản xuất 

trong khai thác theo hình thức tổ đội sản xuất, khai thác xa bờ chuyển biến tích cực; thực hiện 

tốt chính sách phát triển thủy sản, hỗ trợ ngư dân khai thác vùng biển xa.  

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

đạo. Dự kiến cuối năm 2019 có thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt 

chuẩn nông thôn mới lên 60 xã, vượt 2 xã so với kế hoạch giai đoạn 2016-2020, chiếm 62,5%, 

vượt 2,5% mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2016-2020 đề ra trước 01 năm. Tổng nguồn vốn đầu tư 

thực hiện Chương trình huy động được đến tháng 9/2019 là 758.580 triệu đồng.  
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2.6.2. Sức ép của hoạt động nông - lâm nghiệp và thủy sản đến môi trƣờng:  

Trong thời gian qua hoạt động sản xuất của ngành nông nghiệp đã có những đóng góp rất 

tích cực cho kinh tế của địa phương, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện cuộc sống nông 

dân. Tuy nhiên, hoạt động của ngành nông nghiệp cũng đã góp phần làm gia tăng các nguồn 

gây ô nhiễm, suy thoái môi trường nông thôn  

a. Tác động của ngành trồng trọt đối với môi trường: 

Ở nông thôn, phần lớn các hộ gia đình hoạt động sản xuất theo kinh nghiệm truyền thống 

với quy mô nhỏ, riêng lẻ và ít quan tâm BVMT; do vậy, tình trạng đốt đồng, bón phân hóa học 

và sử dụng nông dược cho bảo vệ cây trồng tuỳ tiện, vứt bỏ bừa bãi các phế phẩm, vỏ chai, bao 

thuốc ở khắp nơi trên đồng ruộng, bờ đê, ven đường… 

Việc sử dụng, bảo quản thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) chưa đúng quy định gây ô nhiễm 

môi trường đất, nước, không khí và nông sản với nhiều hậu quả đáng báo động. Nhận thức về 

sử dụng nông dược của một số hộ nông dân còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng 

đồng do dư lượng thuốc BVTV còn tồn lưu trong một số các loại rau quả bán trên thị trường. 

b. Tác động của ngành chăn nuôi đối với môi trường: 

- Các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung theo quy mô lớn đã hình thành và 

phát triển ở trên địa bàn tỉnh. Đa số các trang trại chăn nuôi lớn hiện nay đã xây dựng hệ thống 

xử lý nước thải. Đa số các cơ sở chăn nuôi đã ứng dụng quy trình phòng trừ dịch bệnh tổng 

hợp và sử dụng chế phẩm EM để xử lý chất thải.  

- Tuy nhiên, tình trạng chăn nuôi tự phát, tận dụng, phân tán, nhỏ lẻ vẫn là chủ yếu, gây ô 

nhiễm môi trường, tăng nguy cơ dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và con người. Tuy nhiên, 

hiện nay việc đáng lo ngại nhất là dù chăn nuôi ở quy mô nhỏ hay lớn các loại chất thải trong 

chăn nuôi đa phần vẫn chưa được xử lý. Chất thải trong chăn nuôi được phân ra làm 3 loại: 

chất thải rắn, chất thải lỏng, chất thải khí bao gồm CO2, NH3… đều là những loại khí chính 

gây hiệu ứng nhà kính. Chỉ một phần nhỏ của chất thải rắn được ủ để làm phân bón, một phần 

được dùng trực tiếp tưới cho hoa màu và nuôi cá. Chất thải được thải ra môi trường gây ô 

nhiễm nguồn nước mặt, không khí, đất bị ô nhiễm. 

- Tác động của các hoạt động khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản đối với môi 

trường: Với diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản tăng đã ảnh hưởng đến môi trường nước tại 

nhiều nơi trên địa bàn tỉnh do tình trạng khai thác bừa bãi các nguồn nước dưới đất phục vụ 

chăn nuôi, nguồn nước thải ra chưa được xử lý từ các ao nuôi. Trong khai thác hải sản, các 

hành vi khai thác trái phép vẫn còn xảy ra tại nhiều nơi, làm suy giảm nguồn lợi hải sản, ảnh 

hưởng trực tiếp đến đời sống ngư dân. 

2.7. Sức ép hoạt động y tế: 

2.7.1. Khái quát về diễn biến các hoạt động và áp lực của hoạt động y tế: 

Căn cứ Bảng 1 Danh mục chỉ tiêu báo cáo về môi trường cấp tỉnh (Ban hành kèm theo 

Báo cáo số 77/BC-UBND ngày 20/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận). Hiện nay có 

152 cơ sở y tế trên toàn tỉnh trong đó có 16 bệnh viện, 09 cơ sở dự phòng thuộc tỉnh và 127 

trạm y tế/ phòng khám đa khoa khu vực. Hoạt động y tế phát sinh nước thải y tế với tổng lưu 

lượng là 1.100 m
3
/ngày; tổng chất thải y tế thông thường là 1,65 tấn/ngày và tổng lượng chất 

thải y tế nguy hại phát sinh 0,72 tấn/ngày.  
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- Xử lý chất thải y tế nguy hại: Đối với chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Bình 

Thuận, hiện đang áp dụng mô hình xử lý tại chỗ, các công trình xử lý chất thải y tế đều đặt 

trong khuôn viên của các Bệnh viện. Toàn tỉnh hiện có 12 cơ sở y tế được trang bị lò đốt chất 

thải y tế nguy hại, gồm 05 cơ sở y tế tuyến tỉnh (Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa 

khu vực: Nam Bình Thuận, Bắc Bình Thuận, La Gi, Bệnh viện Lao và bệnh Phổi) và 07 cơ sở 

y tế tuyến huyện (Trung tâm Y tế các huyện, thành phố: Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc, Phan 

Thiết, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Tánh Linh, Phú Quý). Đối với các cơ sở y tế nằm xa trung 

tâm thành phố, chưa được đầu tư lò đốt, chất thải y tế nguy hại được xử lý bằng các lò đốt thủ 

công hoặc theo phương pháp chôn lấp tại chỗ; đối với những đơn vị nằm trong địa bàn thành 

phố, chưa có lò đốt, chất thải y tế được nhờ xử lý tại các đơn vị đã được trang bị lò đốt chất 

thải y tế nguy hại. Nhìn chung, hầu hết lò đốt được trang bị tại các cơ sở y tế chưa đáp ứng yêu 

cầu kỹ thuật theo QCVN 02:2012/BTNMT - Quy chuẩn ky thuật quốc gia về lò đốt chất thải 

rắn y tế, cụ thể: chiều cao ống khói cao xấp xỉ 8,4 m là không đảm bảo (theo quy định cao trên 

20m), chưa có hệ thống xử lý khí thải; hoạt động lò đốt này không hiệu quả, khi khởi động lò 

đốt phát sinh 

nhiều khí thải, có mùi hôi, thường xuyên có phản ánh của người dân xung quanh. Đồng thời, 

Sở Y tế đang triển khai, hoàn thiện mô hình xử lý cho 04 cụm xử lý chất thải, cụ thể: 

+ Cụm 1: Bệnh viện Đa khoa tỉnh xử lý chất thải y tế nguy hại (CTYTNH) của đơn vị và 

các cơ sở y tế: Bệnh viện Đa khoa An Phước; Bệnh viện Đa khoa Tâm Phúc; Bệnh viện Lao 

và bệnh Phổi; Bệnh viện Da liễu; Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng; Trung tâm 

Y tế thành phố Phan Thiết; Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Bắc; Trung tâm Y tế dự phòng 

tỉnh; Trung tâm Mắt; Trung tâm Pháp y; Trung tâm Giám định y khoa; Trung tâm Chăm sóc 

Sức khỏe sinh sản; Trung tâm Kiểm nghiệm; Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS; Trung tâm 

Phòng, chống Sốt rét - Bướu cổ; Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe; Chi cục Dân số 

- Kế hoạch hóa gia đình; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. Trạm Y tế thuộc các xã, phường 

của thành phố Phan Thiết, bao gồm: Đức Nghĩa, Hàm Tiến, Thanh Hải, Thiện Nghiệp, Phú 

Tài, Phong Nẫm, Phú Trinh, Phú Hài, Lạc Đạo, Đức Long, Hưng Long, Bình Hưng, Phú Thủy, 

Tiến 

Lợi, Đức Thắng, Xuân An, Tiến Thành; Trạm Y tế các xã thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, bao 

gồm: Hàm Thắng, Hàm Hiệp, Hàm Liêm, Hàm Chính, Hàm Phú, Đa Mi, Hồng Liêm, 

Hồng Sơn, Thuận Minh, Ma Lâm, Thuận Hòa, Hàm Trí, La Dạ, Đông Tiến, Hàm Đức; Phòng 

khám Đa khoa Khu vực Mũi Né thuộc thành phố Phan Thiết; Phòng khám Đa khoa Khu vực: 

Phú Long, Đông Giang thuộc huyện Hàm Thuận Bắc. 

+ Cụm 2: Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận xử lý CTYTNH của đơn vị và 

các cơ sở y tế sau: Trung tâm Y tế huyện Bắc Bình; Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong; Trạm Y 

tế các xã, thị trấn thuộc huyện Bắc Bình, bao gồm: Hồng Phong, Hồng Thái, Phan Thanh, Chợ 

Lầu, Phan Sơn, Bình An, Sông Bình, Phan Hiệp, Phan Điền, Phan Tiến, Phan Hòa, Phan Rí 

Thành, Phan Lâm, Bình Tân, Hòa Thắng, Sông Lũy, Hải Ninh, Lương Sơn. Trạm Y tế các xã, 

thị trấn thuộc huyện Tuy Phong, bao gồm: Liên Hương, Phan Dũng, Hòa Minh, Vĩnh Hảo, Chí 

Công, Bình Thạnh, Phú Lạc, Phước Thể, Vĩnh Tân, Phong Phú, Hòa Lạc; Phòng khám Đa 

khoa Khu vực Phan Rí Cửa thuộc huyện Tuy Phong. 
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+ Cụm 3: Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi xử lý CTYTNH của đơn vị và các cơ sở y tế 

sau: Trung tâm Y tế thị xã La Gi; Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Nam; Trung tâm Y tế 

huyện Hàm Tân; Trạm Y tế thuộc các xã, phường của thị xã La Gi, bao gồm: Tân Tiến, Tân 

Bình, Tân Phước, Bình Tân, Tân An, Phước Hội, Phước Lộc, Tân Thiện; Trạm Y tế các xã, thị 

trấn thuộc huyện Hàm Thuận Nam, bao gồm: Mỹ Thạnh, Tân Thành, Hàm Kiệm, Mương 

Mán, Hàm Cường, Hàm Thạnh, Thuận Nam, Tân Lập, Hàm Minh, Hàm My, Thuận Quý; 

Trạm Y tế các xã, thị trấn thuộc huyện Hàm Tân, bao gồm: Tân Phúc, Tân Đức, Tân Nghĩa, 

Sông Phan, Tân Hà, Tân Xuân, Sơn My, Thắng Hải; Phòng khám Đa khoa Khu vực Tân Hải 

thuộc thị xã La Gi. Phòng khám Đa khoa Khu vực Tân Thuận, Hàm Cần thuộc huyện Hàm 

Thuận Nam; Phòng khám Đa khoa Khu vực Tân Minh, Tân Thắng thuộc huyện Hàm Tân. 

+ Cụm 4: Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Bình Thuận xử lý CTYTNH của đơn vị và 

và các cơ sở y tế sau: Trung tâm Y tế huyện Đức Linh; + Trung tâm Y tế huyện Tánh Linh; 

Trạm Y tế các xã, thị trấn thuộc huyện Đức Linh, bao gồm: Đức Tài, Vũ Hòa, Đức Chính, Đức 

Tín, Nam Chính, Đức Hạnh, Tân Hà, Đa Kai, Sùng Nhơn, Võ Xu, Đông Hà; Trạm Y tế các xã, 

thị trấn thuộc huyện Tánh Linh, bao gồm: Lạc Tánh, Đức Bình, Đức Tân, La Ngâu, Huy 

Khiêm, Đồng Kho, Nghị Đức, Suối Kiết, Đức Phú, Đức Thuận, Măng Tố, Gia Huynh, Gia An; 

Phòng khám Đa khoa Khu vực Trà Tân, Mê Pu thuộc huyện Đức Linh; Phòng khám Đa khoa 

Khu vực Bắc Ruộng thuộc huyện Tánh Linh.  

Ngoài ra, một số đơn vị tự xử lý CTYTNH: Trung tâm Y tế Quân dân y Phú Quý; Trạm 

Y tế các xã thuộc huyện đảo Phú Quý, bao gồm: Long Hải, Ngũ Phụng, Tam Thanh: thực hiện 

thu gom, phân loại, lưu giữ chất thải không đốt được như: bùn thải phát sinh từ công trình xử 

lý nước thải; các loại chất thải khác (chất thải chứa kim loại nặng, thiết bị y tế vỡ, hỏng, thải 

bỏ có chứa kim loại nặng) tại cơ sở mình và chuyển cho đơn vị có chức năng xử lý chất thải 

nguy hại đúng theo quy định của Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường và Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 

31/12/2015 của liên Bộ Y tế - Tài nguyên và Môi trường. 

Đối với xử lý nước thải y tế: Hiện có 15/16 bệnh viện đã xây dựng hệ thống xử lý nước 

thải y tế và đi vào hoạt động (trừ Bệnh viện Da liễu), cụ thể: BV Đa khoa tỉnh (400 m
3
/ngày 

đêm), BV ĐKKV Bắc Bình Thuận (150 m
3
/ngày đêm), BV ĐKKV Nam Bình Thuận (250 

m
3
/ngày đêm), BV ĐKKV La Gi (80 m

3
/ngày đêm), BV Lao và Bệnh phổi (80 m

3
/ngày đêm), 

BV Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng (80 m
3
/ngày đêm), BV huyện Tuy Phong (100 

m
3
/ngày đêm), BV huyện Hàm Thuận Bắc (100 m

3
/ngày đêm), BV thành phố Phan Thiết (150 

m
3
/ngày đêm), BV huyện Hàm Thuận Nam (100 m

3
/ngày đêm), Trung tâm y tế huyện Hàm 

Tân (100 m
3
/ngày đêm), BV huyện Tánh Linh (120 m

3
/ngày đêm), Trung tâm y tế Quan dân y 

Phú Quý (50 m
3
/ngày đêm), BV tư nhân An Phước (120 m

3
/ngày đêm), BV tư nhân Tâm Phúc 

(25 m
3
/ngày đêm). 

Các Trung tâm Y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện, Trạm Y tế và Phòng khám ĐKKV hầu hết 

chưa được xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế, nước thải chủ yếu từ phòng xét nghiệm phát 

sinh rất ít (trung bình khoảng 1,0m
3
 /ngày) được xử lý khử trùng ban đầu bằng Chloramine B, 

Preset… và được thu gom, xử lý qua bể tự hoại 03 ngăn. 
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2.6.2. Sức ép của hoạt động y tế đến môi trƣờng:  

Chất thải y tế được thải ra từ các cơ sở y tế, trong đó có bệnh viện có thể gây nên những 

mối nguy cơ đối với sức khỏe và môi trường sống của cộng đồng. 

a. Đối với sức khỏe con người 

Việc bị phơi nhiễm các loại chất thải y tế nguy hại có thể gây ra bệnh tật, thương tích. Tất 

cả những người ở bệnh viện hay ở ngoài bệnh viện đều có nguy cơ tiềm ẩn bị phơi nhiễm các 

chất thải y tế nguy hại. Những đối tượng dễ dàng bị phơi nhiễm gồm cán bộ, nhân viên y tế 

như bác sĩ, điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên; bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và khách 

đến thăm nuôi người bệnh. Ngoài ra, công nhân làm việc trong bộ phận hỗ trợ thu gom chất 

thải, vận chuyển rác, giặt là; công nhân trong cơ sở xử lý và tiêu hủy chất thải như bãi rác hoặc 

lò đốt, kể cả những những người lượm nhặt rác... đều có thể bị phơi nhiễm chất thải y tế nguy 

hại. 

Nguy cơ chất thải lây nhiễm gồm vi sinh vật gây bệnh có trong chất thải. xâm nhập vào 

cơ thể qua nhiều đường khác nhau như vết thương, vết cắt trên da, niêm mạc; hệ thống hô hấp, 

hệ thống tiêu hóa... Sự xuất hiện các loại vi khuẩn kháng kháng sinh và kháng hóa chất khử 

khuẩn có thể liên quan đến thực trạng quản lý, xử lý chất thải y tế không an toàn. Vật sắc nhọn 

không chỉ gây ra vết thương trên da mà chúng còn gây nhiễm trùng vết thương nếu chúng bị 

nhiễm bẩn. Thương tích do vật sắc nhọn gây nên là một loại tai nạn thương tích thường gặp 

trong các cơ sở y tế, bệnh viện. Trước đây, một khảo sát của Viện Y học lao động và môi 

trường ghi nhận 35% số cán bộ, nhân viên y tế bị thương tích do vật sắc nhọn gây nên và 70% 

trong số đó bị tổn thương do vật sắc nhọn trong sự nghiệp y tế. Sự tổn thương do vật sắc nhọn 

sử dụng trong y tế có khả năng lây truyền các bệnh nhiễm trùng nguy hiểm như HIV, HBV và 

HCV. Theo thống kê có khoảng 80% nhiễm trùng HIV, HBV, HCV nghề nghiệp là do thương 

tích vì vật sắc nhọn, kim tiêm. Ngoài ra, tái chế, tái sử dụng hoặc xử lý không an toàn chất thải 

y tế lây nhiễm gồm cả chất nhựa, các vật sắc nhọn có thể có tác động lâu dài đến sức khỏe 

cộng đồng người dân. 

Nguy cơ chất thải hóa học, dược phẩm gồm nhiều loại hóa chất và thuốc men sử dụng 

trong cơ sở y tế, bệnh viện. Đây là các chất nguy hại như chất gây độc, ăn mòn, dễ cháy, gây 

phản ứng, gây sốc, gây độc... nhưng thường với khối lượng thấp. Sự phơi nhiễm hóa chất độc 

hại nguy hiểm có thể cấp tính hoặc mãn tính qua đường da, niêm mạc, hô hấp, tiêu hóa. Sự tổn 

thương ở da, mắt và niêm mạc đường hô hấp có thể gặp phải khi tiếp xúc với các loại hóa chất 

gây cháy, ăn mòn, gây phản ứng phụ như formaldehyde và các chất dễ bay hơi khác. Tổn 

thương thường gặp nhất là bỏng. Các hóa chất khử khuẩn được sử dụng phổ biến trong bệnh 

viện thường có tính ăn mòn. 

Trong quá trình thu gom, vận chuyển và lưu giữ; chất thải y tế nguy hại có thể bị rò rỉ, 

giải thoát, đổ tràn ra môi trường chung quanh. Việc rơi vãi các chất thải y tế lây nhiễm, đặc 

biệt là loại chất thải lây nhiễm có nguy cơ cao có thể làm lây lan mầm bệnh trong cơ sở y tế và 

bệnh viện gây nên đợt bùng phát nhiễm trùng bệnh viện đối với cán bộ, nhân viên y tế; bệnh 

nhân, người nhà bệnh nhân; kể cả việc gây ô nhiễm môi trường đất và nước tại chỗ. 
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Nguy cơ chất thải y tế gây độc tế bào gồm nhiều loại thuốc điều trị chống ung thư. Có thể 

kích thích hay gây tổn thương cục bộ trên da và mắt; cũng có thể gây chóng mặt, buồn nôn, 

đau đầu và viêm da. Nhân viên bệnh viện, đặc biệt là những người chịu trách nhiệm thu gom 

chất thải loại này có thể bị phơi nhiễm các thuốc điều trị chống ung thư do hít thở hoặc hấp thu 

các hạt lơ lửng trong không khí qua đường hô hấp. Ngoài ra, các thuốc gây độc tế bào như 

thuốc chống ung thư có thể hấp thu qua da, qua đường tiêu hóa do thực phẩm vô tình bị nhiễm 

bẩn. 

Nguy cơ chất thải phóng xạ dùng trong y tế cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiếp 

xúc. Cách thức tiếp xúc và thời gian tiếp xúc với chất thải phóng xạ là các yếu tố quyết định, 

ảnh hưởng đối với sức khỏe được biểu hiện bằng các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, 

buồn nôn cho đến các vấn đề bị đột biến về gen sau này. 

b. Đối với môi trường sống 

Môi trường sống gồm môi trường nước, đất và không khí. Chất thải y tế nguy hại có thể 

ảnh hưởng, làm ô nhiễm đến các môi trường này và đây là những nguy cơ cần được quan tâm. 

Nguy cơ chất thải độc hại có trong chất thải thải bệnh viện có thể làm cho nguồn nước của môi 

trường sống bị nhiễm bẩn. Chúng có thể chứa các vi sinh vật gây bệnh, kim loại nặng, chủ yếu 

là chất thủy ngân từ nhiệt kế bị vỡ và chất bạc từ quá trình tráng rửa phim X quang. Ngoài ra 

một số loại dược phẩm được thải ra mà không qua xử lý cũng có thể gây nhiễm độc nguồn 

nước cung cấp. Đồng thời việc xả nước thải bừa bãi các chất thải lâm sàng như xả chung nước 

thải lây nhiễm vào hệ thống nước thải thông thường có thể tiềm ẩn yếu tố nguy cơ gây ô nhiễm 

nguồn nước do làm tăng chất hữu cơ BOD5 (biochemical oxygen demand). 

Nguy cơ chất thải nguy hại cũng có thể có trong môi trường đất do chất thải y tế không 

được tiêu hủy bảo đảm an toàn như chất tro trong lò đốt chất thải hay chất bùn của hệ thống xử 

lý nước thải sẽ là yếu tố làm ảnh hưởng đến môi trường. Các chất ô nhiễm từ các bãi rác có 

khả năng rò rỉ, thoát ra bên ngoài gây ô nhiễm nguồn nước và đất. Từ đây chúng tác động, ảnh 

hưởng đến sức sức khỏe cộng đồng người dân về lâu về dài. 

Nguy cơ chất thải y tế còn ảnh hưởng đến môi trường không khí vì sự ô nhiễm không khí 

được tăng lên do phần lớn chất thải nguy hại đều được thiêu đốt ở trong điều kiện không lý 

tưởng, không đạt yêu cầu. Việc thiêu đốt chất thải y tế không đủ nhiệt độ trong khi rác thải đưa 

vào quá nhiều trong lò đốt sẽ gây ra nhiều khói đen. Nếu đốt chất thải y tế đựng trong các túi 

nhựa nylon PCV cùng với các lại dược phẩm nhất định có thể tạo ra khí axít, thường là khí 

HCl và SO2. Trong quá trình đốt, các dẫn xuất halogen như F, Ch, Br, I... ở nhiệt độ thấp 

thường tạo ra axít như hydrochloride. Điều này dẫn đến nguy cơ tạo nên chất doxin, một loại 

hóa chất vô cùng độc hại ngay cả ở nồng độ thấp. Ngoài ra, các kim loại nặng như thủy ngân 

cũng có thể phát tán, thải ra theo khí thoát của lò đốt. Nguy cơ ảnh hưởng của môi trường có 

thể tác động đến hệ sinh thái và sức khỏe của con người trong thời gian dài. 
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2.8. Sức ép hoạt động du lịch, dịch vụ, kinh doanh, thƣơng mại và xuất nhập khẩu: 

2.8.1. Khái quát về diễn biến các hoạt động du lịch, dịch vụ, kinh doanh, thƣơng mại và 

xuất nhập khẩu: 

- Hoạt động kinh doanh du lịch tiếp tục phát triển, chất lượng phục vụ du khách được các 

đơn vị kinh doanh du lịch chú trọng hơn, tình hình an ninh trật tự ở các khu, tuyến, điểm du 

lịch trọng điểm của tỉnh cơ bản được bảo đảm. Trong năm 2019, toàn tỉnh đón 6.404 ngàn lượt 

khách, đạt 100,1% kế hoạch, tăng 11,3% so với năm 2018; trong đó, khách du lịch quốc tế đạt 

khoảng 774 ngàn lượt, tăng 14,5% so với năm 2018. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 

15.200 tỷ đồng, đạt 100,6% kế hoạch, tăng 18,2% so với năm 2018. 

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2019 ước thực hiện 58.200 tỷ 

đồng, đạt 100,3% kế hoạch, tăng 11,8% so với năm 2018 (trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa 

38.400 tỷ đồng, đạt 100,3% kế hoạch, tăng 11,4% so với năm 2018. Công tác xúc tiến thương 

mại luôn được quan tâm thực hiện.  

- Hoạt động xuất khẩu duy trì tốc độ tăng trưởng. Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá năm 

2019 đạt 460 triệu USD, đạt 104,5% kế hoạch, tăng 5,9% so với năm 2018; trong đó nhóm 

hàng hoá khác 315 triệu USD, tăng 12,7% so với năm 2018 (trong đó hàng may mặc 191,5 

triệu USD, tăng 11,4% so với năm 2018). Xuất khẩu dịch vụ du lịch năm 2019 đạt 273 triệu 

USD, tăng 14,4% so với năm 2018. Nhập khẩu hàng hoá năm 2019 đạt 900 triệu USD, tăng 

20,8% so với năm 2018. Đưa vào hoạt động Cảng quốc tế Vĩnh Tân.                                                                                             

- Chất lượng dịch vụ bưu chính - viễn thông được nâng lên. Công tác bảo đảm giao 

thông, lưu thông đi lại được thực hiện tốt. Vận tải đường bộ, đường biển ổn định, đáp ứng kịp 

thời nhu cầu đi lại của nhân dân.  

2.8.2. Sức ép của hoạt động du lịch, dịch vụ, kinh doanh, thƣơng mại và xuất nhập khẩu 

đến môi trƣờng:  

Hoạt động phát triển du lịch tạo điều kiện giải quyết việc làm cho người dân, kích thích 

sự phát triển các làng nghề thủ công truyền thống, cải thiện đời sống cộng đồng. Trong đó đặc 

biệt là Tp. Phan Thiết được biết đến là một thành phố du lịch và du lịch đang là một thế mạnh 

của tỉnh Bình Thuận. Nhưng sự phát triển của bất kỳ ngành kinh tế nào cũng gắn liền với vấn 

đề môi trường. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với sự phát triển của ngành kinh tế tổng hợp 

có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao như du lịch. Môi trường được xem là yếu tố 

quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng, tính hấp dẫn của các sản phẩm du lịch, qua đó 

ảnh hưởng đến các khả năng thu hút khách, ảnh hưởng đến sự tồn vong của hoạt động du lịch. 

Hoạt động phát triển du lịch đồng nghĩa với việc gia tăng lượng khách du lịch tới các địa điểm 

du lịch, tăng cường phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ và gia tăng nhu cầu sử dụng tài nguyên,… 

từ đó dẫn đến sự gia tăng áp lực của phát triển du lịch đến môi trường. Trong bối cảnh có nguy 

cơ suy thoái chung về môi trường và cạn kiệt về tài nguyên, những ô nhiễm, suy thoái cục bộ 

này đã góp phần làm giảm sức hấp dẫn của các sản phẩm du lịch cũng như tác động gây ảnh 

hưởng xấu đến tình hình ô nhiễm môi trường chung của toàn tỉnh. Tóm lại, hoạt động du lịch 

có mối quan hệ mật thiết đến môi trường, khai thác đặc tính của môi trường để phục vụ mục 



Báo cáo hiện trạng môi trường 05 năm (2016 - 2020) của tỉnh Bình Thuận 

 

31 

đích phát triển và tác động trở lại góp phần làm biến đổi đặc tính của môi trường. Một số tác 

động tới môi trường tự nhiên như sau: 

- Ô nhiễm nước (nước dưới đất, nước mặt và vùng nước biển ven bờ) do chất thải, khai 

thác tài nguyên không hợp lý, không có các giải pháp khai thác tài nguyên phù hợp. 

- Làm ô nhiễm không khí do mật độ xe cộ và người quá đông tập trung vào một thời 

điểm. 

- Gây ô nhiễm và suy thoái tài nguyên đất, đặc biệt là vùng ven biển do chất thải không 

được xử lý và dẫn đến hiện tượng xói mòn đất. 
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CHƢƠNG III. HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG NƢỚC 

3.1. Nƣớc mặt lục địa: 

3.1.1. Tài nguyên nƣớc mặt lục địa: 

Tỉnh Bình Thuận có 07 sông chính gồm sông La Ngà, sông Lòng Sông, sông Lũy, sông 

Cái Phan Thiết, sông Cà Ty, sông Phan, sông Dinh. Với tổng diện tích lưu vực khoảng trên 

5.000 km
2
. Các sông có đặc điểm chung là ngắn, dốc, mật độ mạng lưới thưa thớt. 

Theo kết quả đánh giá của “Đề án phát triển thủy lợi giai đoạn 2010 - 2015 và tầm nhìn 

đến năm 2020 tỉnh Bình Thuận”, tổng lượng nước tại chỗ trên các lưu vực sông chính trong 

tỉnh hiện vào khoảng 2.393 triệu m
3
/năm, trong đó: 

- Lưu vực sông La Ngà  :  2.520 triệu m
3
/năm; 

- Lưu vực sông Lòng Sông  :  108 triệu m
3
/năm; 

- Lưu vực sông Lũy   :  590,3 triệu m
3
/năm; 

- Lưu vực sông Cái Phan Thiết :  289 triệu m
3
/năm; 

- Lưu vực sông Cà Ty   :  332 triệu m
3
/năm; 

- Lưu vực sông Phan   :  321 triệu m
3
/năm; 

- Lưu vực sông Dinh   :  753 triệu m
3
/năm. 

Hiện nay, để đáp ứng mục tiêu phát triển KT-XH và cân bằng giữa khả năng nguồn nước 

và nhu cầu khai thác sử dụng, Bình Thuận đã có nhiều dự án chuyển nước giữa các lưu vực 

sông nhằm đáp ứng cho các nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân.  

a. Tổng quan về nguồn nƣớc mặt tỉnh Bình Thuận: 

Bảng 5: Các đặc trƣng chính của các sông tỉnh Bình Thuận 

Tên sông 
Chiều dài 

sông (km) 

Chiều dài 

lƣu vực 

(km) 

Bề rộng bình 

quân lƣu vực  

(km) 

Diện tích 

lƣu vực 

(km
2
) 

Mật độ 

lƣới sông 

(km/km
2
) 

Hệ số 

uốn 

khúc 

Sông Lòng Sông 50 45 11,4 511 0,46 1,32 

Sông Luỹ 98 62 31 1.910 - - 

Sông Cái (Quao) 71 88 15 1.050 0,44 2,5 

Sông Cà Ty 56 45 17 753 0,32 1,4 

Sông Phan 58 55 12 582 0,32 1,57 

Sông Dinh 58 62 16 904 0,15 1,10 

Nguồn: Đề tài nghiên cứu tương quan cân bằng nước và đề xuất giải pháp cấp nước cho vùng 

đất cát ven biển tỉnh Bình Thuận 

a1. Lưu vực Sông Cà Ty: 
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Là một trong những sông lớn thuộc tỉnh Bình Thuận, có chiều dài hơn 50 km, bắt nguồn 

từ xã Hàm Thạnh, chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, vào Phan Thiết, sau đó chảy thẳng 

ra biển tại cửa biển Phan Thiết. Thượng nguồn sông Cà Ty có các nhánh sông suối lớn như 

sông Ka Pet xuất phát từ xã Mỹ Thạnh thuộc huyện Hàm Thuận Nam, ở cao trình 400,0 m, 

sông Móng xuất phát từ huyện Tánh Linh, ở cao trình 500 m tiếp giáp lưu vực sông La Ngà, 

hai sông này hợp lưu tại xã Hàm Thạnh. Phần trung, hạ lưu sông Cà Ty được hợp lưu bởi các 

sông, suối như suối Ngà, sông Lớn, suối Gầu. 

Nhìn chung mạng lưới sông ngòi khá dày và phức tạp, mật độ sông suối ở thượng nguồn 

0,8 km/km
2
, ở hạ lưu 0,4 km/km

2
, hệ số uốn khúc lớn. 

a2. Lưu vực sông Luỹ: 

Bắt nguồn từ vùng núi cao với các đỉnh cao trên 1500 m như đỉnh Bơtain (1.864 m), 

M’Neur Panta (1.664 m) có hướng núi chạy song song với đường bờ biển, hướng Đông Bắc -

Tây Nam phân cách dải đồng bằng ven biển với cao nguyên Di Linh. Đặc điểm địa hình của 

lưu vực đã quyết định hướng chảy của sông Luỹ ở phần thượng du theo hướng Bắc - Nam, 

phần trung du uốn lượn theo nếp uốn của đồi, gò có hướng chính Tây Bắc - Đông Nam và tới 

phần hạ du chuyển hướng chảy Tây - Đông. Hệ thống sông Luỹ có một số đặc điểm như sau: 

- Mạng lưới sông suối trong lưu vực khá phong phú, phân phối khá đều đặn trong lưu 

vực. Các sông suối lớn đều bắt nguồn từ dãy núi phía Bắc giáp với tỉnh Lâm Đồng, nơi có địa 

hình cao và dốc nên khi có mưa lớn nước tập trung nhanh. 

- Nhìn chung, các sông suối đều có lưu vực bé, ngắn, dốc và hẹp nên dòng chảy hoàn 

toàn phụ thuộc vào mưa, hết mưa là hết nước, vì vậy khi có mưa lớn kéo dài nước tập trung 

nhanh sinh ra lũ lụt, nguợc lại khi hết mưa sinh ra hạn hán. 

- Trên các sông suối nhìn chung có địa hình tương đối thuận lợi để xây dựng hồ chứa vừa 

và nhỏ để điều hòa lượng nước giữa mùa mưa và mùa khô. 

a3. Lưu vực sông Dinh: 

Thượng nguồn sông Dinh được hình thành từ các nhánh suối lớn như: Suối Nóng, suối 

Lạnh, suối Gia Ôi bắt nguồn từ núi Bé, núi Mây Tào, núi Tà Lộc xã Tân Hà, Tân Minh, huyện 

Hàm Tân tỉnh Bình Thuận và xã Xuân Hòa, Xuân Hưng huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai. Sông 

Gia Ui, suối Rùa bắt nguồn từ núi Chứa Chan ở Thị trấn Gia Ray, xã Xuân Tâm, Xuân Hưng, 

huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai. Suối Du Công Hoi (suối Tượng), Đa Prin Danh bắt nguồn từ 

núi Rao, núi Grao xã Gia Huynh, sông Giang, suối Kiết, sông Dinh, suối Dấu bắt nguồn từ núi 

Du, núi Lập, núi Giai xã Suối Kiết  huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận. 

Hạ lưu sông Dinh từ hợp lưu của suối Lớn với sông Dinh ra đến biển, dài khoảng 11 km 

nhưng có mạng lưới sông ngòi khá dày và phức tạp, có nhiều đập chắn lấy nước phục vụ sản 

xuất và dân sinh. Dòng chính có đập Đá Dựng, các dòng phụ có đập Suối Đá, đập Láng Đá, 

đập Suối Sâu, đập Suối Dứa. Sau đập Đá Dựng dòng chính bị ảnh hưởng của thủy triều, có 

biên độ dao đông triều lớn, lòng sông rộng, sâu. Mặc dù ngay sát biển nhưng đoạn này thường 

bị lũ tàn phá nặng nề do cửa sông bị bồi lấp, hệ số uốn khúc lớn. 

a4. Lưu vực sông La Ngà: 

Sông La Ngà là con sông lớn thuộc địa bàn tỉnh, nó là sông thuộc nhóm sông cấp 1 của 

lưu vực sông Đồng Nai. Phần lưu vực sông La Ngà nằm trong vùng Ninh Thuận - Bình Thuận 

thuộc vào khu vực trung và hạ du sông có diện tích 2002 km
2
 và chiều dài 143 km. 
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Sông La Ngà liên tục thay đổi dạng sông do chịu ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên nên 

việc sử dụng nước ở lưu vực này rất khó khăn - nơi địa hình bằng phẳng thuận lợi cho canh tác 

nông nghiệp trong mùa lũ thường xuyên bị úng ngập còn phần địa hình núi dốc thung lũng 

sông hẹp ít có khả năng canh tác. 

a5. Lưu vực sông Lòng Sông 

Sông Lòng Sông thuộc 102 con sông lớn chảy trên đất liền lãnh thổ nước ta. Bao gồm 03 

con sông các cấp có dòng chảy liên tục và chiều dài dòng chảy từ 10 km trở lên.   

a6. Lưu vực sông Cái (Phan Thiết) 

Lưu vực sông Cái (Phan Thiết) nằm trong địa hình chủ yếu là núi thấp, đồi nên độ cao 

bình quân lưu vực sông Cái (Phan Thiết) đạt 198 m và độ dốc lưu vực thấp hơn nhiều so với 

các lưu vực xung quanh với trị số 3,8%. Sông Cái Phan Thiết cũng là một sông lớn thuộc hệ 

thống 102 con sông lớn chảy qua toàn bộ diện tích lãnh thổ đất liền nước ta.  

a7. Lưu vực sông Phan 

Sông Phan là một sông lớn thuộc hệ thống 102 con sông lớn chảy trên lãnh thổ đất liền 

Việt Nam. Sông Phan bao gồm 03 con sông các cấp có dòng chảy liên tục và chiều dài từ 

10km trở lên.Tổng diện tích lưu vực của chúng là 582 km
2
 và bằng 0,188% so với toàn bộ diện 

tích phần trong nước của toàn bộ hệ thống sông ngòi ở nước ta. Trong tổng số 03 con sông, 

ngoài sông chính có: 02 con sông thuộc nhóm sông cấp 1. 

Tổng chiều dài của toàn bộ các sông này là 86 km. Riêng các sông chính có tổng chiều 

dài là 58 km, bằng 67,4% so với tổng chiều dài của tất cả các con sông thuộc hệ thống sông 

này. Diện tích lưu vực trung bình (phần trong nước) của một sông là 225,3 km
2
/sông. Mật độ 

lưới sông trung bình của toàn bộ hệ thống sông này là 0,32 km/km
2
. 

b. Chế độ dòng chảy 

Đặc điểm chung về chế độ dòng chảy của sông suối Bình Thuận là có 02 mùa: mùa lũ và 

mùa khô. Mùa lũ bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 11, lượng dòng chảy chiếm 75% - 90% tổng 

lượng dòng chảy cả năm. Mùa cạn thường từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, đa số các suối 

phía Bắc tỉnh hầu như khô. 

Thời gian chuyển tiếp từ mùa lũ sang mùa cạn thường không quá 1 tháng, nước trong 

sông đột ngột giảm nhanh. Nguyên nhân do các sông thường ngắn, có độ dốc lớn, dạng địa 

chất thường là dễ thấm nước nên có sự khác biệt khá lớn giữa mùa khô, mùa mưa. Đặc biệt, 

những năm gần đây khi thảm thực vật ngày càng suy giảm, khả năng giữ nước và điều hòa 

nước cũng suy giảm theo. Dòng chảy mùa lũ chiếm từ 70 - 80% dòng chảy năm. Mùa lũ là 

mùa từ tháng 5 đến tháng 10; mùa cạn từ tháng 11 đến tháng 4. Dòng chảy trung bình nhiều 

năm mùa lũ tại trạm Sông Luỹ và trạm Tà Pao chiếm lần lượt 67,9%; 71,2% tổng lượng dòng 

chảy nhiều năm. Lượng dòng chảy lớn nhất thường vào khoảng tháng 9, tháng 10. 

Dòng chảy mùa lũ lớn nhất tại trạm Tà Pao trên sông La Ngà, cũng là vùng có lượng mưa 

lớn nhất tỉnh Bình Thuận. Mùa lũ thường bắt đầu chậm hơn khoảng 1 tháng so với mùa mưa. 

Thời gian xuất hiện của lũ cũng không đồng đều trong toàn tỉnh, thường xuất hiện từ tháng 9 - 

tháng 11 nhưng nhiều nơi còn xuất hiện từ tháng 7. Các tháng có lũ lớn nhất cũng thường xuất 

hiện từ tháng 8 - tháng 10. 
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Bảng 6: Số liệu dòng chảy kiệt nhất 

Stt Điểm đo Sông F (km
2
) Mmin (l/s.km

2
) Tháng xuất hiện 

1 Đá Bạc Đá Bạc 66 0 V 

2 Lòng Sông Lòng Sông 394 0,43 III 

3 Sông Luỹ Luỹ 964 0 II 

4 Cà Giây Cà Giây 146 0,62 II 

5 Cà Tót Cà Tót 157 0,71 II 

6 Ba Bầu Cà Ty 327 0,12 III 

7 Ka Bét Cà Ty 136 0 IV 

8 Cửa sông Phan 582 0,22 III 

9 Cửa sông Dinh 904 0,29 III 

10 Võ Đắc La Ngà 3067 3,04 III 

Nguồn: Nghiên cứu, đánh giá tài nguyên nước và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên, 

BVMT nước vùng khô hạn Ninh Thuận, Bình Thuận 

c. Cửa sông: 

Trong tỉnh có 05 con sông chính đổ ra biển với các đặc trưng hình thái rất khác nhau. Các 

sông này đều bắt nguồn từ sườn Đông dãy Trường Sơn, chúng đều có hướng chảy chủ yếu từ 

Tây sang Đông và đổ trực tiếp ra biển Đông. Ngoài ra còn khá nhiều sông, suối nhỏ đổ trực 

tiếp vào biển Đông hoặc các vũng, vịnh dọc theo bờ biển. Các sông đổ ra biển tại 03 cửa chính 

là cửa Phan Thiết, cửa Phan Rí và cửa La Gi. Những sông đổ vào cửa Phan Thiết không lớn, 

chỉ có các sông vừa (diện tích lưu vực 100 - 10.000 km
2
) và nhỏ (diện tích lưu vực < 100 km

2
). 

Hai sông chính đổ vào vịnh Phan Thiết là sông Cái và sông Cà Ty. Sông đổ ra cửa Phan Rí chủ 

yếu là sông Lũy. Sông đổ vào cửa La Gi chủ yếu từ sông Dinh, Phan. Lưu lượng dòng chảy 

phụ thuộc theo mùa, nhìn chung dòng chảy không lớn. 

d. Hồ, đập: 

Căn cứ Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 

Thuận về việc công bố danh mục, phân loại đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình 

Thuận. Hiện nay, tỉnh Bình Thuận với tổng số 48 hồ chứa nước lớn, trung bình, nhỏ, trong đó 

có 03 hồ quan trọng nhất hiện đang khai thác là: Hồ Sông Quao - huyện Hàm Thuận Bắc dung 

tích Vh=80 triệu m
3
, hồ Cà Giây - Bắc Bình dung tích Vh = 37 triệu m

3
, hồ Lòng Sông-Tuy 

Phong Vh= 37 triệu m
3
. 

d1.Hệ thống hồ Sông Quao 

 Là công trình thủy lợi lớn nhất của tỉnh Bình Thuận, được đầu tư xây dựng từ năm 

1995, hoàn thành và đưa vào sử dụng 1998. Nhiệm vụ công trình theo thiết kế được duyệt tưới 

cho 8.120 ha đất canh tác thuộc huyện Hàm Thuận Bắc. Tuy nhiên, hiện nay năng lực thiết kế 

tưới công trình tăng trên 12.000 ha do mở rộng khu tưới và nhờ nguồn nước bổ sung từ đập 
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Đan Sách và nguồn nước từ thủy điện Đại Ninh thông qua kênh chuyển nước 812 - Châu Tá - 

Sông Quao. Hệ thống kênh chính dài hơn 28 km và 20 kênh cấp I với tổng chiều dài hơn 60 

km, chuyển nước cho các hồ Cẩm Hang, hồ Suối Đá để tăng năng lực tưới cho hai công trình 

này. Hệ thống hồ Sông Quao bao gồm 24 ao bàu nhỏ, 23 đập dâng kiên cố, trong đó - đập Đan 

Sách là đập đầu nguồn làm nhiệm vụ bổ sung nguồn nước cho hệ thống, 70 đập tạm và nhiều 

hình thức công trình khác. 

  

Hình 3: Hệ thống hồ Sông Quao 

d2. Hệ thống hồ Cà Giây 

Xây dựng năm 1996 và hoàn thành 2000. Nhiệm vụ công trình là cấp nước tưới đảm 

bảo cho 3,965 ha đất canh tác cho các xã Bình An, Hải Ninh, Chợ Lầu, Phan Rí Thành, Phan 

Hiệp, Phan Hòa thuộc huyện Bắc Bình. Nhờ nguồn nước xả từ Nhà máy Thủy điện Đại Ninh 

(phát điện tháng 4/2008), thông qua tuyến kênh chuyển nước từ Sông Lũy về Hồ Cà Giây đã 

phát huy năng lực thiết kế (NLTK) công trình, đưa diện tích tưới Đông xuân từ 2.281 ha năm 

2007 lên 5.300 ha năm 2009. Sau khi Dự án tưới Phan Rí - Phan Thiết (NLTK 15.700 ha) hoàn 

thành sẽ tưới bổ sung cho 5.200 ha hai vụ Đông xuân và Hè thu cho khu tưới Cà Giây và Đồng 

Mới. 

  

Hình 4: Hệ thống hồ Cà Giây 

d3. Hệ thống hồ chứa nƣớc sông Lòng Sông 

 Nhiệm vụ tưới cho 4.260 ha đất canh tác thuộc địa bàn xã Phong Phú, Phú Lạc, Phước 

Thể và thị trấn Liên Hương; cấp nước sinh hoạt cho 53.300 người; cải tạo môi trường; chống 
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cát bay; sa mạc hóa khu vực và giảm nhẹ lũ hạ lưu. Nhiệm vụ kết hợp (của kênh tiếp nước 

Lòng Sông - Đá Bạc): Tận dụng lượng nước xả thừa trong các tháng mùa mưa để tiếp nước, ổn 

định tưới cho 394 ha của khu tưới hồ Đá Bạc, đồng thời mở rộng khu tưới cho khoảng 650 ha 

đất canh tác và cấp nước sinh hoạt cho nhân dân trong vùng dự án và cấp nước cho nhà máy 

nhiệt điện Vĩnh Tân, công suất 10 triệu m
3
/năm. 

  

Hình 5: Hệ thống hồ chứa nƣớc Lòng Sông 

 Ngoài các công trình hồ chứa hiện trạng trên, ba công trình hồ chứa là Hồ Phan Dũng 

huyện Tuy Phong, hồ Sông Dinh 3 huyện Hàm Tân, hồ sông Móng huyện Hàm Thuận Nam. 

d4. Hệ thống hồ chứa nƣớc sông Móng  

  

Hình 6: Hệ thống hồ chứa nƣớc sông Móng 

3.1.2. Diễn biến ô nhiễm: 

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Bình Thuận đã thực hiện quan trắc nước 

mặt trên các sông chính trong khu vực tỉnh Bình Thuận. Hai điểm nền (sông La Ngà - thượng 

nguồn xã La Dạ; sông Lũy - thượng nguồn xã Phan Thanh - vị trí sử dụng nước dùng cho mục 

đích sinh hoạt) và các điểm tác động là các vị trí tại các lưu vực sông gồm: 

- Sông Giêng (dùng cho mục đích sinh hoạt); 

- Sông Dinh: đoạn ngang qua QL55 (dùng cho mục đích sinh hoạt); tại cầu Tân Lý ra 

biển LaGi (dùng cho mục đích giao thông thủy); tại cầu sông Dinh (KDC Tân Minh) (dùng cho 

mục đích sinh hoạt);  

- Sông Lũy: thượng nguồn Phan Sơn (mục đích sinh hoạt); KDC Lương Sơn (dùng cho 

mục đích sinh hoạt); tại hạ nguồn Phan Rí Thành (dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi); 
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- Sông Lòng Sông: tại Thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong (dùng cho mục đích tưới 

tiêu, thủy lợi);  

- Sông Phan: tại đập tràn Tân Nghĩa (dùng cho mục đích sinh hoạt); đoạn chảy qua nhà 

máy Vedan (cầu 37) (dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi); tại Cầu Quang gần khu vực làm 

muối Tân Thuận (dùng cho mục đích giao thông thủy); 

- Sông Cà Ty: tại xã Mương Mán (cầu Cháy) (dùng cho mục đích sinh hoạt); đoạn chảy 

vào Phan Thiết (QL1A) (dùng cho mục đích giao thông thủy); tại cầu Lê Hồng Phong (dùng 

cho mục đích giao thông thủy);  

- Sông Cái: đầu nguồn tại xã Thuận Hòa, Hàm Thuận Bắc (dùng cho mục đích sinh hoạt); 

hạ nguồn phường Phú Hài (dùng cho mục đích giao thông thủy); 

- Suối Ông Châu xã Tân Đức (dùng cho mục đích sinh hoạt); Suối Cát chảy qua thị trấn 

Lạc Tánh (dùng cho mục đích sinh hoạt); 

- Và bổ sung lấy mẫu từ năm 2019 đối với các điểm: Hợp lưu sông Ui, suối Tượng (dùng 

cho mục đích sinh hoạt); khu vực nhà máy đường Ma Lâm (dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy 

lợi); Kênh nội đồng ra sông La Ngà (dùng cho mục đích sinh hoạt); Nước mặt tại cầu Ngựa 

(dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi); Sông Quận, Bắc Ruộng (dùng cho mục đích tưới tiêu, 

thủy lợi); Nước mặt kênh dẫn ra sông Dinh (dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi); Nước mặt 

tại cầu Hùng Vương (dùng cho mục đích giao thông thủy). 

Kết quả quan trắc với diễn biến hiện trạng chất lượng nước tại các sông chính so sánh với 

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

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

mặt.  

- A1: Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (sau khi áp dụng xử lý thông thường), 

bảo tồn động thực vật thủy sinh và các mục đích khác như loại A2, B1 và B2. 

- A2: Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù 

hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2. 

- B1: Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu 

chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2. 

- B2: Giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu nước chất lượng thấp. 

a. Chất lƣợng nƣớc tại các sông chính:  

a1. Giá trị pH: 
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Biểu đồ 1: Hàm lƣợng pH - điểm nền 

 

Giá trị pH 02 điểm nền tại sông La Ngà và thượng nguồn sông Lũy qua các đợt quan trắc 

của các năm hầu hết đều nằm trong khoảng giá trị của cột A1, A2 (6 ≤ pH ≤ 8,5) của QCVN 

08-MT:2015/BTNMT - Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (sau khi áp dụng xử lý 

thông thường), bảo tồn động thực vật thủy sinh và các mục đích khác như loại B1 và B2. Nhìn 

chung, pH của các điểm nền có xu hướng cao vào các đợt 1, 2, 3, 4 trong năm quan trắc và có 

xu hướng giảm vào các đợt 5, 6, 7, 8, tăng dần trở lại vào các đợt 9, 10, 11 và 12. Ngoại trừ: 

- Tại sông La Ngà - thượng nguồn La Dạ, có dấu hiệu bị bazơ (kiềm) hóa vào đợt 7/2016 

và đợt 5/2017, cụ thể: 

+ Vào đợt 7/2016 (pH = 9,13) giá trị pH cao hơn quy chuẩn cột B2 (pH ≤ 9) gấp 1,01 

lần); 

+ Vào đợt 5/2017 (pH = 8,67), cao hơn quy chuẩn cột A2 (pH ≤ 8,5) gấp 1,02 lần. 

- Tại sông Lũy - thượng nguồn, có dấu hiệu bị bazơ (kiềm) hóa vào đợt 2/2017, cụ thể: 

+ Vào đợt 2/2017 (pH = 8,98) giá trị pH cao hơn quy chuẩn cột A2 (pH ≤8,5) gấp 1,06 

lần), tuy nhiên vẫn nằm trong ngưỡng cột B của QCVN 08-MT:2015/BTNMT. 

Đối với các đợt còn lại, giá trị pH của các điểm nền giai đoạn 2016 - 2020 biến động 

tương đối ổn định qua các đợt quan trắc và qua các năm.  
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Biểu đồ 2: Hàm lƣợng pH - nƣớc sông 
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Theo kết quả quan trắc qua các đợt từ năm 2016 - 2019, giá trị pH của các điểm nước 

sông đều đạt giá trị cột A1, A2 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT (6,0 ≤ pH ≤ 8,5) (cấp nước 

cho mục đích sinh hoạt và dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công 

nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1, B2) tại các điểm quan trắc của các 

sông như sông Giêng; sông Dinh: đoạn ngang qua QL55; tại cầu Tân Lý ra biển LaGi; tại cầu 

sông Dinh (KDC Tân Minh); sông Lũy: thượng nguồn Phan Sơn; KDC Lương Sơn; tại hạ 

nguồn Phan Rí Thành; Sông Lòng Sông: tại Liên Hương; tại đập tràn Tân Nghĩa; tại Cầu 

Quang; đoạn chảy qua nhà máy Vedan (cầu 37); gần khu vực làm muối Tân Thuận; Sông Cà 

Ty: tại xã Mương Mán (cầu Cháy); đoạn chảy vào Phan Thiết (QL1A); Sông Cái: đầu nguồn 

tại xã Thuận Hòa, Hàm Thuận Bắc và các điểm lấy mẫu từ năm 2019 như: Hợp lưu sông Ui, 

suối Tượng; khu vực nhà máy đường Ma Lâm; Kênh nội đồng ra sông La Ngà; Nước mặt tại 

cầu Ngựa; Sông Quận, Bắc Ruộng; Nước mặt kênh dẫn ra sông Dinh; Nước mặt tại cầu Hùng 

Vương; Suối Ông Châu xã Tân Đức; Suối Cát chảy qua thị trấn Lạc Tánh. 

Tuy nhiên, tại một số điểm quan trắc, giá trị pH nằm ngoài khoản quy định giá trị pH cột 

A1, A2 (cấp nước cho mục đích sinh hoạt) QCVN 08-MT:2015/BTNMT và nằm trong khoản 

giá trị B1, B2 (cấp nước cho thủy lợi, giao thông thủy) QCVN 08-MT:2015/BTNMT, tuy 

nhiên vẫn đảm bảo mục đích sử dụng nước tại điểm quan trắc cụ thể: Sông Cà Ty tại cầu Lê 

Hồng Phong giá trị pH đợt 4/2016 (pH = 5,46); Sông Cái: tại hạ nguồn phường Phú Hài giá trị 

pH đợt 4/2016 (pH = 5,23);  

Theo chiều dòng chảy từ thượng nguồn về hạ nguồn của các sông, suối qua các đợt quan 

trắc trong năm và giữa các năm với giá trị pH có xu hướng giảm dần và tăng dần vào cuối 

năm; riêng đối với lưu vực sông Phan (tại khu vực chảy qua nhà máy Vedan - cầu 37), sông Cà 

Ty đoạn chảy vào thành phố Phan Thiết, ngay Quốc lộ 1A), sông Lòng Sông (Liên Hương) giá 

trị pH tại các đợt quan trắc của năm sau cao hơn năm trước.  

a2. Giá trị độ đục: 
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Biểu đồ 3: Hàm lƣợng độ đục - điểm nền 

 

Quy chuẩn Việt Nam 08-MT:2015/BTNMT không quy định đối với chỉ tiêu độ đục. Tuy 

nhiên, độ đục là một trong những chỉ tiêu có tính chất phổ biến và trực quan nhất đối với chất 

lượng nước. Độ đục có thể gây ức chế quang hợp bằng cách ngăn chặn ánh sáng mặt trời, độ 

đục cao có thể gây ra việc tạm dừng hoặc giảm quang hợp, làm giảm sự tồn tại thực vật và 

giảm lượng hòa tan oxy trong nước, dẫn đến làm giảm thảm thực vật. Nếu không có ánh sáng 

mặt trời, rong biển và cỏ cần thiết bên dưới bề mặt của nước sẽ không thể tiếp tục quang hợp 

và có thể chết. Theo kết quả quan trắc đối với các điểm nền qua các đợt trong giai đoạn từ năm 

2016 - 2020, trong đó đáng lưu ý với kết quả độ đục đối với: 

- Điểm nền sông La Ngà tại thượng nguồn La Dạ vào đợt 7/2016 (127 NTU) và đợt 

9/2017 (439NTU). 

- Điểm nền sông Lũy tại thượng nguồn La Dạ vào đợt 6/2016 (313NTU) và đợt 5/2017 

(111NTU). 

Các đợt quan trắc còn lại của 02 điểm nền có giá trị độ đục dao động từ 0 - 40NTU qua 

các năm. 

Biểu đồ 4: Hàm lƣợng độ đục - nƣớc sông 
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Theo kết quả quan trắc nhận thấy,  

- Tại sông Giêng chỉ tiêu độ đục cao nhất so với các đợt quan trắc trong năm của lưu vực 

vào vào đợt 1/2016 (304 NTU). 

- Đối với lưu vực Sông Dinh: độ đục cao nhất tại khu vực cầu Tân Lý (đợt 2/2017) và có 

xu hướng giảm dần qua các năm. 
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- Đối với lưu vực Sông Lũy: độ đục cao nhất so với các đợt quan trắc trong năm của lưu 

vực vào đợt 3 các năm 2017, 2018 tại các vị trí thượng nguồn Phan Sơn; KDC Lương Sơn; tại 

hạ nguồn Phan Rí Thành và giảm dần vào đợt 4 các năm. 

- Đối với lưu vực Sông Lòng Sông: độ đục cao nhất so với các đợt quan trắc trong năm 

của lưu vực vào đợt 1/2017 tại vị trí tại đập tràn Tân Nghĩa. 

- Đối với lưu vực Sông Phan: đục cao nhất so với các đợt quan trắc trong năm của lưu 

vực vào đợt 1/2017 tại đập tràn Tân Nghĩa. 

- Đối với lưu vực Sông Cà Ty: đáng lưu ý tại xã Mương Mán (cầu Cháy) độ đục cao vào 

đợt 2 năm 2016 và năm 2018. 

- Đối với lưu vực Sông Cái: đầu nguồn tại xã Thuận Hòa, Hàm Thuận Bắc; tại hạ nguồn 

phường Phú Hài. 

- Suối Ông Châu xã Tân Đức độ đục đạt giá trị cao vào đợt 2/2017; Suối Cát chảy qua thị 

trấn Lạc Tánh độ đục đạt giá trị cao vào đợt 1/2016 và đợt 2/2017. 

Và các điểm bổ sung lấy mẫu từ năm 2019 đối với: Hợp lưu sông Ui, suối Tượng; khu 

vực nhà máy đường Ma Lâm; Kênh nội đồng ra sông La Ngà; Nước mặt tại cầu Ngựa; Sông 

Quận, Bắc Ruộng; Nước mặt kênh dẫn ra sông Dinh; Nước mặt tại cầu Hùng Vương: giá trị độ 

đục không đáng kể qua các đợt trong các năm. 

a3. Giá trị độ dẫn: 

Biểu đồ 5: Hàm lƣợng độ dẫn điện - điểm nền 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Báo cáo hiện trạng môi trường 05 năm (2016 - 2020) của tỉnh Bình Thuận 

 

45 

Biểu đồ 6: Hàm lƣợng độ dẫn điện - nƣớc sông 
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Đối với điểm nền và các lưu vực sông được quan trắc qua các năm, giá trị độ dẫn đạt giá 

trị cao đối với lưu vực sông Phan: tại cầu Quang, chảy qua nhà máy Vedan và gần khu vực làm 

muối Tân Thuận; Đối với lưu vực sông Cà Ty: tại đoạn chảy vào Phan Thiết (QL1A); tại cầu 

Lê Hồng Phong; Đối với lưu vực sông Cái tại hạ nguồn phường Phú Hài; Và nước mặt tại cầu 

Hùng Vương. 

a3. Hàm lƣợng DO 

- A1 ≥ 6: Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (sau khi áp dụng xử lý thông 

thường), bảo tồn động thực vật thủy sinh và các mục đích khác như loại A2, B1 và B2. 

- A2 ≥ 5: Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý 

phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2. 

- B1 ≥ 4: Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu 

cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2. 

- B2 ≥ 2: Giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu nước chất lượng thấp. 

Biểu đồ 7: Hàm lƣợng DO - điểm nền 

 

Hàm lượng DO của 02 điểm nền sông La Ngà và sông Lũy thượng nguồn hầu hết đều đạt 

giá trị cột A2 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT (5,0 mg/l): Dùng cho mục đích cấp nước sinh 
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hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và 

B2. Với diễn biến chất lượng qua các đợt quan trắc qua các năm như sau: 

- Tại sông La Ngà, hàm lượng DO thấp nhất vào đợt 10/2017 (4,34 mg/l, thấp hơn quy 

chuẩn (cột A1) 1,38 lần), cao nhất vào đợt 1/2016 (11,01 mg/l, đạt quy chuẩn (cột A1)). Hàm 

lượng DO ở cùng một đợt quan trắc giữa các năm biến động không ổn định, cụ thể tại đợt 8 

của các năm, giá trị DO lần lượt là 6,7 mg/l - 5,32 mg/l - 6,31 mg/l - 6,67 mg/l, tại đợt 11 của 

các năm, giá trị DO lần lượt là 6,49 mg/l - 6,96 mg/l - 7,17 mg/l - 6,81 mg/l. 

- Tại sông Lũy, hàm lượng DO thấp nhất vào đợt 6/2016 (4,35 mg/l, đạt quy chuẩn (cột 

B1) nhưng thấp hơn quy chuẩn (cột A2) 0,87 lần), cao nhất vào đợt 1/2016 (13,23 mg/l, đạt 

quy chuẩn (cột A1)). Hàm lượng DO ở cùng một đợt quan trắc giữa các năm biến động không 

ổn định, cụ thể tại đợt 1 của các năm tại thượng nguồn sông Lũy, giá trị DO lần lượt là 13,23 

mg/l - 6,09 mg/l - 5,81 mg/l - 7,60 mg/l, tại đợt 6 của các năm, giá trị DO lần lượt là 4,35 mg/l 

- 9,45 mg/l - 6,8 mg/l - 6,91 mg/l. 

- Giá trị DO giai đoạn 2016 - 2020 biến động không ổn định qua các đợt quan trắc và qua 

các năm.  

Biểu đồ 8: Hàm lƣợng DO - nƣớc sông 
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Theo kết quả quan trắc nhìn chung, hàm lượng Oxy hòa tan (DO) tại tất cả các vị trí lấy 

mẫu nước sông có dấu hiệu tăng và đạt quy chuẩn quy định tại tất cả các vị trí lấy mẫu đều đạt 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT - cột B1 (DO ≥ 4 mg/l) - Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi 

hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử 

dụng như loại B2; cột A2 (DO ≥5 mg/l) - Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải 

áp dụng công nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2. Và cột A1 ≥ 

6: Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (sau khi áp dụng xử lý thông thường), bảo tồn 

động thực vật thủy sinh và các mục đích khác như loại A2, B1 và B2. Chi tiết cụ thể như sau: 

- Tại vị trí lấy mẫu nước sông Giêng (sử dụng cho mục đích sinh hoạt) giá trị DO đạt quy 

chuẩn sử dụng cho mục đích sinh hoạt cột A1 (sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt sau 

khi áp dụng biện pháp xử lý thông thường), cột A2 (sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt 

nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp) vào các đợt 1,3,4/2016, đợt 2,4/2017, đợt 

3,4/2018 và đợt 1,2,3,4/2019; riêng đợt 2/2016, 1,3/2017, đợt 1,2/2018 đạt cột B1 (Dùng cho 

mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng như loại B2). 

- Tại vị trí lấy mẫu nước sông Dinh - ngang qua quốc lộ 55, tại cầu sông Dinh khu dân cư 

Tân Minh (sử dụng cho mục đích sinh hoạt) giá trị DO đạt quy chuẩn sử dụng cho mục đích 

sinh hoạt cột A1 (sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt sau khi áp dụng biện pháp xử lý 

thông thường), cột A2 (sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công 

nghệ xử lý phù hợp) vào các đợt trong năm; Tại vị trí lấy mẫu nước sông Dinh - tại cầu Tân Lý 

đoạn đổ ra biển tại La Gi (sử dụng cho mục đích giao thông thủy) giá trị DO tại các đợt quan 



Báo cáo hiện trạng môi trường 05 năm (2016 - 2020) của tỉnh Bình Thuận 

 

49 

trắc qua các năm đều đạt quy chuẩn sử dụng cho mục đích sinh hoạt cột A1 (sử dụng cho mục 

đích cấp nước sinh hoạt sau khi áp dụng biện pháp xử lý thông thường), cột A2 (sử dụng cho 

mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp). Riêng đợt 3/2017 

đạt cột B1 (dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi), đợt 1/2018 đạt cột B2 (sử dụng cho mục 

đích giao thông thủy và các mục đích khác yêu cầu chất lượng nước thấp). 

- Tại vị trí lấy mẫu nước sông Lũy - tại thượng nguồn Phan Sơn, ngang KDC Lương Sơn 

(sử dụng cho mục đích sinh hoạt), tại vị trí hạ nguồn Phan Rí Thành (sử dụng cho mục đích 

tưới tiêu thủy lợi) giá trị DO tại các đợt quan trắc qua các năm hầu hết đạt quy chuẩn sử dụng 

cho mục đích sinh hoạt cột A1 (sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt sau khi áp dụng biện 

pháp xử lý thông thường), cột A2 (sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp 

dụng công nghệ xử lý phù hợp). Riêng đợt 1/2016 tại vị trí ngang KDC Lương Sơn đạt cột B1 

(dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi); đợt 2/2016 tại vị trí hạ nguồn Phan Rí Thành đạt cột B1 

(dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi). 

- Tại vị trí lấy mẫu nước Sông Lòng Sông: tại Liên Hương(dùng cho mục đích tưới tiêu, 

thủy lợi): giá trị DO tại các đợt quan trắc qua các năm hầu hết đạt quy chuẩn sử dụng cho mục 

đích sinh hoạt cột A1 (sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt sau khi áp dụng biện pháp xử 

lý thông thường), cột A2 (sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công 

nghệ xử lý phù hợp). Riêng đợt 4/2017 tại vị trí Liên Hương; đợt 4/2017 taị vị trí xã Phong Phú 

đạt cột B1 (dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi). 

- Sông Phan: tại đập tràn Tân Nghĩa (dùng cho mục đích sinh hoạt); đoạn chảy qua nhà 

máy Vedan (cầu 37) (dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi); tại Cầu Quang gần khu vực làm 

muối Tân Thuận (dùng cho mục đích giao thông thủy): giá trị DO tại các đợt quan trắc qua các 

năm hầu hết đạt quy chuẩn sử dụng cho mục đích sinh hoạt cột A1 (sử dụng cho mục đích cấp 

nước sinh hoạt sau khi áp dụng biện pháp xử lý thông thường), cột A2 (sử dụng cho mục đích 

cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp). Riêng đợt 3/2018 tại vị trí 

ngang cầu Quang đạt cột B1 (dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi). 

- Sông Cà Ty: tại xã Mương Mán (cầu Cháy) (dùng cho mục đích sinh hoạt); đoạn chảy 

vào Phan Thiết (QL1A) (dùng cho mục đích giao thông thủy); tại cầu Lê Hồng Phong (dùng 

cho mục đích giao thông thủy): theo kết quả phân tích giá trị DO tại các đợt quan trắc qua các 

năm hầu hết đạt quy chuẩn sử dụng cho mục đích sinh hoạt cột A1 (sử dụng cho mục đích cấp 

nước sinh hoạt sau khi áp dụng biện pháp xử lý thông thường), cột A2 (sử dụng cho mục đích 

cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp). Riêng đợt 1/2018 tại vị trí 

xã Mương Mán giá trị DO đạt cột B1 (dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi); đợt 2,3/2017, đợt 

2,3,4/2018 tại vị trí đoạn vào Phan Thiết giá trị DO đạt cột B1; đợt 4/2017 đạt cột B2 (sử dụng 

cho mục đích giao thông thủy); tại vị trí cầu Lê Hồng Phong, năm 2016 và 2019 các đợt quan 

trắc giá trị DO đều đạt cột A1 và A2 (sử dụng cho mục đích sinh hoạt), tuy nhiên vào năm 

2017 và 2018 giá trị DO biến động không đều, trong đó đợt 3,4/2017 và đợt 1/2018 chỉ đạt cột 

B2 (sử dụng cho mục đích giao thông thủy); đợt 1,2/2017, đợt 2,3/2018 đạt cột B1 (sử dụng 

cho mục đích tưới tiêu thủy lợi). 

- Sông Cái: đầu nguồn tại xã Thuận Hòa, Hàm Thuận Bắc (dùng cho mục đích sinh hoạt); 

hạ nguồn phường Phú Hài (dùng cho mục đích giao thông thủy): theo kết quả phân tích giá trị 

DO tại các đợt quan trắc các đợt qua các năm hầu hết đạt quy chuẩn sử dụng cho mục đích 

sinh hoạt cột A1 (sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt sau khi áp dụng biện pháp xử lý 

thông thường), cột A2 (sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công 

nghệ xử lý phù hợp). Riêng đợt 4/2017, đợt 4/2018 tại xã Thuận Hòa, đợt 2,4/2017, đợt 

3,4/2018 tại Phú Hài giá trị DO đạt cột B1 (dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi). 



Báo cáo hiện trạng môi trường 05 năm (2016 - 2020) của tỉnh Bình Thuận 

 

50 

- Suối Ông Châu xã Tân Đức (dùng cho mục đích sinh hoạt); Suối Cát chảy qua thị trấn 

Lạc Tánh (dùng cho mục đích sinh hoạt): giá trị DO hầu hết các đợt quan trắc đều đạt quy 

chuẩn tại cột A1, A2 QCVN 08-MT:2015/BTNMT. 

- Và bổ sung lấy mẫu từ năm 2019 đối với các điểm: Hợp lưu sông Ui, suối Tượng (dùng 

cho mục đích sinh hoạt); khu vực nhà máy đường Ma Lâm (dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy 

lợi); Kênh nội đồng ra sông La Ngà (dùng cho mục đích sinh hoạt); Nước mặt tại cầu Ngựa 

(dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi); Sông Quận, Bắc Ruộng (dùng cho mục đích tưới tiêu, 

thủy lợi); Nước mặt kênh dẫn ra sông Dinh (dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi); Nước mặt 

tại cầu Hùng Vương (dùng cho mục đích giao thông thủy). Giá trị DO hầu hết các đợt quan 

trắc đều đạt quy chuẩn tại cột A1, A2 QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Riêng tại vị trí kênh dẫn 

ra sông Dinh (dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi), giá trị DO dưới mức quy chuẩn B2 (sử 

dụng cho mục đích giao thông thủy) – cần lưu ý để có biện pháp trong công tác quản lý có liên 

quan. 

Tuy nhiên, theo chiều dòng chảy từ thượng nguồn về hạ nguồn của các lưu vực sông qua 

các đợt quan trắc trong năm có xu hướng giảm dần và giữa các năm thì giá trị DO có xu hướng 

giảm dần. Chẳng hạn, tại sông Phan tại Đập tràn Tân Nghĩa hàm lượng DO ở đợt 2/2016 là 5,2 

mg/l, còn tại sông Phan ở phần hạ nguồn (khu vực làm muối Tân Thuận) hàm lượng DO ở đợt 

1/2018 là 4,22 mg/l. 

a3. Hàm lƣợng TSS 

- A1 (TSS ≤ 20 mg/l): Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (sau khi áp dụng xử lý 

thông thường), bảo tồn động thực vật thủy sinh và các mục đích khác như loại A2, B1 và B2. 

- A2 (TSS ≤ 30 mg/l): Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công 

nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2. 

- B1 (TSS ≤ 50 mg/l): Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng 

khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2. 

- B2 (TSS ≤ 100 mg/l): Giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu nước chất 

lượng thấp. 

Biểu đồ 9: Hàm lƣợng TSS
 
- điểm nền 

 

Hàm lượng TSS của 02 điểm nền sông La Ngà và sông Lũy thượng nguồn qua các đợt 

quan trắc của các năm vượt giá trị cột A1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT (20 mg/l) - Sử 

dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (sau khi áp dụng xử lý thông thường), bảo tồn động 
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thực vật thủy sinh và các mục đích khác như loại A2, B1 và B2, ngoại trừ vào đợt 5/2016 (12 

mg/l), đợt 11/2016 (5 mg/l) đợt 2, 12/2017 (6 mg/l, 10mg/l), đợt 1-7/2018 (17 mg/l, 13mg/l, 

9mg/l, 17mg/l, 8mg/l, 19mg/l, 16mg/l), đợt 2-7/2019 (08-18mg/l), đợt 1-3/2020 (TSS ≤ 20 

mg/l)  đạt cột A1; Tại sông Lũy vào đợt 5, 11/2016 (7mg/l, 10mg/l), đợt 2-3/2017 (7mg/l, 

7mg/l, 11mg/l), đợt 2,3/2018 (9mg/l, 14 mg/l); đợt 2,3/2019 (9mg/l, 9 mg/l); đợt 1-3/2020 

(TSS ≤ 20 mg/l) đạt cột A1 - Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (sau khi áp dụng xử lý 

thông thường), bảo tồn động thực vật thủy sinh và các mục đích khác như loại B1 và B2. Với 

diễn biến chất lượng cụ thể: 

- Tại sông La Ngà: giá trị TSS thấp nhất vào đợt 11/2016 (5mg/l), cao nhất vào đợt 

9/2017 (144 mg/l, cao hơn quy chuẩn (cột A1) 7,05 lần); giá trị TSS năm 2016, 2017 có xu 

hướng cao hơn và tại một số đợt quan trắc vượt quy chuẩn như: đợt 4, 6, 7/2016 (59 mg/l, 75 

mg/l, 89 mg/l vượt cột A2 là 1,96 lần; 2,5 lần và 2,96 lần); đợt 9, 10/2017 (144 mg/l, 46 mg/l 

vượt cột A2 là 4,8 lần và 1,53 lần). Tuy nhiên, giá trị TSS đã giảm và đạt cột A2 (30mg/l) của 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT vào năm 2018, 2019. Nhìn chung, giá trị TSS biến động không 

đều ở cùng đợt quan trắc của các các năm và giữa các đợt quan trắc của năm. Cụ thể vào đợt 9, 

giá trị TSS của các năm lần lượt là 75 mg/l - 144 mg/l - 19 mg/l - 15 mg/l. 

- Tại sông Lũy, hàm lượng TSS có xu hướng không đồng đều qua các đợt của mỗi năm 

và qua từng năm, cụ thể hàm lượng TSS thấp nhất vào đợt 5/2016 (7mg/l), đạt quy chuẩn cho 

phép (cột A1), vào đợt 11/2019, hàm lượng TSS cao (104 mg/l), vượt quy chuẩn (cột A1) 5,2 

lần. Cụ thể đối với sông Lũy thượng nguồn, đều có các đợt vượt cột A2 (30mg/l) của QCVN 

08-MT:2015/BTNMT như sau: đợt 3, 6, 7/2016 (142 mg/l, 75 mg/l, 86 mg/l vượt cột A2 là 

4,73 lần; 2,5 lần và 2,86 lần); đợt 5, 10/2017 (73 mg/l, 54 mg/l vượt cột A2 là 2,43 lần và 1,8 

lần); đợt 4, 9/2018 (35 mg/l vượt cột A2 là 1,17 lần); đợt 4, 10/2017 (74 mg/l, 104 mg/l vượt 

cột A2 là 2,47 lần và 3,47 lần). 

Nhận xét diễn biến hàm lượng TSS giai đoạn 2016 - 2020, nhận thấy biến động của hàm 

lượng TSS không ổn định qua các đợt quan trắc và qua các năm.  

Biểu đồ 10: Hàm lƣợng TSS
 
- nƣớc sông 
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Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) tại các sông biến động không đều qua các đợt quan trắc và 

hầu hết vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A2 (30 mg/l) - Dùng cho mục đích cấp nước 

sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp hoặc mục đích sử dụng như loại B1 và 

B2 và QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1 (50 mg/l) - Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi 

hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử 

dụng như loại B2 đối với các lưu vực sông, diễn biến chất lượng cụ thể:  
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- Đối với sông Giêng (dùng cho mục đích sinh hoạt): nồng độ TSS vượt chuẩn cột B1 đợt 

1,2/2016; 1,3/2019; nằm trong khoản từ cột B1 đến cột B2 đợt 4/2016 và đợt 2,3/2017, đợt 

3/2018; đạt cột A1 đợt 4/2017 và 1/2018. 

- Đối với lưu vực sông Dinh - đoạn ngang qua QL55 (dùng cho mục đích sinh hoạt); tại 

cầu Tân Lý ra biển LaGi (dùng cho mục đích giao thông thủy); tại cầu sông Dinh (KDC Tân 

Minh) (dùng cho mục đích sinh hoạt): theo chiều dòng chảy, nồng độ TSS có xu hướng tăng 

dần từ sông Dinh đoạn ngang qua quốc lộ 55, đoạn tại cầu Tân Lý ra biển tại La Gi và đoạn tại 

cầu sông Dinh tại KDC Tân Minh. Trong đó, nồng độ TSS cao nhất vào năm 2019 tại vị trí cầu 

sông Dinh ngay KDC Tân Minh vào đợt 1 (136 mg/l)và đợt 3 (137 mg/l) vượt quy chuẩn cột 

B2 (100 mg/l) 1,36; 1,37 lần. 

- Đối với lưu vực sông Lũy - thượng nguồn Phan Sơn (mục đích sinh hoạt); KDC Lương 

Sơn (dùng cho mục đích sinh hoạt); tại hạ nguồn Phan Rí Thành (dùng cho mục đích tưới tiêu, 

thủy lợi): nồng độ TSS đạt cột A1 tại khu vực qua KDC Lương Sơn vào các đợt 1,2,3,4 các 

năm 2016, 2018, 2019. Riêng trong năm 2017, nồng độ TSS biến động không đều, trong đó 

đạt giá trị cao nhất vào đợt 3/2017 (72 mg/l), nồng độ TSS nằm trong khoảng từ cột B1 đến cột 

B2 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT. 

- Đối với lưu vực sông Lòng Sông - tại Liên Hương (dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy 

lợi): theo kết quả quan trắc, nồng độ TSS đạt quy chuẩn tại các vị trí tại thị trấn Liên Hương và 

đập tràn Tân Nghĩa, đa số các đợt quan trắc qua các năm, nồng độ TSS đều đạt cột A1-QCVN 

08-MT:2015/BTNMT: sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (sau khi áp dụng xử lý thông 

thường), bảo tồn động thực vật thủy sinh và các mục đích khác như loại A2, B1 và B2. Riêng 

đợt 2/2017, đợt 2,3/2018, TSS nằm trong khoảng từ A2 đến B1. 

- Đối với lưu vực sông Phan - tại đập tràn Tân Nghĩa (dùng cho mục đích sinh hoạt); 

đoạn chảy qua nhà máy Vedan (cầu 37) (dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi); tại Cầu Quang 

gần khu vực làm muối Tân Thuận (dùng cho mục đích giao thông thủy): nồng độ TSS đa số 

các đợt đều vượt ngưỡng A2, và B2 tại vị trí cầu Quang, trong đó nồng độ TSS cao nhất vào 

đợt 2/2016 (196 mg/l) vượt quy chuẩn cột B2 1,96 lần; trong năm 2017, 2018 nồng độ TSS có 

xu hướng giảm nằm trong khoảng từ A2 đến B1, và có xu hướng tăng dần trở lại trong năm 

2019, cụ thể tại đợt 2/2019 (141 mg/l) vượt quy chuẩn cột B2 là 1,41 lần, đợt 3/2019 (66 mg/l) 

vượt quy chuẩn cột B1 là 1,32 lần.   

- Đối với lưu vực sông Cà Ty - tại xã Mương Mán (cầu Cháy) (dùng cho mục đích sinh 

hoạt); đoạn chảy vào Phan Thiết (QL1A) (dùng cho mục đích giao thông thủy); tại cầu Lê 

Hồng Phong (dùng cho mục đích giao thông thủy): nồng độ TSS với diễn biến tương đối đều, 

giá trị chủ yếu nằm trong khoảng từ A2 đến B1 ngoài trừ đợt 4/2017, đợt 2/2018 tại vị trí cầu 

Cháy, đợt 1/2018 và đợt 4/2019 tại cầu Lê Hồng Phong, nồng độ TSS nằm trong khoảng từ B1 

đến B2 quy chuẩn 08-MT:2015/BTNMT. 

- Đối với lưu vực sông Cái - Sông Cái: đầu nguồn tại xã Thuận Hòa, Hàm Thuận Bắc 

(dùng cho mục đích sinh hoạt); hạ nguồn phường Phú Hài (dùng cho mục đích giao thông 

thủy): nồng độ TSS có xu hướng tăng theo chiều dòng chảy từ đầu nguồn xã Thuận Hòa, Hàm 

Thuận Bắc đến hạ nguồn tại Phú Hài, trong đó có xu hướng gia tăng vào năm 2018 và năm 

2019 tại hạ nguồn Phú Hài, đạt giá trị cao nhất vào đợt 4/2019 (141 mg/l) vượt quy chuẩn cột 

B2 gấp 1,41 lần. và thấp nhất tại vị trí đầu nguồn, đạt cột A1 các đợt quan trắc của các năm.   

- Đối với vị trí 02 suối: suối ông Châu và suối Cát (dùng cho mục đích sinh hoạt): nồng 

độ TSS nhìn chung diễn biến không đều cao nhất vào đợt 3/2018 và đợt 3/2019 đối với suối 

ông Châu và đạt quy chuẩn A1, A2, B1 đối với suối Cát đoạn chảy quy thị trấn Lạc Tánh. 
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Riêng đối với điểm bổ sung lấy mẫu từ năm 2019 như: Hợp lưu sông Ui, suối Tượng 

(dùng cho mục đích sinh hoạt); khu vực nhà máy đường Ma Lâm (dùng cho mục đích tưới tiêu, 

thủy lợi); Kênh nội đồng ra sông La Ngà (dùng cho mục đích sinh hoạt); Nước mặt tại cầu 

Ngựa (dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi); Sông Quận, Bắc Ruộng (dùng cho mục đích tưới 

tiêu, thủy lợi); Nước mặt kênh dẫn ra sông Dinh (dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi); Nước 

mặt tại cầu Hùng Vương (dùng cho mục đích giao thông thủy): Hợp lưu sông Ui, suối Tượng; 

khu vực nhà máy đường Ma Lâm; Kênh nội đồng ra sông La Ngà; Nước mặt tại cầu Ngựa; 

Sông Quận, Bắc Ruộng; Nước mặt kênh dẫn ra sông Dinh; Nước mặt tại cầu Hùng Vương: 

nồng độ TSS các điểm lấy bổ sung đạt chuẩn cột A1 vào đợt 1,2,4 năm 2019 đối với vị trí hợp 

lưu sông Ui, suối Tượng, nước mặt tại cầu Ngựa, sông Quận, kênh dẫn nước ra sông Dinh; 

nằm trong khoản từ cột B1 đến cột B2 vào đợt 3,4  tại kênh nội đồng ra sông La Ngà.  

a4. Hàm lƣợng BOD5 

- A1 (BOD5 ≤ 4 mg/l): Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (sau khi áp dụng xử lý 

thông thường), bảo tồn động thực vật thủy sinh và các mục đích khác như loại A2, B1 và B2. 

- A2 (BOD5 ≤ 6 mg/l): Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công 

nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2. 

- B1 (BOD5S ≤ 15 mg/l): Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử 

dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2. 

- B2 (BOD5 ≤ 25 mg/l): Giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu nước chất 

lượng thấp. 

Biểu đồ 11: Hàm lƣợng BOD5
 
 - điểm nền 

 

Giá trị BOD5 của 02 điểm nền sông La Ngà và sông Lũy thượng nguồn qua các đợt quan 

trắc của các năm hầu hết đều vượt giá trị quy định tại cột A1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT 

(4,0 mg/l) - Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (sau khi áp dụng xử lý thông thường), 

bảo tồn động thực vật thủy sinh và các mục đích khác như loại A2, B1 và B2, ngoại trừ tại sông 

La Ngà vào đợt 2/2017 (3,6 mg/l), đợt 4/2018 (3,1 mg/l), đợt 8/2019 (3,26 mg/l), đợt 10/2019 

(3,21 mg/l), đợt 12/2019 (3,98 mg/l) và sông Lũy vào đợt 6/2016 (3,58 mg/l), đợt 9/2017 (3,50 

mg/l), đợt 10/2017 (3,24mg/l), đợt 11/2019 (3,75 mg/l); đợt 12/2019 (2,99 mg/l); đợt 2/2020 

(3,85 mg/l). 

- Tại sông La Ngà, giá trị BOD5 biến động không đều ở cùng một đợt quan trắc giữa các 

năm và giữa các đợt quan trắc của cùng một năm. Cụ thể vào đợt 5 giá trị BOD5 qua các năm 
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lần lượt là 7,9 mg/l - 14,3 mg/l - 5,3 mg/l - 4,16 mg/l, vào đợt 8 là 4,4 mg/l - 8,8 mg/l - 6,3 

mg/l - 3,26 mg/l, vào đợt 11 là 4 mg/l - 6,7 mg/l - 5,8 mg/l - 6,16 mg/l. Giá trị BOD5 thấp nhất 

là 3,21 mg/l vào đợt 10/2019, cao nhất là 57,1 mg/l, vượt quy chuẩn cột A1 14,28 lần vào đợt 

7/2016. 

- Tại sông Lũy, giá trị BOD5 biến động không đều ở cùng một đợt quan trắc giữa các năm 

và giữa các đợt quan trắc của cùng một năm. Cụ thể vào đợt 3 giá trị BOD5 qua các năm lần 

lượt là 6,3 mg/l - 8,1 mg/l - 6,67 mg/l - 4,91 mg/l, vào đợt 7 là 36,9 mg/l - 4,3 mg/l - 4,7 mg/l - 

4,91 mg/l, vào đợt 11 là 7,4 mg/l - 7,6 mg/l - 5,8 mg/l - 7,75 mg/l. Giá trị BOD5 thấp nhất là 

2,99 mg/l vào đợt 3/2019, cao nhất là 36,9 mg/l, vượt quy chuẩn cột A1 2,97 lần) vào đợt 

7/2016. 

Biểu đồ 12: Hàm lƣợng BOD5
 
 - nƣớc sông 
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- Nhìn chung, hàm lượng BOD5 tại các điểm lấy mẫu nước sông qua các đợt quan trắc 

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

lượng nước mặt cột A2 - Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công 

nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2, nhưng đa số thấp hơn 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1 - Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục 

đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại 

B2. Hàm lượng BOD5 thấp nhất vào đợt 1 và tăng dần vào đợt 2, 3 và có xu hướng giảm vào 

đợt 4 (tuy nhiên vẫn cao hơn đợt 1). Trong đó, hàm lượng BOD5 cao nhất tại các điểm lấy mẫu 

của sông Lũy hạ nguồn tại Phan Rí Thành, sông Cái hạ nguồn tại Phú Hài qua các đợt lấy mẫu 

phân tích, đặc biệt, tại sông Cái hạ nguồn tại Phú Hài vào đợt 2/2016 (206,3 mg/l) vượt cột B2 

gấp 8,25 lần, gấp đôi so với các đợt khác và so với các năm khác.   

- Hàm lượng BOD5 giữa các vị trí quan trắc của cùng một con sông có xu hướng tăng dần 

về phía hạ nguồn và kết quả quan trắc của năm sau cao hơn năm trước. Chẳng hạn, đối với 

sông Phan thượng nguồn (tại cầu Quang), hàm lượng BOD5 năm 2019, kết quả quan trắc qua 

04 đợt quan trắc dao động từ 4,4 mg/l - 25,57 mg/l, còn đối với sông Phan hạ nguồn (khu vực 

làm muối Tân Thuận), hàm lượng BOD5 dao động từ 9,4 mg/l - 29,5 mg/l vào 04 đợt quan trắc 

của năm 2018. 

- Đối với điểm bổ sung lấy mẫu từ năm 2019: Hợp lưu sông Ui, suối Tượng; khu vực nhà 

máy đường Ma Lâm; Kênh nội đồng ra sông La Ngà; Nước mặt tại cầu Ngựa; Sông Quận, Bắc 

Ruộng; Nước mặt kênh dẫn ra sông Dinh, các đợt quan trắc trong năm 2019 đều đạt giá trị cột 



Báo cáo hiện trạng môi trường 05 năm (2016 - 2020) của tỉnh Bình Thuận 

 

57 

A2 và B1 quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT; Riêng đối với vị trí nước mặt tại cầu Hùng 

Vương, vượt quy chuẩn cột B2 vào đợt 4/2019 (49,27 mg/l) gấp 1,97 lần. 

Nhìn chung, các điểm nước mặt có mục đích sử dụng cho cấp nước sinh hoạt như: 02 

điểm nền sông La Ngà và sông Lũy thượng nguồn; sông như sông Giêng; sông Dinh: đoạn 

ngang qua QL55; tại cầu Tân Lý ra biển LaGi; tại cầu sông Dinh (KDC Tân Minh); sông Lũy: 

thượng nguồn Phan Sơn; KDC Lương Sơn; Sông Phan tại đập tràn Tân Nghĩa; Sông Cà Ty: tại 

xã Mương Mán (cầu Cháy); Sông Cái: đầu nguồn tại xã Thuận Hòa, Hàm Thuận Bắc; đoạn 

hợp lưu sông Ui, suối Tượng; Kênh nội đồng ra sông La Ngà; Suối Ông Châu xã Tân Đức;  

Suối Cát chảy qua thị trấn Lạc Tánh qua các đợt của từng năm và qua mỗi năm đều vượt cột 

A2 (6 mg/l) của QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước mặt cột A2 - Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử 

lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2. 

a5. Hàm lƣợng COD 

- A1 (COD ≤ 10 mg/l): Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (sau khi áp dụng xử lý 

thông thường), bảo tồn động thực vật thủy sinh và các mục đích khác như loại A2, B1 và B2. 

- A2 (COD ≤ 15 mg/l): Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công 

nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2. 

- B1 (COD ≤ 30 mg/l): Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng 

khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2. 

- B2 (COD ≤ 50 mg/l): Giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu nước chất 

lượng thấp. 

Biểu đồ 13: Hàm lƣợng COD - điểm nền 

 

- Giá trị COD của 02 điểm nền sông La Ngà và sông Lũy thượng nguồn qua các đợt quan 

trắc của các năm hầu hết đều vượt giá trị cột A1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT (10,0 mg/l) 

- Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (sau khi áp dụng xử lý thông thường), bảo tồn 

động thực vật thủy sinh và các mục đích khác như loại A2, B1 và B2, ngoại trừ tại sông La Ngà 

vào đợt 12/2016 (8,0 mg/l), đợt  6/2017 (6 mg/l), đợt  4/2018 (8,5 mg/l), đợt 5,8,10,12/2019 

(9,86 mg/l; 8,81 mg/l, 7,76 mg/l, 8,92 mg/l) và thượng nguồn sông Lũy vào đợt 6,8/2016 (6,5 

mg/l, 9,5 mg/l), đợt 4, 7, 8, 9, 10, 11/2017 (9 mg/l; 9 mg/l; 8,6 mg/l; 5 mg/l; 5,95 mg/l); đợt 2, 

5, 6, 7, 8/2018 (9 mg/l; 9 mg/l; 8,6 mg/l; 5,0 mg/l; 5,95 mg/l); đợt 11,12/2019 (7,97 mg/l; 

6,08); đợt 1,2/2020 (9,08 mg/l; 8,81). 
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- Tại sông La Ngà, giá trị COD biến động không đều ở cùng một đợt quan trắc giữa các 

năm và giữa các đợt quan trắc của cùng một năm. Cụ thể vào đợt 7 giá trị COD qua các năm 

lần lượt là 100 mg/l - 10 mg/l - 12,0 mg/l - 11,2 mg/l, vào đợt 5 là 15,5 mg/l - 24,0 mg/l - 

13,4mg/l - 9,86 mg/l. Giá trị COD thấp nhất là 6,0 mg/l vào đợt 2/2017, cao nhất là 100 mg/l, 

vượt quy chuẩn cột A1 10 lần) vào đợt 7/2016.  

- Tại sông Lũy, giá trị COD biến động không đều ở cùng một đợt quan trắc giữa các năm 

và giữa các đợt quan trắc của cùng một năm. Cụ thể vào đợt 7 giá trị COD qua các năm lần 

lượt là 63 mg/l - 9,0 mg/l - 5,0 mg/l - 10,8 mg/l, vào đợt 9 là 21,00 mg/l - 5,0 mg/l - 15,40 mg/l 

- 14,58 mg/l, vào đợt 11 là 13,0 mg/l - 15,40 mg/l - 18,20 mg/l - 7,97 mg/l. Giá trị COD thấp 

nhất là 5,0 mg/l vào đợt 9/2017, cao nhất là 63,0 mg/l, vượt quy chuẩn cột A1 6,3lần) vào đợt 

7/2016. 

Giá trị COD giai đoạn 2016 - 2020 biến động không ổn định qua các đợt quan trắc trong 

năm nhưng có xu hướng tăng dần qua các năm.  

Biểu đồ 14: Hàm lƣợng COD - nƣớc sông 
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Nồng độ COD tại các điểm lấy mẫu nước sông qua các đợt quan trắc đa số cao hơn quy 

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

cột A2 (sử dụng cho mục đích sinh hoạt) và QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1 (sử dụng cho 

mục đích tưới tiêu thủy lợi). Giá trị COD theo chiều dòng chảy của sông có xu hướng tăng dần 

về phía hạ nguồn. Cụ thể:  

- Sông Giêng (dùng cho mục đích sinh hoạt): theo kết quả quan trắc, nồng độ COD đạt 

cột A1 vào đợt 2/2016 (8,00 mg/l), đợt 3/2017 (7,18 mg/l), đợt 2/2018 (9,90 mg/l); nằm trong 

ngưỡng cột A2 (15 mg/l) và B1 (30 mg/l) tại các đợt quan trắc như đợt 1,3,4/2016 (29 mg/l, 20 

mg/l, 16 mg/l); đợt 2,4/2017 (20,7 mg/l, 23 mg/l);          

- Sông Dinh: đoạn ngang qua QL55 (dùng cho mục đích sinh hoạt); tại cầu Tân Lý ra 

biển LaGi (dùng cho mục đích giao thông thủy); tại cầu sông Dinh (KDC Tân Minh) (dùng cho 

mục đích sinh hoạt): nồng độ COD lưu vực sông Dinh chủ yếu nằm trong giới hạn từ cột A2 

(15 mg/l) đến cột B1 (30 mg/l), riêng đối với khu vực tại cầu sông Dinh (KDC Tân Minh) vượt 

chuẩn cột B2 vào đợt 3,4/2018 (62,9 mg/l; 72,5 mg/l) vượt chuẩn 1,26 và 1,45 lần. 

- Sông Lũy: thượng nguồn Phan Sơn (mục đích sinh hoạt); KDC Lương Sơn (dùng cho 

mục đích sinh hoạt); tại hạ nguồn Phan Rí Thành (dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi): nồng 

độ COD có xu hướng tăng theo chiều dòng chảy, trong đó, cao nhất tại hạ nguồn Phan Rí 

Thành vào đợt 2/2016 (171 mg/l vượt quy chuẩn B2 gấp 3,42 lần), đợt 2,3/2019 (71,13 mg/l; 
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108,9 mg/l) vượt quy chuẩn cột B2 gấp 1,42 và 2,18 lần. các đợt còn lại trong năm chủ yếu 

nằm trong khoảng từ cột A1 đến cột A2 của Quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT. 

- Sông Lòng Sông: tại Thị trấn Liên Hương (dùng cho mục đích tưới tiêu và thủy lợi): 

nồng độ COD diễn biến không đều, cao vào đợt 1,3 của các năm quan trắc (đợt 1/2016: 24,6 

mg/l; đợt 3/2016: 33 mg/l; đợt 1/2017: 21 mg/l; đợt 3/2018). Nồng độ COD chủ yếu nằm trong 

khoản từ cột A1 đến cột B1 QCVN08-MT:2015/BTNMT. 

- Sông Phan: tại đập tràn Tân Nghĩa (dùng cho mục đích sinh hoạt); đoạn chảy qua nhà 

máy Vedan (cầu 37) (dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi); tại Cầu Quang gần khu vực làm 

muối Tân Thuận (dùng cho mục đích giao thông thủy): nồng độ COD có xu hướng tăng theo 

chiều dòng chảy, trong đó, cao nhất tại tại cầu Quang vào đợt 1/2016 (65 mg/l) vượt cột B2 

gấp 1,3 lần và gần khu vực làm muối Tân Thuận vào đợt 3/2018 (73,3 mg/l) vượt cột B2 gấp 

1,47 lần. Đối với các đợt quan trắc còn lại trong các năm, nồng độ COD chủ yếu nằm trong 

khoảng từ cột A2 đến cột B1. 

- Sông Cà Ty: tại xã Mương Mán (cầu Cháy) (dùng cho mục đích sinh hoạt); đoạn chảy 

vào Phan Thiết (QL1A) (dùng cho mục đích giao thông thủy); tại cầu Lê Hồng Phong (dùng 

cho mục đích giao thông thủy): tại xã Mương Mán (cầu Cháy); đoạn chảy vào Phan Thiết 

(QL1A); tại cầu Lê Hồng Phong: nồng độ COD cao nhất tại khu vực cầu Lê Hồng Phong, tại 

đây nồng độ Cl
-
 tương đối cao, đa phần các đợt quan trắc trong năm nước lợ hoặc nước bị 

nhiễm mặn, đây cũng là một trong những lý do khiến nồng độ COD phân tích có giá trị cao. 

Trong đó, cụ thể đợt 1/2018 tại vị trí cầu Lê Hồng Phong, nồng độ COD là 124,5 mg/l vượt 

quy chuẩn QCVN08-MT:2015/BTNMT gấp 2,49 lần. 

- Sông Cái: đầu nguồn tại xã Thuận Hòa, Hàm Thuận Bắc (dùng cho mục đích sinh hoạt); 

hạ nguồn phường Phú Hài (dùng cho mục đích giao thông thủy): theo chiều dòng chảy, nồng 

độ COD có xu hướng tăng, trong đó cao nhất vào đợt 2/2016 tại hạ nguồn phường Phú Hài là 

512 mg/l vượt quy chuẩn cột B2 gấp 10,24 lần (tại thời điểm này nước sông Cái bị nhiễm mặn 

tại vị trí lấy mẫu, cụ thể Cl
- 
rất cao với giá trị phân tích được là 1.132,24 mg/l. 

- Suối Ông Châu xã Tân Đức (dùng cho mục đích sinh hoạt); Suối Cát chảy qua thị trấn 

Lạc Tánh (dùng cho mục đích sinh hoạt): nồng độ COD đạt quy chuẩn cột A1 và A2 quy 

chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT. 

- Và bổ sung lấy mẫu từ năm 2019 đối với các điểm: Hợp lưu sông Ui, suối Tượng (dùng 

cho mục đích sinh hoạt); khu vực nhà máy đường Ma Lâm (dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy 

lợi); Kênh nội đồng ra sông La Ngà (dùng cho mục đích sinh hoạt); Nước mặt tại cầu Ngựa 

(dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi); Sông Quận, Bắc Ruộng (dùng cho mục đích tưới tiêu, 

thủy lợi); Nước mặt kênh dẫn ra sông Dinh (dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi); Nước mặt 

tại cầu Hùng Vương (dùng cho mục đích giao thông thủy): nồng độ COD đạt quy chuẩn cột A1 

và A2 quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Riêng đối với nước mặt tại cầu Hùng Vương, 

nồng độ COD qua các đợt quan trắc vượt chuẩn cột B2 vào đợt 4/2019 (100 mg/l) gấp 02 lần, 

đợt 1 và 2 nằm trong khoảng từ A2 đến B1, đợt 3 nằm trong khoảng từ B1 đến B2 Quy chuẩn 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT.  

a6. Hàm lƣợng clorua 

- A1 (Cl
-
 ≤ 250 mg/l): Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (sau khi áp dụng xử lý 

thông thường), bảo tồn động thực vật thủy sinh và các mục đích khác như loại A2, B1 và B2. 

- A2 (Cl
-
 ≤ 350 mg/l): Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công 

nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2. 
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- B1 (Cl
-
 ≤ 350 mg/l): Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng 

khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2. 

B2 (không quy định): Giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu nước chất lượng 

thấp. 

Biểu đồ 15: Hàm lƣợng clorua - điểm nền 

 

Cl
- 
là một trong những chỉ tiêu đánh giá độ nhiễm mặn của nước cũng như ảnh hưởng 

trực tiếp đến ngưỡng kết quả phân tích đối với chỉ tiêu COD. Qua kết quả phân tích chỉ tiêu Cl
-
 

đối với 02 điểm nền cho thấy: Hàm lượng Cl
-
 của 02 điểm nền sông La Ngà và sông Lũy 

thượng nguồn qua các đợt quan trắc của các năm đều đạt cột A1 (Cl
-
 ≤ 250 mg/l) QCVN 08-

MT:2015/BTNMT: Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (sau khi áp dụng xử lý thông 

thường), bảo tồn động thực vật thủy sinh và các mục đích khác như loại A2, B1 và B2. Với kết 

quả tương đối đều vào các năm 2016, 2019 và đợt 1,2,3/2020.  

- Riêng trong năm 2017, đối với sông thượng nguồn sông La Ngà, nồng độ Cl
-
 có xu 

hướng tăng dần từ đợt 1,2,3,4/2017 (8,69 mg/l; 11,52 mg/l; 15,78 mg/l; 18,26 mg/l) và có xu 

hướng giảm từ  đợt 4 trở đi, trong đó đợt 8 và đợt 10 giảm xuống dưới ngưỡng phát hiện 

(<5mg/l). Riêng trong năm 2018 vào đợt 10, nồng độ Cl
-
 đạt giá trị bất thường (47,68 mg/l). 

- Đối với thượng nguồn sông Lũy: qua kết quả quan trắc từ năm 2016 đến đợt 1,2,3/2020  

nồng độ Cl
-
 với diễn biến cơ bản ổn định hơn theo các đợt quan trắc qua các năm 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020. 

Hàm lượng Cl
-
 giai đoạn 2016-2020 biến động không ổn định đối với thượng nguồn La 

Dạ, ổn định đối với thượng nguồn sông Lũy qua các đợt quan trắc trong năm, qua các năm. 
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Biểu đồ 16: Hàm lƣợng clorua - nƣớc sông 

 

 
 

 

- Theo kết quả quan trắc, đối với các vị trí như sông Giêng, sông Dinh tại cầu sông Dinh 

(KDC Tân Minh), sông Lũy thượng nguồn Phan Sơn, sông Lũy qua KDC Lương Sơn; sông 

Phan tại đập tràn Tân Nghĩa, sông Phan đoạn chảy qua nhà máy Vedan tại cầu 37, Hợp lưu 

sông Ui, suối Tượng; khu vực nhà máy đường Ma Lâm; Kênh nội đồng ra sông La Ngà; Nước 

mặt tại cầu Ngựa; Sông Quận, Bắc Ruộng; Nước mặt kênh dẫn ra sông Dinh;  Suối Cát chảy 

qua thị trấn Lạc Tánh; Suối Ông Châu xã Tân Đức, nồng độ Cl
- 
qua các đợt quan trắc với giá 

trị rất thấp, dao động trong khoảng từ 5 đến 30 mg/l đạt cột A1 (Cl
-
 ≤ 250 mg/l): Sử dụng cho 
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mục đích cấp nước sinh hoạt (sau khi áp dụng xử lý thông thường), bảo tồn động thực vật thủy 

sinh và các mục đích khác như loại A2, B1 và B2. 

- Riêng đối với các vị trí hạ lưu gần cửa sông đổ ra biển như đối với sông Dinh tại cầu 

Tân Lý (đợt 1/2016: 33,113 mg/l; đợt 1/2017:1.052,95 mg/l; đợt 1/2018: 28.575,12 mg/l; đợt 

3/2018: 31.269,55 mg/l;đợt 4/2018: 28.433,31 mg/l; đợt 3/2019: 1.833,39 mg/l; đợt 

4/2019:1.371,97 mg/l), sông Lũy hạ nguồn Phan Rí Thành, sông Phan tại cầu Quang, sông 

Phan khu vực làm muối Tân Thuận, tại khu vực cầu Hùng Vương, sông Cà Ty đoạn chảy vào 

thành phố Phan Thiết, tại vị trí cầu Lê Hồng Phòng và Sông Cái tại hạ nguồn Phú Hài, đa số 

các đợt quan trắc, nồng độ Cl
-
 đều đạt giá trị cao và rất cao vượt cột B1 (Cl

-
 ≤ 350 mg/l): Dùng 

cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước 

tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2. 

a6. Hàm lƣợng SO4
2- 

Biểu đồ 17: Hàm lƣợng SO4
2-

 - điểm nền 

 

Biểu đồ 18: Hàm lƣợng SO4
2-

 - nƣớc sông 
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Sulfate (SO4
2-

) là một trong những ion chính hiện diện trong nước thiên nhiên. Trong 

trường hợp nước được cung cấp cho sinh hoạt có nồng độ SO4
2- 

cao sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe 

cho người sử dụng. Đối với, các vùng đất sình lầy, bãi bồi lâu năm, sulfur hữu cơ bị khoáng 

hóa dần dần sẽ tạo thành sulfate,… và đây cũng là chỉ tiêu đặc trưng của những vùng nước bị 

nhiễm phèn, nhiễm mặn. Tuy nhiên, QCVN 08-MT:2015/BTNMT không quy định ngưỡng 

giới hạn đối với chỉ tiêu Sulfate, theo kết quả quan trắc từ 2016 đến năm 2019, cho thấy: 

Đối với 02 điểm nền: sông La Ngà tại thượng nguồn La Dạ và thượng nguồn sông Lũy, 

nồng độ Sulfate dao động trong khoảng từ 0 - 35 mg/l, nằm trong ngưỡng an toàn đến sức khỏe 

nếu cấp nước sinh hoạt (≤ 250mg/l). 

Đối với các lưu vực sông được quan trắc, nhìn chung nồng độ Sulfate cao chủ yếu tại các 

khu vực bị nhiễm mặn (bị ảnh hưởng bởi Cl
-
), như tại Sông Dinh - cầu Tân Lý ra biển tại La 

Gi vào đợt 1/2016 (2.127,33 mg/l); đợt 1/2018 (1.679,94 mg/l) và đợt 3/2018 (668,84 mg/l); 

sông Lũy khu vực hạ nguồn Phan Rí Thành vào đợt 1/2016 (1.107,28 mg/l); sông Phan tại cầu 

Quang vào đợt 1/2016 (4.433,61 mg/l); sông Lũy tại hạ nguồn Phan Rí Thành vào đợt 1/2016 

(1.107,28 mg/l); sông Phan tại cầu Quang vào đợt 1/2016 (4.433,61 mg/l); sông Phan gần khu 

vực làm muối Tân Thuận vào đợt 1/2016 (4.362,03 mg/l); đợt 3,4/2018 (805,3 mg/l; 803,06 

mg/l; sông Cà Ty đoạn chảy vào thành phố Phan Thiết vào đợt 1, 4/2016 (1.957,32 mg/l; 

1.862,5 mg/l); đợt 4/2018 (1.024,52 mg/l); sông Cà Ty ngay cầu Lê Hồng Phong đợt 1,2/2016 

(1.008,86 mg/l; 508,33 mg/l), đợt 1/2017 (731,25 mg/l), đợt 3/2018 (890,3 mg/l); sông Cái hạ 

nguồn phường Phú Tài đợt 1/2016 (2.051,27mg/l).  
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a6. Hàm lƣợng Amoni 

- A1 (NH4
+
 ≤ 0,3 mg/l): Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (sau khi áp dụng xử lý 

thông thường), bảo tồn động thực vật thủy sinh và các mục đích khác như loại A2, B1 và B2. 

- A2 (NH4
+
 ≤ 0,3 mg/l): Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công 

nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2. 

- B1 (NH4
+
 ≤ 0,9 mg/l): Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng 

khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2. 

- B2 (NH4
+
≤ 0,9  mg/l): Giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu nước chất 

lượng thấp. 

Trong nước, bề mặt tự nhiên của vùng không ô nhiễm amoni chỉ có ở nồng độ vết (dưới 

0,05 mg/l). Trong nguồn nước có độ pH acid hoặc trung tính, amoni tồn tại ở dạng ion amoni 

(NH4
+
); nguồn nước có pH kiềm thì amoniac tồn tại chủ yếu ở dạng khí NH3. 

Biểu đồ 19: Hàm lƣợng Amoni - điểm nền 

 

Theo kết quả quan trắc, Hàm lượng Amoni của 02 điểm nền sông La Ngà và sông Lũy 

thượng nguồn qua các đợt quan trắc của các năm hầu hết đều vượt giá trị cột A1, A2 của 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT: A1- Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (sau khi áp dụng 

xử lý thông thường), bảo tồn động thực vật thủy sinh và các mục đích khác như loại A2, B1 và 

B2; A2 - Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp 

hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2. Đặc biệt, tại sông La Ngà thượng nguồn La Dạ 

vào đợt  vào đợt 9/ 2017 (0,4 mg/l) hàm lượng Amoni gấp quy chuẩn cột A1, A2 là 1,33  lần, 

và đạt quy chuẩn cột B1, B2  (0,9 mg/l); đối với sông Lũy tại thượng nguồn qua các đợt quan 

trắc đều đạt chuẩn A1 (sử dụng cho mục đích sinh hoạt). Vễ diễn biến nồng độ qua các đợt của 

các năm: 

- Tại sông La Ngà, giá trị Amoni biến động không đều ở cùng một đợt quan trắc giữa các 

năm và giữa các đợt quan trắc của cùng một năm. Cụ thể vào đợt 9  giá trị Amoni qua các năm 

lần lượt là 0,06 mg/l - 0,4 mg/l - 0,09 mg/l - 0,02 mg/l, vào đợt 12 là 0,11 mg/l - < 0,02 mg/l - 

0,03 mg/l - 0,04 mg/l.  

- Tại sông Lũy, giá trị Amoni biến động không đều ở cùng một đợt quan trắc giữa các 

năm và giữa các đợt quan trắc của cùng một năm. Cụ thể vào đợt 7 giá trị Amoni qua các năm 

lần lượt là 0,14 mg/l - 0,02 mg/l - 0,06 mg/l - 0,00 mg/l, vào đợt 11 là <0,02 mg/l - 0,04 mg/l - 

0,08 mg/l - 0,0 mg/l. 
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Hàm lượng Amoni giai đoạn 2016 - 2020 biến động không ổn định qua các đợt quan trắc 

trong năm và qua các năm. 

Biểu đồ 20: Hàm lƣợng Amoni - nƣớc sông 
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Theo kết quả quan trắc, hàm lượng amoni (NH4
+
) của các lưu vực sông đều đạt cột A1 

(0,3 mg/l), A2 (0,3 mg/l) QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng nước mặt - Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý 

phù hợp; bảo tồn động thực vật thủy sinh, hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2 tại 

các vị trí sông Giêng (sử dụng cho mục đích nước sinh hoạt), Sông Dinh: đoạn ngang qua 

QL55 (dùng cho mục đích sinh hoạt); tại cầu Tân Lý ra biển La Gi (dùng cho mục đích giao 

thông thủy); tại cầu sông Dinh (KDC Tân Minh) (dùng cho mục đích sinh hoạt); Sông Lũy: 

thượng nguồn Phan Sơn (mục đích sinh hoạt); KDC Lương Sơn (dùng cho mục đích sinh 

hoạt); tại hạ nguồn Phan Rí Thành (dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi) ngoại trừ đợt 1/2016 

(0,6 mg/l) vượt quy chuẩn cột A2; Sông Lòng Sông: tại Liên Hương (dùng cho mục đích tưới 

tiêu, thủy lợi); Sông Phan: tại đập tràn Tân Nghĩa (dùng cho mục đích sinh hoạt); đoạn chảy 

qua nhà máy Vedan (cầu 37) (dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi); tại Cầu Quang gần khu 

vực làm muối Tân Thuận (dùng cho mục đích giao thông thủy) ngoại trừ vị trí sông Phan tại 

cầu Quang vào đợt 3/2016 (1,06 mg/l), sông Phan đoạn chảy qua nhà máy Vedan tại cầu 37 

vào đợt 2/2017 (0,76 mg/l), sông Phan khu vực làm muối Tân Thuận đợt 3/2016 (0,85 mg/l); 

Đối với sông Cà Ty: tại xã Mương Mán (cầu Cháy) (dùng cho mục đích sinh hoạt); đoạn chảy 

vào Phan Thiết (QL1A) (dùng cho mục đích giao thông thủy); tại cầu Lê Hồng Phong (dùng 

cho mục đích giao thông thủy) ngoại trừ vị trí đoạn chảy vào thành phố Phan Thiết đợt 4/2016 

(1,28 mg/l). Sông Cái: đầu nguồn tại xã Thuận Hòa, Hàm Thuận Bắc (dùng cho mục đích sinh 

hoạt); hạ nguồn phường Phú Hài (dùng cho mục đích giao thông thủy); 

- Suối Ông Châu xã Tân Đức (dùng cho mục đích sinh hoạt); Suối Cát chảy qua thị trấn 

Lạc Tánh (dùng cho mục đích sinh hoạt); nồng độ NH4
+ 

đều đạt cột A1, A2 quy chuẩn QCVN 

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

 - Đối với các điểm được bổ sung lấy mẫu từ năm 2019 gồm: Hợp lưu sông Ui, suối 

Tượng; khu vực nhà máy đường Ma Lâm; Kênh nội đồng ra sông La Ngà; Nước mặt tại cầu 

Ngựa; Sông Quận, Bắc Ruộng; Nước mặt kênh dẫn ra sông Dinh; Nước mặt tại cầu Hùng 

Vương: nồng độ NH4
+ 

đều đạt cột A1, A2 quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.  

a7. Hàm lƣợng Nitrit 

- A1, A2, B1, B2 (NO2
-
≤ 0,05 mg/l): Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (sau khi 

áp dụng xử lý thông thường), bảo tồn động thực vật thủy sinh và các mục đích khác như loại 

A2, B1 và B2. 
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- A2 Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù 

hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2. 

- B1 Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu 

chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2. 

- B2 Giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu nước chất lượng thấp. 

Nitrit (công thức hóa học là NO2
-
) là hợp chất của nitơ và oxy, thường tồn tại trong đất và 

trong nước. Đây là nguồn cung cấp nitơ cho cây trồng. Thông thường nitrat không gây ảnh 

hưởng sức khỏe, tuy nhiên nếu nồng độ nitrat trong nước quá lớn hoặc nitrat bị chuyển hóa 

thành nitrit sẽ gây ảnh hưởng có hại đến sức khỏe. Nếu nước chủ yếu có nồng độ NO2
-
 cao thì 

nước đã bị ô nhiễm thời gian dài hơn và ít gây nguy hiểm đến sức khỏe hơn. 

Biểu đồ 21: Hàm lƣợng Nitrit - điểm nền 

 

Với mục đích sử dụng cho việc cấp nước sinh hoạt, dựa theo biển đồ, hàm lượng Nitrit 

của 02 điểm nền sông La Ngà và sông Lũy thượng nguồn qua các đợt quan trắc của các năm 

hầu hết đều vượt giá trị các cột của QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A1 = A2 = 0,05 mg/l). Đặc 

biệt, tại thượng nguồn sông Lũy vào đợt 7/2016 (0,809 mg/l) hàm lượng Nitrite gấp quy chuẩn 

16 lần.  

Tại sông La Ngà, giá trị Nitrite biến động không đều ở cùng một đợt quan trắc giữa các 

năm và giữa các đợt quan trắc của cùng một năm. Cụ thể vào đợt 10 giá trị nitrite qua các năm 

lần lượt là 0,047 mg/l - 0,024 mg/l - 0,114 mg/l - 0,014 mg/l, vào đợt 12 là 0,043 mg/l - 0,002 

mg/l - <0,003 mg/l - 0,013 mg/l.  

Tại sông Lũy, giá trị nitrite biến động không đều ở cùng một đợt quan trắc giữa các năm 

và giữa các đợt quan trắc của cùng một năm. Cụ thể vào đợt 7 giá trị nitrite qua các năm lần 

lượt là 0,809 mg/l - 0,028 mg/l - 0,044 mg/l - 0,000 mg/l, vào đợt 11 là 0,01 mg/l - 0,003 mg/l 

- 0,021 mg/l - 0,027 mg/l.  
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Biểu đồ 22: Hàm lƣợng Nitrit - nƣớc sông 
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Hàm lượng Nitrite (NO2
-
) tại các điểm quan trắc qua các đợt quan trắc của các năm hầu 

hết vượt quy chuẩn (0,05 mg/l) - QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Một số điểm quan trắc có hàm 

lượng Nitrit rất cao, cụ thể: 

- Đối với lưu vực sông Giêng (sử dụng cho mục đích nước cấp sinh hoạt) vào đợt 1/2016 

(2,31 mg/l) vượt quy chuẩn gấp 46,2 lần. 

- Sông Dinh: đoạn ngang qua QL55 (dùng cho mục đích sinh hoạt); tại cầu Tân Lý ra 

biển LaGi (dùng cho mục đích giao thông thủy); tại cầu sông Dinh (KDC Tân Minh) (dùng cho 

mục đích sinh hoạt): hầu hết các điểm quan trắc với hàm lượng nitrite vượt quy chuẩn cột A1, 

A2, B1, B2 (≤ 0,05 mg/l). 

- Sông Lũy: thượng nguồn Phan Sơn (mục đích sinh hoạt); KDC Lương Sơn (dùng cho 

mục đích sinh hoạt); tại hạ nguồn Phan Rí Thành (dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi): các 

điểm quan trắc với hàm lượng nitrite đạt quy chuẩn cột A1, A2, B1, B2 (≤ 0,05 mg/l); riêng 

vào dợt 1/2016 và đợt 1/2018 tại hạ nguồn Phan Rí Thành (dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy 

lợi) hàm lượng nitrate vượt quy chuẩn cột B1 dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi. 

- Sông Phan: tại đập tràn Tân Nghĩa (dùng cho mục đích sinh hoạt); đoạn chảy qua nhà 

máy Vedan (cầu 37) (dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi); tại Cầu Quang gần khu vực làm 

muối Tân Thuận (dùng cho mục đích giao thông thủy): hầu hết vượt quy chuẩn cột A1, A2, 

B1, B2 qua các đợt trong năm, đồng thời nồng độ NO2
-
 có xu hướng gia tăng theo chiều dòng 

chảy qua các năm, trong đó cao nhất vào đợt 1/2018 (0,7 mg/l) tại khu vực qua nhà máy Vedan 

ngay cầu 37 và gần khu vực làm muối Tân Thuận đợt 1,3/2018 (0,69, 0,67 mg/l) vượt quy 

chuẩn 13,72; 13,36 lần. 

- Sông Cà Ty: tại xã Mương Mán (cầu Cháy) (dùng cho mục đích sinh hoạt); đoạn chảy 

vào Phan Thiết (QL1A) (dùng cho mục đích giao thông thủy); tại cầu Lê Hồng Phong (dùng 

cho mục đích giao thông thủy): nồng độ nitrit tăng dần theo hướng chiều dòng chảy vượt 

chuẩn cột A1,A2,B1, B2 tại các đợt đối với vị trí đoạn chảy vào thành phố Phan Thiết và tại 

cầu Lê Hồng Phong. Cụ thể, nitrit vượt ngưỡng quy chuẩn vào đợt 1/2016, 2017 và 2019 (0,88 

mg/l, 0,61 mg/l, 0,5 mg/l) tại vị trí đoạn chảy vào Phan Thiết và đợt 3/2016 (1,12 mg/l), đợt 

2/2017 (0,52 mg/l), đợt 2/2018 (0,24 mg/l) tại cầu Lê Hồng Phong. 

- Sông Cái: đầu nguồn tại xã Thuận Hòa, Hàm Thuận Bắc (dùng cho mục đích sinh hoạt); 

hạ nguồn phường Phú Hài (dùng cho mục đích giao thông thủy): nồng độ nitrit tăng dần theo 

hướng chiều dòng chảy, theo đó  nitrit vượt ngưỡng quy chuẩn A1, A2, B1, B2 vào đợt 3/2016 
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(0,48 mg/l); đợt 1,2,3,4/2018 (0,55 mg/l; 0,62 mg/l; 0,13 mg/l; 0,51 mg/l)  tại hạ nguồn Phú 

Hài. 

- Tại khu vực suối Ông Châu xã Tân Đức (dùng cho mục đích sinh hoạt); Suối Cát chảy 

qua thị trấn Lạc Tánh (dùng cho mục đích sinh hoạt): nồng độ nitrit vượt chuẩn cột A1, A2, 

B1, B2 vào các đợt 1,2,4/2018, 2019;  

- Và bổ sung lấy mẫu từ năm 2019 đối với các điểm: Hợp lưu sông Ui, suối Tượng (dùng 

cho mục đích sinh hoạt); khu vực nhà máy đường Ma Lâm (dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy 

lợi); Kênh nội đồng ra sông La Ngà (dùng cho mục đích sinh hoạt); Nước mặt tại cầu Ngựa 

(dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi); Sông Quận, Bắc Ruộng (dùng cho mục đích tưới tiêu, 

thủy lợi); Nước mặt kênh dẫn ra sông Dinh (dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi); Nước mặt 

tại cầu Hùng Vương (dùng cho mục đích giao thông thủy); nồng độ nitrit đạt chuẩn qua các đợt 

trong năm, riêng đối với khu vực Nước mặt kênh dẫn ra sông Dinh vào đợt 1/2019 (0,44 mg/l); 

Nước mặt tại cầu Hùng Vương: vào đợt 4/2019 (0,14 mg/l). 

a8. Hàm lƣợng Nitrat 

- A1 (NO3
-
 ≤ 2 mg/l): Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (sau khi áp dụng xử lý 

thông thường), bảo tồn động thực vật thủy sinh và các mục đích khác như loại A2, B1 và B2. 

- A2 (NO3
-
 ≤ 5 mg/l): Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công 

nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2. 

- B1 (NO3
-
 ≤ 10 mg/l): Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng 

khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2. 

- B2 (NO3
-
 ≤ 15 mg/l): Giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu nước chất 

lượng thấp. 

Biểu đồ 23: Hàm lƣợng Nitrat - điểm nền 

 

- Hàm lượng Nitrat giai đoạn 2016 - 2020 biến động không ổn định qua các đợt quan trắc 

trong năm và qua các năm. Hàm lượng Nitrat của 02 điểm nền sông La Ngà và sông Lũy 

thượng nguồn qua các đợt quan trắc của các năm hầu hết đều đạt giá trị cột A1 của QCVN 08-

MT:2015/BTNMT (2 mg/l) - Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (sau khi áp dụng xử lý 

thông thường), bảo tồn động thực vật thủy sinh và các mục đích khác như loại A2, B1 và B2, 

ngoại trừ sông Lũy vào đợt 2/2018 (2,21 mg/l) vượt quy chuẩn cột A1 (sử dụng cho mục đích 

sinh hoạt) là 1,107 lần và đạt quy chuẩn cột A2 (sử dụng cho mục đích sinh hoạt) (5 mg/l); đợt 
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4/2019 (4,08 mg/l) vượt quy chuẩn cột A1(sử dụng cho mục đích sinh hoạt) là 2,04 lần và đạt 

quy chuẩn cột A2 (5 mg/l). 

Tại thượng nguồn sông Lũy, giá trị Nitrat biến động không đều ở cùng một đợt quan trắc 

giữa các năm và giữa các đợt quan trắc của cùng một năm. Cụ thể vào đợt 2 giá trị Nitrat qua 

các năm lần lượt là 0 mg/l - 0,46 mg/l - 2,21 mg/l - 0,92 mg/l - 0,58 mg/l, vào đợt 4 là 0 mg/l - 

0,27 mg/l - 0,44 mg/l - 4,08 mg/l. 

Hàm lượng Nitrat giai đoạn 2016 - 2020 biến động không ổn định qua các đợt quan trắc 

trong năm và qua các năm.  

Biểu đồ 24: Hàm lƣợng Nitrat - nƣớc sông 
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Hàm lượng Nitrat (NO3
-
) tại hầu hết các điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước sông 

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

nước mặt cột A1 - Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (sau khi áp dụng xử lý thông 

thường), bảo tồn động thực vật thủy sinh và các mục đích khác như loại A2, B1 và B2 và thấp 

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

A2 - Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp 

hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2 như tại sông Giêng (dùng cho mục đích sinh 

hoạt); Sông Dinh: đoạn ngang qua QL55 (dùng cho mục đích sinh hoạt); tại cầu Tân Lý ra 

biển LaGi (dùng cho mục đích giao thông thủy); tại cầu sông Dinh (KDC Tân Minh) (dùng cho 

mục đích sinh hoạt);  Sông Lũy: thượng nguồn Phan Sơn (mục đích sinh hoạt); KDC Lương 

Sơn (dùng cho mục đích sinh hoạt); tại hạ nguồn Phan Rí Thành (dùng cho mục đích tưới tiêu, 

thủy lợi); Sông Lòng Sông: tại Liên Hương (dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi);  Sông 

Phan: tại đập tràn Tân Nghĩa (dùng cho mục đích sinh hoạt); đoạn chảy qua nhà máy Vedan 

(cầu 37) (dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi); tại Cầu Quang gần khu vực làm muối Tân 

Thuận (dùng cho mục đích giao thông thủy); Sông Cà Ty: tại xã Mương Mán (cầu Cháy) (dùng 

cho mục đích sinh hoạt); đoạn chảy vào Phan Thiết (QL1A) (dùng cho mục đích giao thông 

thủy); tại cầu Lê Hồng Phong (dùng cho mục đích giao thông thủy); Sông Cái: đầu nguồn tại 

xã Thuận Hòa, Hàm Thuận Bắc (dùng cho mục đích sinh hoạt); hạ nguồn phường Phú Hài 

(dùng cho mục đích giao thông thủy); Suối Ông Châu xã Tân Đức (dùng cho mục đích sinh 

hoạt);  

Và bổ sung lấy mẫu từ năm 2019 đối với các điểm: Hợp lưu sông Ui, suối Tượng (dùng 

cho mục đích sinh hoạt); khu vực nhà máy đường Ma Lâm (dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy 

lợi); Kênh nội đồng ra sông La Ngà (dùng cho mục đích sinh hoạt); Nước mặt tại cầu Ngựa 

(dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi); Sông Quận, Bắc Ruộng (dùng cho mục đích tưới tiêu, 

thủy lợi); Nước mặt kênh dẫn ra sông Dinh (dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi); Nước mặt 

tại cầu Hùng Vương (dùng cho mục đích giao thông thủy): nồng độ Nitrat đều nằm trong 

khoảng từ A1 đến A2 QCVN 08-MT:2015/BTNMT. 

Riêng tại một số vị trí quan trắc, hàm lượng Nitrat cao, vượt quy chuẩn cho phép nhiều 

lần, cụ thể như tại sông Lũy hạ nguồn Phan Rí Thành đợt 1/2016 (7,09 mg/l), đợt 4/2016 (6,24 

mg/l), Sông Phan tại cầu Quang vào đợt 2/2017 (6,38 mg/l); sông Phan gần khu vực làm muối 

Tân Thuận đợt 2/2017 (6,38 mg/l); Suối Ông Châu vào đợt 3/2018 (5,44 mg/l); suối cát đoạn 

chảy qua thị trấn Lạc Tánh vào đợt 2,4/2018 (20,46 mg/l; 19,69 mg/l). 
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Nhìn chung, hàm lượng Nitrat (NO3
-
) tại các điểm lấy mẫu của các sông có xu hướng 

giảm về phía hạ nguồn. Tại cùng vị trí quan trắc hàm lượng nitrat có xu hướng tăng giữa các 

đợt lấy mẫu, nhưng giảm dần qua các năm.  

a9. Hàm lƣợng Phosphate 

- A1 (PO4
3-

 ≤ 0,1 mg/l): Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (sau khi áp dụng xử lý 

thông thường), bảo tồn động thực vật thủy sinh và các mục đích khác như loại A2, B1 và B2. 

- A2 (PO4
3-

 ≤ 0,2 mg/l): Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công 

nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2. 

- B1 (PO4
3-

 ≤ 0,3 mg/l): Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng 

khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2. 

- B2 (PO4
3-

 ≤ 0,5mg/l): Giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu nước chất 

lượng thấp. 

Biểu đồ 25: Hàm lƣợng Phosphate - điểm nền 

 

- Hàm lượng Phosphate của 02 điểm nền sông La Ngà và sông Lũy thượng nguồn qua 

các đợt quan trắc của các năm hầu hết đều đạt giá trị cột A1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT 

(0,1 mg/l) - Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (sau khi áp dụng xử lý thông thường), 

bảo tồn động thực vật thủy sinh và các mục đích khác như loại A2, B1 và B2, ngoại trừ tại sông 

La Ngà vào đợt 9/2016 (0,22 mg/l); đợt 4/2017 (0,12 mg/l); đợt 10/2017 (0,11 mg/l), đợt 

10/2018 (0,13 mg/l), đợt 2/2018 (0,11 mg/l), đợt 6/2018 (0,12 mg/l) và sông Lũy vào đợt 

6/2016 (0,25 mg/l), đợt 1/2018 (0,17 mg/l), đợt 4/2018 (0,22 mg/l), 

Tại sông La Ngà, giá trị Phosphate biến động không đều ở cùng một đợt quan trắc giữa 

các năm và giữa các đợt quan trắc của cùng một năm. Cụ thể vào đợt 9 giá trị Phosphate qua 

các năm lần lượt là 0,22 mg/l - 0,05 mg/l - 0,01 mg/l - 0,011mg/l. Hàm lượng phosphate cao 

nhất vào đợt 9/2016 là 0,22 mg/l, gấp quy chuẩn (cột A1) 2 lần. 

Hàm lượng Phosphate giai đoạn 2016 - 2020 biến động không ổn định qua các đợt quan 

trắc trong năm và qua các năm.  
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Biểu đồ 26: Hàm lƣợng phosphate - nƣớc sông 
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- Sông Giêng (dùng cho mục đích sinh hoạt): hàm lượng Phosphat (PO3
3-

) vượt chuẩn cột 

B2 QCVN 08-MT:2015/BTNMT (sử dụng mục đích giao thông thủy) vào đợt 1/2016, đợt 

2/2017, đợt 3,4/2018. Các đợt còn lại trong năm đạt quy chuẩn cột A1, A2 QCVN 08-

MT:2015/BTNMT (sử dụng cho mục đích sinh hoạt). 

- Theo chiều dòng chảy từ thượng nguồn xuống hạ nguồn, hàm lượng Phosphat (PO3
3-

) 

biến đổi không ổn định, nhưng giữa các đợt quan trắc trong cùng năm có xu hướng giảm dần. 

Điển hình như sông Cà Ty (Mương Mán sử dụng cho mục đích sinh hoạt) vào các đợt của năm 

2016 lần lượt là 0,29 mg/l - 0,19 mg/l - 0,78mg/l - 0,11 mg/l, sông Cà Ty (Phan Thiết sử dụng 

cho mục đích giao thông thủy) vào các đợt của năm 2018 lần lượt là 0,29 mg/l - 0,19 mg/l - 

0,78 mg/l - 0,11 mg/l, sông Cà Ty (cầu Lê Hồng Phong sử dụng cho mục đích giao thông thủy) 

vào các đợt của năm 2014 lần lượt là 0,13 mg/l - 0,04 mg/l - 0,41 mg/l - 0,16 mg/l. 

- Và các điêm bổ sung lấy mẫu từ năm 2019 đối với: Hợp lưu sông Ui, suối Tượng; khu 

vực nhà máy đường Ma Lâm; Kênh nội đồng ra sông La Ngà; Nước mặt tại cầu Ngựa; Sông 

Quận, Bắc Ruộng; Nước mặt kênh dẫn ra sông Dinh; Nước mặt tại cầu Hùng Vương: nồng độ 

PO4
3-

 biến đổi không đều qua các đợt trong năm. Trong đó, đáng lưu ý tại vị trí nước mặt dẫn 

ra sông Dinh đều vượt quy chuẩn vào đợt 1,3 và 4 và nước mặt ra cầu Hùng Vương vào đợt 1 

và 2. 

a10. Hàm lƣợng photpho tổng 

Biểu đồ 27: Hàm lƣợng Ptc - điểm nền 
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Biểu đồ 28: Hàm lƣợng Photpho - nƣớc sông 
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Tại sông La Ngà, giá trị photpho tổng biến động không đều ở cùng một đợt quan trắc 

giữa các năm và giữa các đợt quan trắc của cùng một năm. Cụ thể vào đợt 5 giá trị photpho 

tổng qua các năm lần lượt là 0,75 mg/l - 0,98 mg/l - 2,56 mg/l - 1,11 mg/l, vào đợt 8 là 0,87 

mg/l - 1,58 mg/l - 3,52 mg/l - 1,57 mg/l.  

Tại sông Lũy, giá trị photpho tổng biến động không đều ở cùng một đợt quan trắc giữa 

các năm và giữa các đợt quan trắc của cùng một năm. Cụ thể vào đợt 3 giá trị photpho tổng 

qua các năm lần lượt là 0,60 mg/l - 0,84 mg/l - 0,12 mg/l - 0,22 mg/l, vào đợt 11 là 0,10 mg/l - 

0,89 mg/l - 0,90 mg/l - 0,35 mg/l.  

Hàm lượng photpho tổng giai đoạn 2016 - 2020 biến động không ổn định qua các đợt 

quan trắc trong năm và qua các năm.  

- Và các điểm bổ sung lấy mẫu từ năm 2019 đối với: Hợp lưu sông Ui, suối Tượng; khu 

vực nhà máy đường Ma Lâm; Kênh nội đồng ra sông La Ngà; Nước mặt tại cầu Ngựa; Sông 

Quận, Bắc Ruộng; Nước mặt kênh dẫn ra sông Dinh; Nước mặt tại cầu Hùng Vương: nồng độ 

Ptc biến đổi tương đối ổn định qua các đợt trong năm. 

a11. Hàm lƣợng Coliform 

- A1 (Coliform ≤ 2.500 MPN/100ml): Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (sau khi 

áp dụng xử lý thông thường), bảo tồn động thực vật thủy sinh và các mục đích khác như loại 

A2, B1 và B2. 
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- A2 (Coliform ≤ 5.000 MPN/100ml): Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải 

áp dụng công nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2. 

- B1 (Coliform ≤ 7.500 MPN/100ml): Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục 

đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại 

B2. 

- B1 (Coliform ≤ 10.000 MPN/100ml): Giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu 

nước chất lượng thấp. 

Biểu đồ 29: Hàm lƣợng Coliform - điểm nền 

 

Hàm lượng Coliform của 02 điểm nền sông La Ngà và sông Lũy thượng nguồn qua các 

đợt quan trắc của các năm hầu hết đều vượt giá trị cột A1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT 

(2.500 MPN/100ml) - Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt và các mục đích khác như 

loại A2, B1 và B2. 

Tại sông La Ngà và sông Lũy, hàm lượng coliform ở cùng đợt quan trắc của các năm và 

giữa các đợt quan trắc của năm biến động không ổn định.. 

Nhìn chung, hàm lượng Coliform giai đoạn 2016 - 2020 biến động không ổn định qua 

các đợt quan trắc trong năm và qua các năm. 

Đối với các chỉ tiêu kim loại nặng, hàm lượng dầu mỡ, hàm lượng thuốc bảo vệ thực vật, 

kết quả phân tích tại 2 vị trí điểm nền sông La Ngà và sông Lũy thượng nguồn qua các đợt 

quan trắc của các năm hầu hết đều đạt giá trị cột A1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Sử 

dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt và các mục đích khác như loại A2, B1 và B2. 
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Biểu đồ 30: Hàm lƣợng Coliform - nƣớc sông 
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- Hàm lượng Coliform tại hầu hết các quan trắc của các sông đều cao hơn quy chuẩn 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt cột A1 - 

Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (sau khi áp dụng xử lý thông thường), bảo tồn động 

thực vật thủy sinh và các mục đích khác như loại A2, B1 và B2 và thấp hơn QCVN 08-

MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt cột A2 - Dùng cho 

mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục đích 

sử dụng như loại B1 và B2.  

-  Và các điêm bổ sung lấy mẫu từ năm 2019 đối với: Hợp lưu sông Ui, suối Tượng; khu 

vực nhà máy đường Ma Lâm; Kênh nội đồng ra sông La Ngà; Nước mặt tại cầu Ngựa; Sông 

Quận, Bắc Ruộng; Nước mặt kênh dẫn ra sông Dinh; Nước mặt tại cầu Hùng Vương: tất cả các 

đợt quan trắc trong năm 2019 đều đạt quy chuẩn cột A1 - Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh 

hoạt (sau khi áp dụng xử lý thông thường), bảo tồn động thực vật thủy sinh và các mục đích 

khác như loại A2, B1 và B2. 

a12. Hàm lƣợng các chỉ tiêu khác: 

Đối với hàm lượng dầu mỡ, hàm lượng kim loại nặng, dầu mỡ, hàm lượng thuốc bảo vệ 

thực vật tại các điểm lấy mẫu qua các đợt quan trắc hầu hết đều đạt QCVN 08-

MT:2015/BTNMT loại A2 và B2 qua các đợt quan trắc trong giai đoạn 2016 - 2020. 

 Nhận xét chung 

Đối chiếu với các mục đích sử dụng nước trên địa bàn tỉnh, so sánh quy chuẩn QCVN08-

MT:2015/QCVN: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, các vị trí quan trắc 

trên các con sông chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đáng lưu ý tại một số điểm quan trắc như 

sau: nước mặt kênh dẫn ra sông Dinh (hàm lượng DO thấp hơn cột B2 QCVN08-

MT:2015/BTNMT), hàm lượng Nitrate vượt quy chuẩn cột B2 vào đợt 1 và 4/2019; tại các vị 

trí như sông Phan (nhà máy Vedan tại cầu 37), sông Phan (khu vực làm muối Tân Thuận), 

sông Cà Ty (tại đoạn vào thành phố Phan Thiết), sông Cà Ty (cầu Lê Hồng Phong), sông Dinh 

(cầu Tân Lý), chất lượng nước vượt quy chuẩn nhiều lần ở một số các chỉ tiêu như trên. Ngoài 

ra, tại một số điểm có mục đích sử dụng nước cho việc cấp nước sinh hoạt có các thông số 

vượt quy chuẩn ( PO4
3-

;NO3
-
; NO2

-
; COD; BOD5; TSS) ở một số đợt qua một số năm. Vì vậy, 

trong thời gian tới cần kiểm soát chặt chẽ các nguồn tác động đến chất lượng nước tại các vị trí 

trên nhất là các vị trí có mục đích sử dụng nước cho việc cấp nước sinh hoạt, từ đó đề xuất 

biện pháp cải thiện chất lượng nước. 
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b. Chất lƣợng các hồ đập trên địa bàn tỉnh 

Theo quy hoạch mạng lưới quan trắc trên địa bàn tỉnh được phê duyệt, các điểm quan trắc 

hồ đập được sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh tiến hành quan trắc bao gồm các 

điểm tại: Đập Phú Hội (Hàm Thuận Bắc); Đập Sông Quao (Hàm Thuận Bắc); Đập Đá Dựng 

(La Gi); Đập Xuân Quang (Bắc Bình); Hồ Bàu Trắng (Bắc Bình); Đập Ba Bàu (Hàm Thuận 

Nam); Hồ Cà Giây (Bắc Bình); Hồ Biển Lạc (Tánh Linh); Đập dâng Tà Pao (Tánh Linh); Hồ 

Chứa nước nhà máy thủy điện Hàm Thuận; Hồ Cà Giang (Hàm Thuận Bắc); Hồ Suối đá (Hàm 

Thuận Bắc); Hồ Đá Bạc (Tuy Phong); Hồ Núi Đất (La Gi); Hồ Lòng Sông (Phong Phú); Hồ 

Sông Dinh 3 (Hàm Tân). Kết quả quan trắc giai đoạn 2016 - 2020 tại các vị trí lấy mẫu so sánh 

kết quả quan trắc tại các điểm với QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng nước mặt cho thấy diễn biến chất lượng nước các hồ đập trên địa bàn tỉnh Bình 

Thuận như sau: 

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

mặt.  

- A1: Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (sau khi áp dụng xử lý thông thường), 

bảo tồn động thực vật thủy sinh và các mục đích khác như loại A2, B1 và B2. 

- A2: Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù 

hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2. 

- B1: Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu 

chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2. 

- B2: Giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu nước chất lượng thấp. 

b1. pH  

Biểu đồ 31: Giá trị pH - nƣớc mặt các hồ đập trên địa bàn tỉnh 
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 Giá trị pH của tại các hồ nước mặt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận qua 04 đợt quan trắc của 

các năm hầu hết các điểm đều đạt giá trị cột A1, A2 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT (6,0 - 

8,5) Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Tuy nhiên vào đợt 1/2017 tại Hồ Cà Giây Bắc 

Bình có giá trị 8,77 vượt quy chuẩn nhưng không đáng kể. Giá trị pH tại cùng một vị trí giữa 

các đợt quan trắc của cùng năm và giữa các năm có xu hướng giảm.  

b3. Hàm lƣợng độ đục 

Biểu đồ 32: Hàm lƣợng độ đục - nƣớc mặt các hồ đập trên địa bàn tỉnh 
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Giá trị Độ đục biến động qua các đợt trong từng năm. Tại Đập Đá Dựng có kết quả quan 

trắc đợt 1/2017 cao nhất so với các điểm và đợt khác. Đập dâng Tà Pao có giá trị vào đợt 1 cao 

hơn so với các đợt còn lại. Nhìn chung, qua các đợt quan trắc cho thấy các giá trị chênh lệch 

giữa các đợt trong năm và giảm dần, cao nhất vào năm 2017 và giảm dần vào năm 2019.  

b4. Hàm lƣợng độ dẫn 

Biểu đồ 33: Hàm lƣợng độ dẫn - nƣớc mặt các hồ đập trên địa bàn tỉnh 
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 b5. Hàm lƣợng DO 

Biểu đồ 34: Hàm lƣợng DO - nƣớc mặt các hồ đập trên địa bàn tỉnh 

 

 

Hàm lượng Oxy hòa tan (DO) tại tất cả các vị trí lấy mẫu có dấu hiệu tăng và đạt quy 

chuẩn quy định tại tất cả các vị trí lấy mẫu đều đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT - cột B1 (DO 

≥ 4 mg/l) trở lên. Tuy nhiên, tại Hồ Bàu Trắng đợt 4/2017 có giá trị thấp nhất trong các đợt và 

các năm là 2,73mg/l. Tại Đập dâng Tà Pao đợt 4/2017 có giá trị thấp nhất là 3,39mg/l. Hồ sông 

Dinh 3 Hàm Tân vào đợt 4/2019 có giá trị 1,10mg/l.  

Nhìn chung, nhu cầu oxy hòa tan (DO) tại cùng một ví trí quan trắc tăng giảm không ổn 

định giữa các đợt quan trắc và giữa các năm, đặc biệt trong năm 2017.  
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b6. Hàm lƣợng TSS: 

Biểu đồ 35: Hàm lƣợng TSS - nƣớc mặt các hồ đập trên địa bàn tỉnh 

 

 

Tại các điểm như Hồ Bàu Trắng, Đập Ba Bàu, Hồ Cà Giây; Hồ chứa nhà máy thủy điện 

Hàm Thuận; Hồ Suối Đá (HTB), Hồ Núi Đất tại La Gi, Hồ Lòng Sông ở Phong Phú: tổng chất 

rắn lơ lửng (TSS) hầu hết đều nằm trong quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A2 (30 

mg/l) - Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp; 

bảo tồn động thực vật thủy sinh, hoặc mục đích sử dụng như loại B1 và B2. 

Tổng chất rắn lơ lửng tại các vị trí còn lại biến động không đều qua các đợt quan trắc và 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1 (50 mg/l) - Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc 

các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng 

như loại B2. Cụ thể, đối với đập Xuân Quang hàm lượng TSS cao nhất vào đợt 4/2016 là 229 

mg/l vượt quy chuẩn cột B2 gấp 2,29 lần và thấp đều về các đợt trong các năm tiếp theo và đạt 

cột A2. Hồ Biển Lạc có giá trị tương đối thấp hơn QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B2 (100 

mg/l), tuy nhiên vào đợt 3/2018 vượt quy chuẩn cột B2 là 121mg/l gấp 1,21 lần. Tại đập dâng 

Tà Pao qua các đợt quan trắc các giá trị đều thấp hơn cột B1 (50mg/l) quy chuẩn, tuy nhiên 

vào đợt 1/2016 và năm 2019 lớn hơn giá cột B2 và nhỏ hơn giá trị cột B1 của quy chuẩn.  

b7. Hàm lƣợng Clorua (Cl-): 
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Biểu đồ 36: Hàm lƣợng Clorua - nƣớc mặt các hồ đập trên địa bàn tỉnh 

 

 

Hàm lượng clorua tại các vị trí quan trắc đều đạt cột A1 - QCVN 08-

MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt - Sử dụng tốt cho 

mục đích cấp nước sinh hoạt và các mục đích khác như loại A2, B1 và B2. Hàm lượng clorua 

tại các hồ đập có xu hướng không ổn định giữa các đợt lấy mẫu và giữa các năm, nhưng vẫn 

thấp hơn giới hạn cho phép của quy chuẩn hiện hành rất nhiều lần. Riêng tại vị trí Hồ Bàu 

Trắng, hàm lượng clorua với giá trị cao hơn so với các điểm quan trắc hồ đập khác trên địa bàn 

tỉnh. 

b5. Hàm lƣợng BOD5: 

Biểu đồ 37: Hàm lƣợng BOD5 - nƣớc mặt các hồ đập trên địa bàn tỉnh 
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Nhìn chung, hàm lượng BOD5 tại các điểm qua các đợt quan trắc đều vượt quy chuẩn 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt cột A2 - 

Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp; bảo tồn 

động thực vật thủy sinh, hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2 của Quy chuẩn QCVN 

08-MT:2015/BTNMT, nhưng đa số thấp hơn QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1. Tuy nhiên, 

tại điểm Hồ Bàu Trắng vào đợt 2/2016 có giá trị cao nhất là 46,6 mg/l vượt chuẩn cột B2 của 

quy chuẩn gấp 1,8 lần. Cho thấy chất lượng nước tại các điểm hồ đập trên địa bàn tỉnh Bình 

Thuận vẫn đáp ứng được nhu cầu cấp nước sinh hoạt. 

b6. Hàm lƣợng COD: 

Biểu đồ 38: Hàm lƣợng COD - nƣớc mặt các hồ đập trên địa bàn tỉnh 
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Hàm lượng COD tại các điểm cho thấy các giá trị đều nằm trong quy chuẩn QCVN 08-

MT:2015/BTNMT cột A2. Tuy nhiên có đợt 1/2016 tại Hồ Bàu trắng có giá trị cao nhất là 

102,1 mg/l vượt quy chuẩn cột B2 gấp 2,1 lần. Điểm đập Đá dựng đợt 4 năm 2018 có giá trị 56 

mg/l vượt cột B2 khoảng 1,12 lần. Các giá trị còn lại tại các điểm qua các đợt quan trắc đều 

nằm trong giới hạn từ cột A1 đến B2 của quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT.  

b7. Hàm lƣợng Amoni: 

Biểu đồ 39: Hàm lƣợng Amoni - nƣớc mặt các hồ đập trên địa bàn tỉnh 

 

 

Hàm lượng amoni (NH4
+
) cho thấy hầu hết các điểm qua các đợt quan trắc từng năm đều 

nằm trong gới hạn cho phép tuy nhiên tại đập Xuân Quang vào năm 2018 và năm 2019 có giá 

trị cao từ 12 -14,6mg/l vượt gấp15,5 lần so với quy chuẩn cột B1 trong quy chuẩn và các đợt 

quan trắc trong năm 2018 và 2019 đều cao vượt ngưỡng, Tuy nhiên vào đợt 4/2019 giá trị lại 

giảm một cách đáng kể và nằm trong giới hạn của quy chuẩn.  

b8. Hàm lƣợng Nitrit: 
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Biểu đồ 40: Hàm lƣợng Nitrit - nƣớc mặt các hồ đập trên địa bàn tỉnh 

 

 

Hàm lượng Nitrite (NO2
-
) tại các điểm quan trắc qua các đợt quan trắc của các năm hầu 

hết vượt quy chuẩn cột B2 (0,05 mg/l) - QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Điểm có giá trị cao 

nhất đợt 4/2018 Hồ chứa nước máy thủy điện Hàm Thuận là 6,31mg/l vượt quy chuẩn gấp 

12,6 lần, các giá trị quan trắc năm 2018 đều vượt quy chuẩn từ từ 7 - 12,6 lần.  

b9. Hàm lƣợng Nitrat: 

Biểu đồ 41: Hàm lƣợng Nitrat - nƣớc mặt các hồ đập trên địa bàn tỉnh 
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Hàm lượng Nitrat (NO3
-
) tại hầu hết các điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước mặt đều 

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

lượng nước mặt cột A1 - Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt và các mục đích khác 

như loại A2, B1. Tuy nhiên vào đợt 1/2016 tại Đập Phú Hội cao nhất trong các đợt và các điểm 

quan trắc  là 12mg/l nhưng vẫn dưới giới hạn cột B2 của quy chuẩn.  

b10. Hàm lƣợng Phosphate: 

Biểu đồ 42: Hàm lƣợng phosphate - nƣớc mặt các hồ đập trên địa bàn tỉnh 

 

 

Hàm lượng Phosphat (PO4
3-

) tại các điểm quan trắc cho thấy giá trị đều nằm dưới giới 

hạn cột B2 của quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Giá trị nồng độ phosphate tai các 
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điểm tương đối đều từ A2 trở xuống. Tuy nhiên có  đập Phú Hội, Đập Đá Dựng,  Đập Đá Bàu 

và Hồ Biển Lạc có sự chênh lệch về giá trị giữa các đợt trong các năm.  

Tại Đập Phú Hội có đợt 2/2018 có giá trị cao nhất so với các năm còn lại.Đập Đá Dựng 

-LaGi có đợt 2/2017 là cao nhất.Đập Xuân Quang có đợt 4/2016 có biến động cao nhất so với 

các năm, và các năm còn lại có giá trị giảm dần đều. Tại Hồ Biển Lạc có giá trị PO4
3-

 tại đợt 4 

của năm 2017 và năm 2018 là biến động so với các đợt còn lại. 

Nhìn chung nồng độ PO4
3-

 tại các điểm có biến động tuy nhiên nồng độ vẫn nằm trong 

giới hạn của cột B2.  

b11. Hàm lƣợng Photpho tổng: 

Biểu đồ 43: Hàm lƣợng Photpho tổng - nƣớc mặt các hồ đập trên địa bàn tỉnh 

 

 

Hàm lượng Photpho tổng tại các điểm quan trắc cho thấy biến động theo từng đợt qua 

các năm từ năm 2016-2019. Hầu hết vào đợt 3 từng năm có nồng độ cao nhất vì thời gian đó 

trong năm thường bị ảnh hưởng từ cơn mưa và cuốn theo các tạp chất đổ về hồ đập chứa nước. 

Từ biểu đồ cho thấy sự chênh lệc gữa điểm cao nhất và thấp nhất không đáng kể 

b12. Hàm lƣợng Coliform:  
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Biểu đồ 44: Hàm lƣợng Coliform - nƣớc mặt các hồ đập trên địa bàn tỉnh 

 

 

Hàm lượng Coliform tại hầu hết các điểm lấy mẫu nằm trong giới hạn cho phép cột A1 

và A2 - QCVN 08-MT:2015/BTNMT, ngoại trừ đập Phú Hội (đợt 1 - 2016) và Hồ Biển Lạc 

(đợt 4 - 2016 ) cao vượt mức có giá trị 24.000 vượt quy chuẩn cột B2 gấp 2,4 lần.  

Nhìn chung, các năm 2017 đến năm 2019 có hàm lượng Coliform tại các hồ, đập qua các 

đợt quan trắc và qua các năm có xu hướng giảm. Cho thấy chất lượng tại các điểm hồ đập 

không bị ô nhiễm. 

b13. Các chỉ tiêu kim loại: Đối với hàm lượng dầu mỡ, hàm lượng kim loại nặng, dầu 

mỡ, hàm lượng thuốc bảo vệ thực vật tại các điểm lấy mẫu qua các đợt quan trắc hầu hết đều 

đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT loại A2 và B2 qua các đợt quan trắc trong giai đoạn 2016 - 

2020. 

Nhận xét chung:  Hầu hết các chỉ tiêu quan trắc tại các hồ đập trên địa bàn tỉnh có một 

số chỉ tiêu vượt quy chuẩn so sánh và cao hơn các vị trí còn lại, trong đó đáng lưu ý đối với vị 

trí Hồ Bàu Trắng ở Bắc Bình, Đập Xuân Quang (hầu hết các chỉ tiêu đều nằm ngoài quy chuẩn 

áp dụng đối với nước cấp cho mục đích sinh hoạt). 

c. Đối với lƣu vực sông La Ngà: 

Ngoài các điểm quan trắc hiện trạng môi trường đã trình bày ở phần trên của báo cáo, từ 

năm 2019, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Bình Thuận tiến hành lấy mẫu quan 

trắc môi trường nước sông La Ngà tại các vị trí như: tại hồ chứa nhà máy thủy điện Hàm 

Thuận, huyện Hàm Thuận Bắc; tại cầu Tà Pao, huyện Tánh Linh; tại ngã ba cách cầu La Ngâu 
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300m; tại nhánh thoát nước thủy điện Đa Mi, Tánh Linh; tại Suối Cát, Tánh Linh; tại đoạn 

chảy qua tỉnh lộ 713, Đức Linh; tại vị trí phà Gia An, xã Gia An,Tánh Linh; tại tại kênh thủy 

lợi (kênh dẫn nước từ hồ Biển Lạc cho huyện Hàm Tân); tại Hồ Biển Lạc, Đức Linh. Kết quả 

so sánh với Quy chuẩn cho phép về nước mặt (QCVN 08-MT:2015/BTNMT) cho thấy: 

- Giá trị pH tại 09 điểm lưu vực sông La Ngà qua 8 đợt quan trắc trong năm 2019 với các 

giá trị phân tích đều đạt giá trị cột A2 (6,0 - 8,5) của quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT 

và biến động tương đối đều qua các tháng trong năm 2019. 

- Hàm lượng Oxy hòa tan (DO) tại 09 điểm mạng lưới sông La Ngà qua 08 đợt quan trắc 

trong năm 2019 với các giá trị phân tích tại tất cả các đợt đều đạt giá trị cột B1 (DO ≥ 4,0) quy 

chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT và cột A2 (DO ≥ 5,0) QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Hàm 

lượng TSS - mạng lưới sông La Ngà hầu hết đều thấp hơn QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột 

A2 (30 mg/l).  

- Nhìn chung hàm lượng BOD5 tại các điểm lấy mẫu nước mạng lưới sông La Ngà qua 

các đợt quan trắc đa số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng nước mặt cột A2 (6 mg/l).  

- Hàm lượng COD qua các đợt tại các điểm quan trắc biến động không đồng đều và một 

số vị trí vượt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột A2 (15 mg/l). 

- Hàm lượng amoni (NH4
+
) sông La Ngà qua các đợt tất cả các điểm quan trắc đều đạt cột 

A2  - QCVN 08-MT:2015/BTNMT. 

- Hàm lượng Nitrat (NO2
-
) nước sông qua hầu hết các điểm quan trắc đều đạt cột A1, 

A2, B1, B2 (0,05 mg/l) - QCVN 08-MT:2015/BTNMT.  

- Hàm lượng Nitrat (NO3
-
) -mạng lưới sông La Ngà tại các đợt quan trắc hầu hết đều đạt 

cột A2 (5mg/l) - QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước mặt. 

- Hàm lượng Phosphat (PO4
3-

) - nước sông tại các đợt quan trắc hầu hết đều đạt cột A2 

(0,2 mg/l) và cột B1 (0,3 mg/l) - QCVN 08-MT:2015/BTNMT - quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng nước mặt.  

- Hàm lượng Coliform hầu hết đều đạt cột A2 (5.000 MPN/100ml) và B1 (7.500 

MPN/100ml) - QCVN 08-MT:2015/BTNMT 

Nhận xét chung:  Hầu hết các chỉ tiêu quan trắc trên mạng lưới sông La Ngà đều đạt tiêu 

chuẩn cho phép, ngoại trừ vị trí Hồ Biển Lạc, xã Gia An và vị trí kênh thủy lợi (kênh dẫn nước 

từ hồ Biển Lạc về huyện Hàm Tân) có một số chỉ tiêu vượt quy chuẩn so sánh và cao hơn các 

vị trí còn lại vì ở khu vực này người dân tiến hành lập các bè nuôi cá và gần khu vực này có 

nhiều người dân tiến hành khai thác cát nên ảnh hưởng đến chất lượng nước.  

d. Chuyên đề: 

Ngoài ra, nhằm theo dõi diễn biến môi trường nước tại các điểm tiếp nhận nước thải của 

các khu/cụm chế biến thủy hải sản tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, Trung tâm quan trắc 

tài nguyên và môi trường tiến hành thực hiện các chuyên đề nhằm phục vụ báo cáo hiện trạng 

môi trường 05 năm bằng cách quan trắc Lấy mẫu, phân tích chất lượng môi trường nước tại 

các điểm tiếp nhận nước thải của các khu/cụm chế biến thủy hải sản tập trung trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận với các vị trí như sau: 

- Điểm tiếp nhận nước thải sau HTXLNT tập trung Cảng cá Phan Thiết; 

- Điểm tiếp nhận nước thải Nam Cảng cá Phan Thiết; 
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- Điểm tiếp nhận nước thải khu chế biến thủy hải sản Phú Hài; 

- Điểm tiếp nhận nước thải khu vực chế biến cá cơm Kê Gà; 

- Điểm tiếp nhận nước thải Cảng cá La Gi; 

- Điểm tiếp nhận nước thải Cảng cá Phan Rí Cửa; 

- Điểm tiếp nhận nước thải Khu vực chế biến cá cơm Mũi Né. 

Tần suất lấy mẫu 04 đợt/năm. Mỗi đợt tại mỗi vị trí lấy 01 lần với các chỉ tiêu phân tích 

để đánh giá như sau: pH, TSS, BOD5, COD, Amoni, Phosphat, Sunfua, Sunfat, Tổng 

Coliform, Dầu mỡ động thực vật, Nhiệt độ, độ dẫn điện (EC). 

Chất lượng nước chuyên đề tại các khu vực quan trắc phục vụ báo cáo hiện trạng môi 

trường 05 năm được thể hiện cụ thể như sau: 

d1. Đối với các điểm tiếp nhận nƣớc thải là nƣớc biển ven bờ 

Từ kết quả quan trắc qua các năm từ 2016 đến năm 2019 và so sánh với Quy chuẩn quốc 

gia về chất lượng nước biển ven bờ QCVN 10-MT: 2015/BTNMT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải chế biến thủy sản QCVN 11-MT: 2015/BTNMT: 

- QCVN 10-MT: 2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển 

ven bờ. Cột 3: Các vùng biển không thuộc vùng nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh; không 

thuộc vùng bãi tắm, thể thao dưới nước; 

- QCVN 11-MT: 2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến 

thủy sản. Cột B: điểm tiếp nhận là nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

d1.1. Chỉ tiêu pH 

Biểu đồ 45. pH - tại các khu vực tiếp nhận nƣớc thải là nƣớc biển ven bờ 

 

Qua các đợt quan trắc từ năm 2016 đến năm 2020, giá trị pH tại các điểm tiếp nhận nước 

thải qua các đợt quan trắc hầu hết tại các điểm điều nằm trong giới hạn cho phép QCVN 10-

MT: 2015/BTNMT,chỉ riêng tại Cảng cá La Gi vào đợt 4 năm 2016 vượt quy chuẩn nhưng 

không đáng kể. So sánh với các đợt quan trắc cùng thời điểm qua các năm thì giá trị pH tại các 

điểm tiếp nhận nước thải qua các đợt quan trắc dao động ổn định. 

d1.2. Hàm lượng TSS 
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Biểu đồ 46. Hàm lƣợng TSS - tại các khu vực tiếp nhận nƣớc thải là nƣớc biển ven bờ 

 

Hàm lượng TSS tại các điểm tiếp nhận nước thải qua các đợt quan trắc hầu hết các điểm 

điều nằm trong giới hạn cho phép QCVN 11-MT: 2015/BTNMT. Tuy nhiên vẫn còn một số 

thời điểm, vị trí vượt quy chuẩn cho phép như: Nam Cảng cá Phan thiết (đợt 2 năm 2016, năm 

2017, đợt 1, 2, 3 năm 2018, đợt 1 năm 2019 ), khu vực chế biến cá cơm Kê Gà (đợt 2 năm 

2019), Cảng cá LaGi (đợt 2 năm 2016, đợt 1 năm 2017,đợt 1, 2 năm 2018). So sánh với các 

đợt quan trắc cùng thời điểm quan trắc qua các năm,giá trị TSS tại các điểm tiếp nhận nước 

thải biến động không đồng đều. 

d1.3. Hàm lượng BOD5 

Biểu đồ 47. Hàm lƣợng BOD5 - tại các khu vực tiếp nhận nƣớc thải là nƣớc biển ven bờ 

 

Hàm lượng BOD5 tại các điểm tiếp nhận nước thải qua các đợt quan trắc hầu hết các 

điểm điều nằm trong giới hạn cho phép QCVN 11-MT: 2015/BTNMT. Tuy nhiên vẫn còn một 

số vị trí vượt quy chuẩn cho phép như: Cảng cá Phan Thiết (đợt 4 năm 2018); Nam Cảng cá 

Phan Thiết(đợt 1, 2 năm 2016, đợt 1 năm 2017);  Cảng cá La Gi (đợt 1 năm 2016, đợt 1 năm 

2017). 

So sánh với các đợt quan trắc cùng thời điểm qua các năm thì giá trị BOD5 tại các điểm 

tiếp nhận nước thải qua các đợt quan trắc dao động không ổn định. 

d1.4. Hàm lượng COD 
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Biểu đồ 48. Hàm lƣợng COD - tại các khu vực tiếp nhận nƣớc thải là nƣớc biển ven bờ 

 

Hàm lượng COD tại các điểm tiếp nhận nước thải qua các đợt quan trắc hầu hết các điểm 

đều nằm trong giới hạn cho phép QCVN 11-MT: 2015/BTNMT. So sánh với các đợt quan trắc 

cùng thời điểm qua các năm thì giá trị COD tại các điểm tiếp nhận nước thải qua các đợt quan 

trắc dao động không ổn định.  

d1.5. Hàm lượng NH4
+
 

Biểu đồ 49. Hàm lƣợng NH4
+
 - tại các khu vực tiếp nhận nƣớc thải là nƣớc biển ven bờ 

 

Hàm lượng NH4
+
 tại các điểm tiếp nhận nước thải qua các đợt hầu hết các điểm đều nằm 

trong giới hạn cho phép QCVN 10-MT: 2015/BTNMT và QCVN 11-MT: 2015/BTNMT. So 

sánh với các đợt quan trắc cùng thời điểm qua các năm thì giá trị NH4
+
 tại các điểm tiếp nhận 

nước thải qua các đợt quan trắc dao động không ổn định.  

d1.6. Hàm lượng dầu mỡ động thực vật 
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Biểu đồ 50. Hàm lƣợng dầu mỡ ĐTV - tại các khu vực tiếp nhận nƣớc thải là nƣớc biển 

ven bờ 

 

Hàm lượng dầu mỡ ĐTV tại các điểm tiếp nhận nước thải qua các đợt quan trắc tất cả các 

điểm điều nằm trong giới hạn cho phép QCVN 11-MT: 2015/BTNMT. Riêng tại Nam cảng cá 

Phan Thiết (đợt 2 năm  2016) và Cảng cá LaGi (đợt 2 năm  2016) vượt quy chuẩn.Qua các đợt 

quan trắc chỉ tiêu dầu mỡ ĐTV biến động không đồng đều.So sánh với các đợt quan trắc cùng 

thời điểm qua các năm thì hàm lượng dầu mỡ ĐTV tại các điểm tiếp nhận nước thải dao động 

ổn định hơn, hầu hết đều đạt quy chuẩn. 

d1.7. Hàm lượng PO4
3-

 

Biểu đồ 51. Hàm lƣợng PO4
3-

 - tại các khu vực tiếp nhận nƣớc thải là nƣớc biển ven bờ 

 

PO4
3-

 là một trong những thành phần gây nên hiện tượng phú dưỡng nguồn nước. Hàm 

lượng PO4
3-

 tại các điểm tiếp nhận nước thải qua các đợt quan trắc hầu hết các điểm điều có 

hàm lượng cao hoặc vượt giới hạn cho phép QCVN 10-MT: 2015/BTNMT. Qua kết quả phân 

tích hàm lượng PO4
3-

  tại các điểm lấy mẫu như: Cảng cá Phan Thiết (đợt 1 năm 2018); Chế 

biến cá cơm Kê Gà (đợt 2năm 2019); Cảng cá La Gi (đợt 1năm 2016, đợt 4 năm 2017, đợt 2 

năm 2018). 
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Hàm lượng PO4
3-

 tại các điểm tiếp nhận nước thải qua các đợt quan trắc diễn biến không 

ổn định qua các đợt.So sánh với các đợt quan trắc cùng thời điểm qua các năm thì hàm lượng 

PO4
3-

 tại các điểm tiếp nhận nước thải qua các đợt quan trắc dao động không ổn định. 

d1.8. Hàm lượng Coliform 

Biểu đồ 52. Hàm lƣợng Coliform - tại khu vực tiếp nhận nƣớc thải là nƣớc biển ven bờ 

 

Hàm lượng Coliform tại các điểm tiếp nhận nước thải qua các đợt quan trắc trong các 

năm từ 2016 - 2020 hầu hết các điểm đều nằm trong quy chuẩn so sánh. Riêng tại điểm tiếp 

nhận nước thải Cảng cá Phan Thiết (đợt 1, 2 ,4 năm 2016, đợt 4 năm 2017,đợt 1, 3 ,4 năm 

2018), Nam Cảng cá Phan Thiết (năm 2016, năm 2017, đợt 1, 2, 3 năm 2018), Chế biến cá 

cơm Kê Gà (đợt 2, 3, 4 năm 2016, đợt 4 năm 2017), Cảng cá LaGi (đợt 1, 2, 4 năm 2016, đợt 

1, 4 năm 2017,  đợt 1 năm 2018) vượt quy chuẩn.So sánh với các đợt quan trắc cùng thời điểm 

qua các năm thì hàm lượng Coliform tại các điểm tiếp nhận nước thải dao động ổn định. 

 Nhận xét chung: 

Qua các đợt quan trắc các năm, hầu hết các điểm tiếp nhận nước thải thủy sản tại Cảng cá 

Phan thiết, Cảng cá La Gi, Nam Cảng cá Phan Thiết đều có dấu hiệu ô nhiễm. Đặc biệt tại vị 

trí Nam Cảng Cá Phan Thiết chất lượng nước có nhiều chỉ tiêu vượt quy chuẩn so sánh. 

d2. Đối với các điểm tiếp nhận nƣớc thải là nƣớc sông 

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

Cột B2: Giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu nước chất lượng thấp; 

- QCVN 11-MT: 2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy 

sản. Cột B: điểm tiếp nhận là nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

Từ kết quả quan trắc qua các năm và so sánh với Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước 

mặt QCVN 08-MT:2015/BTNMT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế 

biến thủy sản QCVN 11-MT: 2015/BTNMTcho thấy diễn biến hiện trạng chất lượng môi 

trường nước tại các điểm tiếp nhận nước thải như sau: 

d2.1. pH 
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Biểu đồ 53. Độ pH tại các điểm tiếp nhận nƣớc thải là nƣớc sông 

 

Qua kết quả quan trắc, pH tại các thời điểm với các vị trí lấy mẫu đều đạt quy chuẩn cho 

phép QCVN 08-MT: 2015/BTNMT và biến đổi tương đối ổn định qua các đợt và qua các 

điểm. So sánh với các đợt quan trắc cùng thời điểm qua các năm thì độ pH tại các điểm tiếp 

nhận nước thải qua các đợt quan trắc dao động ổn định, hầu hết đều đạt quy chuẩn. 

d2.2. Hàm lượng TSS 

Biểu đồ 54. Hàm lƣợng TSS tại các điểm tiếp nhận nƣớc thải là nƣớc sông 

 

Hàm lượng TSS tại các điểm tiếp nhận nước thải qua các đợt quan trắc qua các năm hầu 

hết các điểm điều nằm trong giới hạn cho phép QCVN 08-MT: 2015/BTNMT. Riêng tại khu 

vực Chế biến hải sản Phú Hài (đợt 4 năm 2017), Cảng cá Phan Rí Cửa (đợt 4 năm 2016, đợt 2, 

4 năm 2017) vượt quy chuẩn.Tuy nhiên, tại mỗi điểm qua các đợt quan trắc biến động không 

đồng đều. So sánh với các đợt quan trắc cùng thời điểm qua các năm thì hàm lượng TSS tại 

các điểm tiếp nhận nước thải dao động không ổn định, hầu hết đều đạt quy chuẩn cho phép. 

d2.3. Hàm lượng BOD5 
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Biểu đồ 55. Hàm lƣợng BOD5 tại các điểm tiếp nhận nƣớc thải là nƣớc sông 

 

Hàm lượng BOD5 tại các điểm tiếp nhận nước thải qua các đợt quan trắc hầu hết các 

điểm đều nằm trong giới hạn cho phép QCVN 08-MT: 2015/BTNMT. Riêng tại Cụm chế biến 

hải sản Phú Hài(đợt 2 năm 2016, đợt 1, 2, 4 năm 2019),Cảng cá Phan Rí Cửa (đợt 1, 2, 3 năm 

2017, đợt 1, 2 năm 2019) vượt quy chuẩn.So sánh với các đợt quan trắc cùng thời điểm qua 

các năm thì hàm lượng BOD5 tại các điểm tiếp nhận nước thải dao động không ổn định. 

d2.4. Hàm lượng COD 

Biểu đồ 56. Hàm lƣợng COD tại các điểm tiếp nhận nƣớc thải là nƣớc sông 

 

Hàm lượng COD tại các điểm tiếp nhận nước thải qua các đợt quan trắc hầu hết các điểm 

đều nằm trong giới hạn cho phép QCVN 08-MT: 2015/BTNMT. Riêng tại một số vị trí như: 

Cụm chế biến hải sản Phú Hài (năm 2019); Cảng cá Phan Rí Cửa (đợt 1, 2 năm 2017, đợt 1, 2 

năm 2019) vượt quy chuẩn.So sánh với các đợt quan trắc cùng thời điểm qua các năm thì hàm 

lượng COD tại các điểm tiếp nhận nước thải dao động ổn định. 

d2.5. Hàm lượng NH4
+ 
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Biểu đồ 57. Hàm lƣợng NH4
+
 tại các điểm tiếp nhận nƣớc thải là nƣớc sông 

 

Nhìn chung, hàm lượng NH4
+
 tại các điểm tiếp nhận nước thải qua các đợt quan trắc từ 

năm 2016 đến năm 2020, hầu hết các điểm đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn.So 

sánh với các đợt quan trắc cùng thời điểm qua các năm thì hàm lượng NH4
+
 tại các điểm tiếp 

nhận nước thải dao động ổn định. 

d2.6. Hàm lượng PO4
3-

 

Biểu đồ 58. Hàm lƣợng PO4
3-

 tại các điểm tiếp nhận nƣớc thải là nƣớc sông 

 

Qua kết quả quan trắc cho thấy, hàm lượng PO4
3-

 tại các điểm tiếp nhận nước thải qua các 

đợt quan trắc trong các năm từ 2016 đến năm 2020,  hầu hết các điểm điều nằm trong giới hạn 

cho phép QCVN 08-MT: 2015/BTNMT.Riêng tại Khu chế biến thủy hải sản Phú Hài (đợt 2, 3, 

4 năm 2016, đợt 2, 3, 4 năm 2017, đợt 2, 3, 4 năm 2018, đợt 2, 3, 4 năm 2019), Cảng cá Phan 

Rí Cửa (đợt 1 năm 2016) vượt quy chuẩn.So sánh với các đợt quan trắc cùng thời điểm qua các 

năm thì hàm lượng PO4
3-

 tại các điểm tiếp nhận nước thải dao động ổn định. 

d2.7. Hàm lượng Coliform 
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Biểu đồ 59. Hàm lƣợng Colifrom tại các điểm tiếp nhận nƣớc thải là nƣớc sông 

 

Qua kết quan trắc cho thấy, hàm lượng Coliform tại các điểm tiếp nhận nước thải qua các 

đợt quan trắc từ năm 2016 đến năm 2020, hầu hết các điểm đều nằm trong giới hạn cho phép 

QCVN 08-MT: 2015/BTNMT.Riêng tại Khu chế biến thủy hải sản Phú Hài (đợt 4 năm 2016), 

Cảng cá Phan Rí Cửa (đợt 2, 3, 4 năm 2016, đợt 4 năm 2017) vượt quy chuẩn.So sánh với các 

đợt quan trắc cùng thời điểm qua các năm thì hàm lượng Coliform tại các điểm tiếp nhận nước 

thải dao động ổn định. 

d2.8. Hàm lượng dầu mỡ động thực vật 

Biểu đồ 60. Hàm lƣợng dầu mỡ động thực vật tại điểm tiếp nhận nƣớc thải là nƣớc sông 

 

Hàm lượng dầu mỡ ĐTV tại các điểm tiếp nhận nước thải qua các đợt quan trắc không có 

sự biến động lớn, tất cả các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 11-MT: 

2015/BTNMT. So sánh với các đợt quan trắc cùng thời điểm qua các năm thì hàm lượng dầu 

mỡ ĐTV tại các điểm tiếp nhận nước thải dao động ổn định. 

 Nhận xét chung:  

Qua kết quả quan trắc, tại 02 điểm tiếp tiếp nhận nước thải thủy sản Cụm chế biến thủy 

hải sản Phú Hài, Cảng cá Phan Rí Cửa, qua các đợt quan trắc hầu hết các chỉ tiêu đều nằm 

trong giới hạn quy chuẩn cho phép. Riêng tại điểm tiếp nhận nước thải Cụm chế biến thủy hải 

sản Phú Hài có nhiều chỉ tiêu cao so với quy chuẩn cho phép. 
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3.1.3. Nhận xét chung: 

- Đối với chất lượng nước các con sông: Đối chiếu với các mục đích sử dụng nước trên 

địa bàn tỉnh, so sánh quy chuẩn QCVN08-MT:2015/QCVN: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lượng nước mặt, các vị trí quan trắc trên các con sông chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

đáng lưu ý tại một số điểm quan trắc như sau: nước mặt kênh dẫn ra sông Dinh (hàm lượng 

DO thấp hơn cột B2 QCVN08-MT:2015/BTNMT), hàm lượng Nitrate vượt quy chuẩn cột B2 

vào đợt 1 và 4/2019; tại các vị trí như sông Phan (nhà máy Vedan tại cầu 37), sông Phan (khu 

vực làm muối Tân Thuận), sông Cà Ty (tại đoạn vào thành phố Phan Thiết), sông Cà Ty (cầu 

Lê Hồng Phong), sông Dinh (cầu Tân Lý), chất lượng nước vượt quy chuẩn nhiều lần ở một số 

các chỉ tiêu như trên. Ngoài ra, tại một số điểm có mục đích sử dụng nước cho việc cấp nước 

sinh hoạt có các thông số vượt quy chuẩn ( PO4
3-

;NO3
-
; NO2

-
; COD; BOD5; TSS) ở một số đợt 

qua một số năm. Vì vậy, trong thời gian tới cần kiểm soát chặt chẽ các nguồn tác động đến 

chất lượng nước tại các vị trí trên nhất là các vị trí có mục đích sử dụng nước cho việc cấp 

nước sinh hoạt, từ đó đề xuất biện pháp cải thiện chất lượng nước. 

- Đối với chất lượng nước các hồ đập: Hầu hết các chỉ tiêu quan trắc tại các hồ đập trên 

địa bàn tỉnh có một số chỉ tiêu vượt quy chuẩn so sánh và cao hơn các vị trí còn lại, trong đó 

đáng lưu ý đối với vị trí Hồ Bàu Trắng ở Bắc Bình, Đập Xuân Quang (hầu hết các chỉ tiêu đều 

nằm ngoài quy chuẩn áp dụng đối với nước cấp cho mục đích sinh hoạt). 

3.2. Nƣớc dƣới đất: 

3.2.1. Tài nguyên nƣớc dƣới đất: 

Theo “Báo cáo Lập bản đồ địa chất thủy văn tỷ lệ 1:50.000 tỉnh Bình Thuận" do Liên 

đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Trung thành lập năm 2016 

Bảng 7: Trữ lƣợng khai thác tiềm năng nƣớc dƣới đất 

Stt Tầng chứa nƣớc 

TL động tự 

nhiên, Qtn 

(m
3
/ng) 

TL tĩnh tự 

nhiên Vt 

(10
6
m

3
) 

HS sử 

dụng TL 

tĩnh 

Thời gian 

khai thác, tkt 

(ngày) 

TLKT tiềm 

năng Qkt 

(m
3
/ng) 

1 LVS Lũy + sông Lòng Sông 399016 3333,7   499027 

1.1 Đệ tứ không phân chia (q) 5479 8,6 0,3 10
4
 5738 

1.2 Tầng chứa nước Holocen (qh) 103068 297,0 0,3 10
4
 111978 

1.3 
Tầng chứa nước Pleistocen 

(qp) 
236849 2584,4 0,3 10

4
 314381 

1.4 
-

qp) 
25249 128,3 0,3 10

4
 29097 

1.5 Tầng chứa nước Pliocen (n2) 1483 8,4 0,3 10
4
 1734 

1.6 Tầng chứa nước Jura giữa (j2) 5696 257,0 0,3 10
4
 13405 

1.7 Tầng chứa nước Creta (k2) 21192 50,1 0,3 10
4
 22694 

2 LVS Cà Ty + sông Cái 407506 7317,2   627021 
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Stt Tầng chứa nƣớc 

TL động tự 

nhiên, Qtn 

(m
3
/ng) 

TL tĩnh tự 

nhiên Vt 

(10
6
m

3
) 

HS sử 

dụng TL 

tĩnh 

Thời gian 

khai thác, tkt 

(ngày) 

TLKT tiềm 

năng Qkt 

(m
3
/ng) 

2.1 Đệ tứ không phân chia (q) 3123 6,5 0,3 10
4
 3317 

2.2 Tầng chứa nước Holocen (qh) 82726 523,4 0,3 10
4
 98427 

2.3 
Tầng chứa nước Pleistocen 

(qp) 
249670 3739,8 0,3 10

4
 361863 

2.4 Tầng chứa nước Jura giữa (j2) 71987 3047,6 0,3 10
4
 163414 

3 LVS Dinh + sông Phan 256059 1547,7   318255 

3.1 Đệ tứ không phân chia (q) 14178 30,8 0,3 10
4
 15101 

3.2 Tầng chứa nước Holocen (qh) 68697 374,8 0,3 10
4
 79942 

3.3 
Tầng chứa nước Pleistocen 

(qp) 
154479 1108,8 0,3 10

4
 187743 

3.4 Tầng chứa nước Pliocen (n2) 6409 33,3 0,3 10
4
 7409 

3.5 Tầng chứa nước Jura giữa (j2) 12296 525,5 0,3 10
4
 28060 

4 LVS La Ngà 139065 1621,0   187696 

4.1 Đệ tứ không phân chia (q) 4685 5,3 0,3 10
4
 4843 

4.2 Tầng chứa nước Holocen (qh) 63288 340,2 0,3 10
4
 73494 

4.3 
Tầng chứa nước Pleistocen 

(qp) 
31003 277,0 0,3 10

4
 39314 

4.4 
-

qp) 
31068 454,7 0,3 10

4
 44708 

4.5 Tầng chứa nước Jura giữa (j2) 9021 543,9 0,3 10
4
 25337 

Tổng cộng 1563719 16253,9   1.631.999 

3.2.2. Diễn biến ô nhiễm: 

Ghi chú: Quy chuẩn so sánh: QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng nước dưới đất. 

a. Nƣớc dƣới đất tại các khu vực nông lâm nghiệp: 

Nước dưới đất tại các khu vực nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh được quan trắc tại các 

điểm bao gồm: Khu vực trồng thanh long Hàm Thuận Nam; Khu vực trồng cao su Tánh Linh; 

Khu vực trồng rau sạch Hàm Nhơn; Vùng chuyên canh cây ăn quả Hàm Thuận Bắc; Khu vực 
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trồng lúa xã Hồng Thái; Vùng trồng cây bông vải Bắc Bình và khu vực trồng lúa Đức Linh. 

Theo kết quả quan trắc, diễn biến ô nhiễm qua các năm như sau: 

a1. Giá trị pH 

Biểu đồ 61: pH - nƣớc dƣới đất khu vực nông lâm nghiệp 

 

Theo kết quả quan trắc, giá trị pH của nước dưới đất tại các khu vực nông lâm nghiệp 

trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn từ năm 2016 - 2019 cho thấy: các điểm quan trắc nước ngầm 

tại Khu vực trồng cao su Tánh Linh; Khu vực trồng rau sạch Hàm Nhơn; Khu vực trồng lúa xã 

Hồng Thái; Vùng trồng cây bông vải Bắc Bình và khu vực trồng lúa Đức Linh các giá trị pH 

đều nằm trong quy chuẩn QCVN 09-MT:2015/BTNMT qua các đợt trong từng năm.  

Riêng đối với giá trị pH đợt 1/2018 tại khu vực trồng thanh long Hàm Thuận Nam; đợt 

1/2017 và đợt 1/2018  tại vùng chuyên canh cây ăn quả Hàm Thuận Bắc giá trị pH đều vượt 

ngưỡng trên của Quy chuẩn QCVN 09-MT:2015/BTNMT (pH ≤ 8,5). Các đợt còn lại đều đạt 

quy chuẩn. 

a2. Hàm lƣợng TDS (tổng chất rắn hòa tan) 

Biểu đồ 62: TDS - nƣớc dƣới đất khu vực nông lâm nghiệp 

 

Theo kết quả quan trắc qua các năm, nồng độ TDS của nước dưới đất tại các khu vực 

nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn từ năm 2016 - 2019 cho thấy: đối với các 

điểm nước ngầm tại khu vực trồng cao su Tánh Linh, vùng trồng cây bông vải Bắc Bình và 
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Khu vực trồng lúa Đức Linh nồng độ TDS đều đạt quy chuẩn QCVN 09-MT:2015/BTNMT. 

Đối với các điểm còn lại: 

- Khu vực trồng thanh long Hàm Thuận Nam, nồng độ TDS vượt quy chuẩn vào đợt 

4/2018; khu vực trồng rau sạch Hàm Nhơn, nồng độ TDS vượt quy chuẩn vào đợt 1/2019. 

- Đối với khu vực vùng chuyên canh cây ăn quả Hàm Thuận Bắc, nồng độ TDS vượt quy 

chuẩn vào đợt 1,2,4/2016; đợt 4/2018; đợt 1,2,4/2019. 

- Đối với khu vực trồng lúa xã Hồng Thái, nồng độ TDS vượt quy chuẩn vào đợt 1/2016. 

a3. Độ cứng 

Biểu đồ 63: Độ cứng - nƣớc dƣới đất khu vực nông lâm nghiệp 

 

Theo kết quả quan trắc qua các năm, độ cứng tại các khu vực nông lâm nghiệp như: Khu 

vực trồng thanh long Hàm Thuận Nam; Khu vực trồng cao su Tánh Linh; Khu vực trồng lúa xã 

Hồng Thái; Vùng trồng cây bông vải Bắc Bình và Khu vực trồng lúa Đức Linh. đều đạt quy 

chuẩn QCVN 09-MT:2015/BTNMT. Trong đó, diễn biến đối với chỉ tiêu độ cứng tại khu vực 

trồng lúa Đức Linh tương đối ổn định qua các năm. Riêng đối với khu vực trồng thanh long 

Hàm Thuận Nam và khu vực trồng lúa xã Hồng Thái, độ cứng có xu hướng tăng qua các năm 

và giá trị cao vào năm 2019.  

Đối với các điểm còn lại: 

- Đối với khu vực trồng rau sạch Hàm Nhơn, độ cứng vượt quy chuẩn vào đợt 3/2016, 

đợt 3/2018, đợt 1, 3/2019. 

- Đối với khu vực vùng chuyên canh cây ăn quả Hàm Thuận Bắc, độ cứng vượt quy 

chuẩn vào đợt 3/2018; đợt 1/2019. 

a5. Hàm lƣợng Cl
- 
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Biểu đồ 64: Hàm lƣợng Cl
-
 - nƣớc dƣới đất khu vực nông lâm nghiệp 

 

Theo kết quả quan trắc qua các năm, nồng độ Cl
- 
 nước dưới đất tại các khu vực nông lâm 

nghiệp trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 - 2019 cho thấy: Khu vực trồng thanh long Hàm Thuận 

Nam; Khu vực trồng cao su Tánh Linh; Khu vực trồng lúa xã Hồng Thái; Vùng trồng cây bông 

vải Bắc Bình và Khu vực trồng lúa Đức Linh đều đạt quy chuẩn QCVN 09-MT:2015/BTNMT 

(250mg/l). Riêng đối với các khu vực: 

- Khu vực trồng rau sạch Hàm Nhơn: nồng độ Cl
- 

vượt quy chuẩn QCVN 09-

MT:2015/BTNMT vào đợt 3,4/2018 và đợt 2,3/2019. 

- Vùng chuyên canh cây ăn quả Hàm Thuận Bắc: nồng độ Cl
- 
tại đa số các đợt quan trắc 

của các năm từ 2016 đến 2019 đều vượt quy chuẩn QCVN 09-MT:2015/BTNMT, đồng thời 

diễn biến nồng độ Cl
-
 không đều, trong đó cao nhấy vào đợt 4/2017 (677,15mg/l) vượt quy 

chuẩn gấp 2,71 lần.  

a6. Hàm lƣợng SO4
2-

 

Biểu đồ 65: Hàm lƣợng SO4
2- 

- nƣớc dƣới đất khu vực nông lâm nghiệp 

 

Theo kết quả quan trắc qua các năm, nồng độ SO4
2-  

nước dưới đất tại các khu vực nông 

lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 - 2019 cho thấy đối với các khu vực như: Khu vực 

trồng cao su Tánh Linh; Khu vực trồng lúa xã Hồng Thái; Vùng trồng cây bông vải Bắc Bình 
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và Khu vực trồng lúa Đức Linh đều đạt quy chuẩn QCVN 09-MT:2015/BTNMT và diễn biến 

chất lượng tương đối đều qua các năm quan trắc trong giai đoạn từ năm 2016-2019. Riêng đối 

với các khu vực: 

- Khu vực trồng thanh long Hàm Thuận Nam: nồng độ SO4
2-  

vượt quy chuẩn vào đợt 

4/2018. 

- Khu vực trồng rau sạch Hàm Nhơn: nồng độ SO4
2-  

vượt quy chuẩn vào đợt 4/2018. 

- Vùng chuyên canh cây ăn quả Hàm Thuận Bắc: nồng độ SO4
2-  

vượt quy chuẩn vào đợt 

4/2017, đợt 4/2018. 

a7. Hàm lƣợng NH4
+
 

Biểu đồ 66: Hàm lƣợng NH4
+ 

- nƣớc dƣới đất khu vực nông lâm nghiệp 

 

Theo kết quả quan trắc qua các năm, nồng độ NH4
+ 

nước dưới đất tại các khu vực nông 

lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 - 2019 cho thấy đối với các khu vực quan trắc đều 

đạt quy chuẩn QCVN 09-MT:2015/BTNMT, và diễn biến chất lượng tương đối đều qua các 

năm quan trắc trong giai đoạn từ năm 2016-2019. 

a8. Hàm lƣợng NO3
-
 

Biểu đồ 67: Hàm lƣợng NO3
- 
- nƣớc dƣới đất khu vực nông lâm nghiệp 
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Theo kết quả quan trắc qua các năm, nồng độ NO3
-  

nước dưới đất tại các khu vực nông 

lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 - 2019 cho thấy đối với các khu vực như: Khu vực 

trồng thanh long Hàm Thuận Nam; Khu vực trồng cao su Tánh Linh; Vùng trồng cây bông vải 

Bắc Bình và Khu vực trồng lúa Đức Linh đều đạt quy chuẩn QCVN 09-MT:2015/BTNMT, và 

diễn biến chất lượng tương đối đều qua các năm quan trắc trong giai đoạn từ năm 2016-2019. 

Đa số nồng độ của chỉ tiêu NO3
-
 tại các điểm quan trắc nêu trên có xu hướng giảm dần qua các 

năm từ 2016 - 2019. Riêng đối với các khu vực: 

- Khu vực trồng rau sạch Hàm Nhơn: nồng độ NO3
- 
vượt quy chuẩn vào đợt 1/2019. 

- Vùng chuyên canh cây ăn quả Hàm Thuận Bắc: nồng độ NO3
- 
vượt quy chuẩn vào đợt 

2/2019. 

- Khu vực trồng lúa xã Hồng Thái: nồng độ NO3
- 
vượt quy chuẩn vào đợt 1/2016 và đợt 

3/2016. 

a9. Hàm lƣợng NO2
-
 

Biểu đồ 68: Hàm lƣợng NO2
- 
- nƣớc dƣới đất khu vực nông lâm nghiệp 

 

Theo kết quả quan trắc qua các năm, nồng độ của chỉ tiêu NO2
-
 nước dưới đất tại khu vực 

nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh từ năm 2016-2019 cho thấy nồng độ NO2
-
 đều nằm trong 

quy chuẩn cho phép QCVN 09-MT:2015/BTNMT. Đa số giá trị NO2
- 
tại tất cả các điểm dao 

động không ổn định qua các đợt trong năm và qua từng năm từ 2016 - 2019. 

a10. Hàm lƣợng sắt tổng (Fetc) 
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Biểu đồ 69: Hàm lƣợng Fetc nƣớc dƣới đất khu vực nông lâm nghiệp 

 

Theo kết quả quan trắc qua các năm, giá trị Fetc
 
của nước dưới đất tại khu vực nông lâm 

nghiệp trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 - 2019 cho thấy: hầu hết giá trị Fetc
 
tại các điểm qua các 

từng đợt đều nằm trong quy chuẩn cho phép QCVN 09-MT:2015/BTNMT.  

a11. Hàm lƣợng Photpho tổng (Ptc) 

Biểu đồ 70: Hàm lƣợng Photpho tổng
 
- nƣớc dƣới đất khu vực nông lâm nghiệp 

 

Theo kết quả quan trắc qua các năm, giá trị Ptc
 
của nước dưới đất tại khu vực nông lâm 

nghiệp trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 - 2019 cho thấy: nhìn chung Ptc tại các điểm quan trắc có 

xu hướng tăng dần qua các đợt trong năm và qua các năm. Riêng đối với đợt 2/2016 tại khu 

vực trồng lúa xã Hồng Thái đạt giá trị cao nhất. 

a12. Hàm lƣợng Coliform 
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Biểu đồ 71: Hàm lƣợng coliform
 
- nƣớc dƣới đất khu vực nông lâm nghiệp 

 

Giá trị Coliform của nước dưới đất tại khu vực nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh từ năm 

2016 - 2019 cho thấy Coliform trong môi trường nước dưới đất đều vượt quy chuẩn cho phép 

QCVN 09-MT:2015/BTNMT. 

a13. Các chỉ tiêu khác NO2
-
, Zn, Cu, As, Cd, Pb: kết quả phân tích cho thấy tất cả các 

giá trị ở mức không phát hiện và đều thấp hơn quy chuẩn cho phép QCVN 09-

MT:2015/BTNMT. 

* Nhận xét chung về diễn biến ô nhiễm của nƣớc dƣới đất khu vực nông lâm nghiệp: 

- Các chỉ tiêu quan trắc đối với chất lượng nước ngầm tại các khu vực như: vùng trồng 

cây bông vải xã Sông Bình; khu vực trồng lúa Đức Linh và khu vực trồng cao su Tánh Linh 

đều đạt quy chuẩn QCVN 09-MT:2015/BTNMT. 

- Riêng đối với khu vực trồng thanh long tại xã Hàm Minh, Hàm Thuận Nam đối với các 

chỉ tiêu pH, TDS, SO4
2-

 vượt quy chuẩn. 

- Đối với nước ngầm các khu vực như tại vùng trồng chuyên canh cây ăn quả - HTB và 

khu vực trồng sau sạch xã Hàm Nhơn, chất lượng nước ngầm có nhiều chỉ tiêu vượt quy chuẩn 

cho phép qua các đợt từ năm 2016-2019 như pH, TDS, Cl
-
, NO3

-
, SO4

2-
 và coliform.  

b. Nƣớc dƣới đất tại các khu vực khai thác khoáng sản: 

Nước dưới đất tại các khu vực khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh được quan trắc tại 

các điểm bao gồm: Khu vực khai thác Titan Mũi Né; Khu vực khai thác khoáng sản Tân 

Thành; Khu vực khai thác Titan Hòa Thắng; Khu vực khai thác Titan LaGi; Khu vực khai thác 

Titan Hàm Tân. Theo kết quả quan trắc, diễn biến ô nhiễm qua các năm như sau: 

b1. Giá trị pH 
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Biểu đồ 72: Hàm lƣợng pH - nƣớc dƣới đất khu vực khai thác khoáng sản 

 

Theo kết quả quan trắc qua các năm, giá trị pH của nước dưới đất tại các khu vực khai 

thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 - 2019 cho thấy giá trị pH hầu hết nằm trong 

quy chuẩn cho phép QCVN 09-MT:2015/BTNMT. Riêng, đợt 1/2017 tại khu vực khai thác 

titan LaGi giá trị pH thấp hơn quy chuẩn cho phép. 

Đa số giá trị pH tại tất cả các điểm dao động không ổn định qua các đợt trong năm và qua 

từng năm từ 2016 - 2019.  

b2. Hàm lƣợng TDS 

Biểu đồ 73: Hàm lƣợng TDS - nƣớc dƣới đất khu vực khai thác khoáng sản 

 

Theo kết quả quan trắc qua các năm, nồng độ TDS của nước dưới đất tại các khu vực 

khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 - 2019 cho thấy giá trị TS tại các điểm qua 

các từng đợt đều nằm trong quy chuẩn cho phép QCVN 09-MT:2015/BTNMT.  

Diễn biến hiện trạng tương đối ổn định đối với nồng độ chỉ tiêu TDS tại các điểm quan 

trắc như tại khu vực khai thác khoáng sản Tân Thành, khu vực khai thác titan LaGi, khu vực 

khai thác titan Hàm Tân (từ năm 2016-2018). Riêng đối với khu vực khai thác titan Hòa 

Thắng, nồng độ đối với chỉ tiêu TDS dao động không đều từ năm 2016-2017, năm 2018 tương 

đối ổn định. 
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b3. Độ cứng 

Biểu đồ 74: Độ cứng  - nƣớc dƣới đất khu vực khai thác khoáng sản 

 

Theo kết quả quan trắc qua các đợt từ năm 2016 - 2019, độ cứng của nước dưới đất đều 

đạt quy chuẩn QCVN 09-MT:2015/BTNMT tại khu vực khai thác titan Mũi Né, khu vực khai 

thác khoáng sản Tân Thành, khu vực khai thác titan LaGi; diễn biến chất lượng độ cứng tương 

đối ổn định. 

Riêng đối với khu vực khai thác titan Hòa Thắng, độ cứng dao động không đều từ năm 

2016-2017, riêng trong năm 2016, độ cứng vượt quy chuẩn vào đợt 3. 

Đối với khu vực khai thác titan Hàm Tân, độ cứng dao động tương đối đều từ năm 2017-

2019, riêng trong năm 2016, độ cứng vượt quy chuẩn vào đợt 1. 

b4. Hàm lƣợng clorua (Cl-) 

Biểu đồ 75: Hàm lƣợng Cl
-
 - nƣớc dƣới đất khu vực khai thác khoáng sản 

 

Theo kết quả quan trắc qua các năm, nồng độ Cl
-
 của nước dưới đất tại các khu vực khai 

thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 - 2019 cho thấy Cl
- 
tại khu vực khai thác khoáng 

sản Tân Thành, khu vực khai thác Titan LaGi, khu vực khai thác titan Hàm Tân qua các từng 

đợt đều nằm trong quy chuẩn cho phép QCVN 09-MT:2015/BTNMT (250 mg/l).  
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Đối với nước ngầm tại các khu vực khai thác titan Mũi Né, khu vực khai thác titan Hòa 

Thắng nồng độ Cl
- 

diễn biến không đều, trong đó tại khu vực khai thác titan Mũi Né vượt 

chuẩn vào đợt 2/2018; tại khu vực khai thác titan Hòa Thắng vượt chuẩn vào đợt 3/2016 

(13401,23 mg/l) vượt quy chuẩn 53,6 lần, đợt 1/2017 (570,79mg/l) vượt quy chuẩn 02 lần, đợt 

2/2017 (428,98 mg/l) vượt quy chuẩn 1,72 lần, 4/2018 (315,53 mg/l) vượt quy chuẩn 1,26 lần. 

b5. Hàm lƣợng sulphate (SO4
2-

) 

Biểu đồ 76: Hàm lƣợng SO4
2-

 - nƣớc dƣới đất khu vực khai thác khoáng sản 

 

Theo kết quả quan trắc qua các năm, giá trị SO4
2- 

của nước dưới đất tại các khu vực khai 

thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 - 2019 cho thấy giá trị SO4
2- 

 nằm trong quy 

chuẩn cho phép QCVN 09-MT:2015/BTNMT. 

Đa số giá trị SO4
2-

 tại tất cả các điểm dao động tương đối ổn định qua các đợt trong năm 

và qua từng năm từ 2016 - 2019. 

b6. Hàm lƣợng amoni (NH4
+
) 

Biểu đồ 77: Hàm lƣợng NH4
+ 

- nƣớc dƣới đất Khu vực khai thác khoáng sản 

 

Theo kết quả quan trắc qua các năm, giá trị NH4
+
 của nước dưới đất tại các khu vực khai 

thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 - 2019 cho thấy giá trị NH4
+ 

nằm trong quy 

chuẩn cho phép QCVN 09-MT:2015/BTNMT. 
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Riêng, tại khu vực khai thác titan Lagi (2012-2014) diễn biến không đều trong đó giá trị 

NH4
+ 

cao nhất vào đợt 2/2017 (0,915 mg/l). 

b7. Hàm lƣợng nitrat (NO2
-
) 

Biểu đồ 78: Hàm lƣợng NO2
- 
- nƣớc dƣới đất khu vực khai thác khoáng sản 

 

Theo kết quả quan trắc qua các năm, giá trị NO2
- 
của nước dưới đất tại các khu vực khai 

thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 - 2019 cho thấy: NO2
- 
hầu hết tại các điểm quan 

trắc đạt mức quy chuẩn cho phép QCVN 09-MT:2015/BTNMT. Tại khu vực khai thác titan 

Mũi Né giá trị NO2
- 
 dao động không ổn định qua các đợt trong năm và qua từng năm từ 2016 - 

2019. 

b8. Hàm lƣợng nitrat (NO3
-
) 

Biểu đồ 79: Hàm lƣợng NO3
- 
- nƣớc dƣới đất khu vực khai thác khoáng sản 

 

Theo kết quả quan trắc qua các năm, giá trị NO3
- 
của nước dưới đất tại các khu khai thác 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 - 2019 cho thấy: NO3
 
hầu hết tại các điểm quan trắc 

đạt mức quy chuẩn cho phép QCVN 09-MT:2015/BTNMT.  
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b9. Hàm lƣợng sắt tổng (Fetc) 

Biểu đồ 80: Hàm lƣợng Fetc
 
 - nƣớc dƣới đất khu vực khai thác khoáng sản 

 

Theo kết quả quan trắc qua các năm, giá trị Fetc
 
của nước dưới đất tại các khu khai thác 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 - 2019 cho thấy: Fetc
 
hầu hết tại các điểm quan trắc 

đạt mức quy chuẩn cho phép QCVN 09-MT:2015/BTNMT.  

b10. Hàm lƣợng Photpho tổng (Ptc) 

Biểu đồ 81: Hàm lƣợng Ptc - nƣớc dƣới đất khu vực khai thác khoáng sản 

 

Theo kết quả quan trắc qua các năm, giá trị Ptc 
 
của nước dưới đất tại các khu vực khai 

thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 - 2019 cho thấy giá trị Ptc có xu hướng tăng theo 

các năm, trong đó vào đợt 4/2019 đạt giá trị cao nhất 0(0,86 mg/l).  

b11. Hàm lƣợng Coliform, E.Coli 
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Biểu đồ 82: Coliform, E.Coli - nƣớc dƣới đất khu vực khai thác khoáng sản 

 

Giá trị Coliform của nước dưới đất tại các khu vực bãi rác trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 - 

2019 cho thấy độ Coliform trong môi trường nước dưới đất đều vượt quy chuẩn cho phép 

QCVN 09-MT:2015/BTNMT 

b12. Chỉ tiêu khác nhƣ NO2
-
, Zn, Cu, As, Cd, Pb: kết quả phân tích cho thấy tất cả các 

giá trị ở mức không phát hiện và đều thấp hơn quy chuẩn cho phép QCVN 09-

MT:2015/BTNMT. 

* Nhận xét chung về diễn biến ô nhiễm của nƣớc dƣới đất khu vực khai thác khoáng 

sản: 

Theo kết quả quan trắc nước dưới đất tại các khu vực khai thác khoáng sản, hầu hết các 

chỉ tiêu quan trắc tại các điểm như khu vực khai thác khoáng sản ở Tân Thành (Hàm Thuận 

Nam), khu vực khai thác titan ở Mũi Né đều nằm trong quy chuẩn cho phép. 

Riêng đối với khu vực khai thác titan tại xã Hòa Thắng, Bắc Bình có dấu hiệu nhiễm mặn 

vào các đợt 3/2016, 1,2/2017 và đợt 4/2018, trong đó cao nhất vào đợt 3/2016 vượt quy chuẩn 

cho phép 53,6 lần.  

c. Nƣớc dƣới đất tại các khu vực xung quanh bãi rác: 

Nước dưới đất tại các khu vực xung quanh bãi rác trên địa bàn tỉnh được quan trắc tại các 

điểm bao gồm: Khu vực xung quanh bãi rác Bình Tú; Bãi rác Lập Đức - Hàm Thuận Nam; Bãi 

rác Xã Thô Hàm Thuận Bắc và Khu liên hợp xử lý chất thải LaGi (được bổ sung quan trắc kể 

từ năm 2019). Theo kết quả quan trắc, diễn biến ô nhiễm qua các năm cụ thể như sau: 

c1. Giá trị pH 
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Biểu đồ 83: Hàm lƣợng pH - nƣớc dƣới đất khu vực xung quanh bãi rác 

 

Theo kết quả quan trắc qua các năm, giá trị pH của nước dưới đất tại các khu vực xung 

quanh bãi rác trên địa bàn tỉnh hầu hết nằm trong quy chuẩn cho phép QCVN 09-

MT:2015/BTNMT.  Đa số giá trị pH tại tất cả các điểm dao động ổn định qua các đợt trong 

năm và qua từng năm từ 2016 - 2019.  

c2. Hàm lƣợng TDS 

Biểu đồ 84: Hàm lƣợng TDS - nƣớc dƣới đất khu vực xung quanh bãi rác 

 

Theo kết quả quan trắc qua các năm, giá trị TDS của nước dưới đất tại các khu vực bãi 

rác trên địa bàn tỉnh tại các điểm quan trắc khu vực bãi rác Bình Tú, bãi rác Lập Đức Hàm 

Thuận Nam, khu liên hợp xử lý chất thải LaGi đều đạt quy chuẩn QCVN 09-

MT:2015/BTNMT (1.500 mg/l) vào các đợt quan trắc. 

Riêng tại khu vực bãi rác xã Thô nồng độ TDS vượt quy chuẩn vào đợt 1/2016  (2.414 

mg/l) vượt quy chuẩn 1,61 lần, đợt 2/2016 (1.830 mg/l) vượt quy chuẩn 1,22 lần, đợt 4/2016 

(1.890 mg/l) vượt quy chuẩn 1,26 lần; đợt 1/2017, đợt 1/2018, đợt 1/2019. 

c3. Độ cứng 
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Biểu đồ 85: Độ cứng  - nƣớc dƣới đất khu vực xung quanh bãi rác 

 

Theo kết quả quan trắc qua các năm, giá trị TDS của nước dưới đất tại các khu vực bãi 

rác trên địa bàn tỉnh tại các điểm quan trắc khu vực bãi rác Bình Tú, bãi rác Lập Đức, khu liên 

hợp xử lý chất thải LaGi đều đạt quy chuẩn QCVN 09-MT:2015/BTNMT (1.500 mg/l) vào các 

đợt quan trắc. 

Riêng tại khu vực bãi rác xã Thô - nồng độ TDS vượt quy chuẩn vào đợt 1/2016  (2.414 

mg/l) vượt quy chuẩn 1,61 lần, đợt 2/2016 (1.830 mg/l) vượt quy chuẩn 1,22 lần, đợt 4/2016 

(1.890 mg/l) vượt quy chuẩn 1,26 lần; đợt 1/2017, đợt 1/2018, đợt 1/2019. 

c4. Hàm lƣợng clorua (Cl-) 

Biểu đồ 86: Hàm lƣợng Cl
-
 - nƣớc dƣới đất khu vực xung quanh bãi rác 

 

Theo kết quả quan trắc qua các năm, giá trị Cl
-
 của nước dưới đất tại các khu vực bãi rác 

trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 - 2019 cho thấy: hầu hết tại các điểm quan trắc đạt mức quy 

chuẩn cho phép QCVN 09-MT:2015/BTNMT. Tuy nhiên, tại bãi rác Xã Thô (2016 - 2019) và 

khu vực khai thác titan Hòa Thắng (đợt 2/2012) vượt mức quy chuẩn cho phép. 

Đa số giá trị Cl
-
 tại tất cả các điểm dao động tương đối ổn định qua các đợt trong năm và 

qua từng năm từ 2016 - 2019. 
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c5. Hàm lƣợng sulphate (SO4
2-

) 

Biểu đồ 87: Hàm lƣợng SO4
2-

 - nƣớc dƣới đất khu vực xung quanh bãi rác 

 

Theo kết quả quan trắc qua các năm, giá trị SO4
2- 

của nước dưới đất tại các khu vực xung 

quanh bãi rác trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 - 2019 cho thấy giá trị SO4
2-

 đạt quy chuẩn QCVN 

09-MT:2015/BTNMT tại các vị trí bãi rác Bình Tú, Lập Đức và Khu liên hợp xử lý chất thải 

La Gi. 

Riêng tại khu vực nước ngầm tại Bãi rác xã Thô, giá trị SO4
2-

 vượt quy chuẩn vào đợt 

4/2017 (534,2 mg/l) vượt quy chuẩn 1,34 lần, đợt 4/2018 (532,4 mg/l) vượt quy chuẩn 1,33 lần 

và đợt 1/2019 (979,8 mg/l) vượt quy chuẩn 2,45 lần. 

c6. Hàm lƣợng amoni (NH4
+
) 

Biểu đồ 88: Hàm lƣợng NH4
+ 

- nƣớc dƣới đất khu vực xung quanh bãi rác 

 

Theo kết quả quan trắc qua các năm, giá trị pH của nước dưới đất tại các khu vực xung 

quanh bãi rác trên địa bàn tỉnh hầu hết đều đạt quy chuẩn cho phép QCVN 09-

MT:2015/BTNMT.  Đa số giá trị pH tại tất cả các điểm dao động ổn định qua các đợt trong 

năm và qua từng năm từ 2016 - 2019.  
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c7. Hàm lƣợng nitrit (NO2
-
) 

Biểu đồ 89: Hàm lƣợng NO2
- 
- nƣớc dƣới đất khu vực xung quanh bãi rác 

 

Theo kết quả quan trắc qua các năm, hầu hết các giá trị NO2
-  

của nước dưới đất tại các 

khu vực xung quanh bãi rác đều quy chuẩn QCVN 09-MT:2015/BTNMT (01mg/l). Cụ thể: 

- Nước ngầm tại vị trí xung quanh khu vực bãi rác Bình Tú, giá trị NO2
- 
vượt quy chuẩn 

đợt 1,2,3,4 vào các năm 2016, 2017, 2018 và 2019, trong đó vượt cao nhất vào đợt 1/2017 

(18.288 mg/l) vượt quy chuẩn 18 lần. 

- Nước ngầm tại vị trí xung quanh bãi rác Lập Đức - Hàm Thuận Nam, giá trị NO2
-
 vượt 

quy chuẩn vào đợt 1/2019 (3,65 mg/l) vượt quy chuẩn 3,65 lần, đợt 2/2019 (3,46 mg/l) vượt 

quy chuẩn 3,46 lần; đợt 4/2019 (1,16 mg/l) vượt quy chuẩn 1,16 lần. 

- Nước ngầm tại vị trí xung quanh bãi rác Xã Thô - Hàm Thuận Bắc, giá trị NO2
-
 vượt 

quy chuẩn vào đợt 1/2016 (5,91 mg/l) vượt quy chuẩn 5,91 lần, đợt 2/2016 (5,29 mg/l) vượt 

quy chuẩn 5,29 lần; đợt 4/2016 (4,88 mg/l) vượt quy chuẩn 4,88 lần; đợt 3/2017 (4,27 mg/l) 

vượt quy chuẩn 4,27 lần; năm 2018 và 2019 qua 04 lần quan trắc đều vượt quy chuẩn QCVN 

09-MT:2015/BTNMT. 

- Nước ngầm tại vị trí xung quanh Khu liên hợp xử lý chất thải La Gi, giá trị NO2
-
 vượt 

quy chuẩn vào đợt 1/2019 (21,91 mg/l) vượt quy chuẩn 21,91 lần, đợt 2/20196 (19,68 mg/l) 

vượt quy chuẩn 19,68 lần. 

c8. Hàm lƣợng nitrat (NO3
-
) 
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Biểu đồ 90: Hàm lƣợng NO3
- 
- nƣớc dƣới đất khu vực xung quanh bãi rác 

 

Theo kết quả quan trắc qua các năm từ năm 2016 - 2019 cho thấy giá trị NO3
- 
của nước 

dưới đất tại các khu vực bãi rác Lập Đức - Hàm Thuận Nam, bãi rác xã Thô Hàm Thuận Bắc 

với giá NO3
- 
qua các đợt quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép QCVN 09-MT:2015/BTNMT 

(15 mg/l).  

- Tuy nhiên, bãi rác Bình Tú, giá trị NO3
-
 đợt 1/2016 (17,713 mg/l) và đợt 1/2017 (18,29 

mg/l) vượt mức quy chuẩn cho phép 1,18 lần và 1,22 lần. 

- Tại khu vực khu liên hợp xử lý chất thải La Gi giá trị NO3
-
 đợt 1/2019 (21,906 mg/l) và 

đợt 2/2019 (19,684 mg/l) vượt mức quy chuẩn cho phép 1,46 lần và 1,31 lần. 

c9. Hàm lƣợng sắt tổng (Fetc) 

Biểu đồ 91: Hàm lƣợng Fe
 
 - nƣớc dƣới đất khu vực xung quanh bãi rác 

 

Giá trị Fetc
 
của nước dưới đất tại các khu vực bãi rác trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 - 2019 

cho thấy giá trị nằm trong quy chuẩn cho phép QCVN 09-MT:2015/BTNMT. 

c10. Hàm lƣợng Photpho tổng (Ptc) 
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Biểu đồ 92: Hàm lƣợng Ptc - nƣớc dƣới đất khu vực xung quanh bãi rác 

 

Theo kết quả quan trắc qua các năm từ năm 2016 - 2019, giá trị Ptc
 
của nước dưới đất tại 

các khu vực bãi rác trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 - 2019 có xu hướng gia tăng từ năm 2016 

đến năm 2019, cụ thể: đối với nước ngầm khu vực bãi rác Bình Tú, trong năm 2019 đạt giá trị 

cao nhất vào đợt 4/2019 ( 0,31 mg/l); tại khu vực bãi rác Lập Đức - Hàm Thuận Nam, giá trị 

Ptc cao nhất vào đợt 1/2019 (0,35 mg/l); tại khu vực bãi rác xã Thô - Hàm Thuận Bắc, giá trị Ptc 

cao nhất vào đợt 4/2019 (0,29 mg/l); khu liên hợp xử lý chất thải La Gi, giá trị Ptc cao nhất vào 

đợt 2/2019 (0,223 mg/l). 

c11. Hàm lƣợng Coliform, E.Coli 

Biểu đồ 93: Coliform, E.Coli - nƣớc dƣới đất khu vực xung quanh bãi rác 

 

Giá trị Coliform của nước dưới đất tại các khu vực bãi rác trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 - 

2019 cho thấy độ Coliform trong môi trường nước dưới đất đều vượt quy chuẩn cho phép 

QCVN 09-MT:2015/BTNMT (3 MPN/100 ml). Coliform cao nhất tại bãi rác Lập Đức Hàm  

Thuận Nam vào đợt 2/2016 (4300 MPN/100 ml) vượt quy chuẩn gấp 1.433 lần. 

c12. Chỉ tiêu khác nhƣ NO2
-
, Zn, Cu, As, Cd, Pb: kết quả phân tích cho thấy tất cả các 

giá trị ở mức không phát hiện và đều thấp hơn quy chuẩn cho phép QCVN 09-

MT:2015/BTNMT. 
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* Nhận xét chung về diễn biến ô nhiễm của nƣớc dƣới đất các khu vực xung quanh 

bãi rác: 

Trong các vị trí quan trắc nước ngầm các khu vực xung quanh bãi rác, riêng đối với vị trí 

lấy mẫu xung quanh khu vực bãi rác xã Thô vượt chuẩn hầu hết các chỉ tiêu phân tích như chỉ 

tiêu độ cứng, TDS, NO2
-
, NO3

-
, SO4

-
, coliform.  

d. Nƣớc dƣới đất tại khu dân cƣ và khu du lịch: 

Nước dưới đất tại các khu vực khu dân cư và khu du lịch trên địa bàn tỉnh được quan trắc 

tại các điểm bao gồm: KDL Hòn Rơm; KDL Hàm Tiến; KDL Bãi sau Mũi Né; KDC xã Ngũ 

Phụng; KDC Gia Huynh và KDC Mê Pu (KDC Gia Huynh và KDC Mê Pu được bổ sung quan 

trắc kể từ năm 2019 theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh). Theo kết quả quan trắc, diễn 

biến ô nhiễm qua các năm như sau: 

d1. Giá trị pH 

Biểu đồ 94: Giá trị pH - nƣớc dƣới đất khu vực KDC và KDL 

 

 

Giá trị pH  của nước dưới đất tại khu vực KDC và KDL trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 - 

2019 cho thấy hầu hết giá trị pH tại các điểm như KDL Hòn Rơm, KDL Hàm Tiến, KD đều 

nằm trong quy chuẩn cho phép QCVN 09-MT:2015/BTNMT.  

Đối với các đợt trong năm và qua từng năm diễn biến cụ thể như sau: giá trị pH có xu 

hướng tương đối ổn định tại khu vực Đại Hòa, Phước Thể, Đức Thuận, Ngũ Phụng và dao 

động không ổn định tại khu vực Hàm Mỹ, Đakai. Giá trị pH cao nhất là tại đợt 4/2012 (pH = 

9,18). 

d2. Hàm lƣợng TDS 
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Biểu đồ 95: Hàm lƣợng TDS - nƣớc dƣới đất khu vực KDC và KDL 

 

Theo kết quả quan trắc qua các năm, giá trị TDS của nước dưới đất tại các KDC và KDL 

trên địa bàn tỉnh, tại KDL Hòn Rơm, KDC Gia Huynh, KDC Mê Pu đạt quy chuẩn QCVN 09-

MT:2015/BTNMT (1.500 mg/l) vào các đợt quan trắc. 

Riêng tại khu vực KDL Hàm Tiến, nồng độ TDS vượt quy chuẩn đợt 4/2016 (1.800mg/l) 

vượt quy chuẩn 1,2 lần; khu vực KDL bãi sau Mũi Né, nồng độ TDS vượt quy chuẩn vào đợt 

2/2016 (1.660mg/l) vượt quy chuẩn 1,11 lần và vượt chuẩn cả 04 đợt năm 2019, cụ thể: đợt 

1/2019 (2.020 mg/l) vượt quy chuẩn 1,35 lần, đợt 2/2019 (1.670 mg/l) vượt quy chuẩn 1,11 

lần, đợt 3/2019 (2.100 mg/l) vượt quy chuẩn 1,40 lần, đợt 4/2019 (2.243 mg/l) vượt quy chuẩn 

1,5 lần; KDC xã Ngũ Phụng vượt quy chuẩn 02 đợt lấy mẫu trong năm 2019, cụ thể: đợt 

1/2019 (2.530 mg/l) vượt quy chuẩn 1,69 lần, đợt 3/2019 (2.860 mg/l) vượt quy chuẩn 1,91 

lần. 

d3. Độ cứng 

Biểu đồ 96: Độ cứng - nƣớc dƣới đất khu vực KDC và KDL 

 

Theo kết quả quan trắc qua các năm, giá trị độ cứng của nước dưới đất tại KDL Hòn 

Rơm, KDC Gia Huynh, KDC Mê Pu đạt quy chuẩn QCVN 09-MT:2015/BTNMT (1.500 mg/l) 

vào các đợt quan trắc trong các năm. 
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Riêng tại KDL Hàm Tiến, giá trị độ cứng vượt quy chuẩn vào đợt 4/2018 (288,58 mg/l) 

vượt quy chuẩn gấp 1,15 lần, đợt 1/2019 (344,49 mg/l) vượt quy chuẩn gấp 1,38 lần,  đợt 

3/2019 (344,49 mg/l) vượt quy chuẩn gấp 1,15 lần. 

Đối với KDL bãi sau Mũi Né, giá trị độ cứng vượt quy chuẩn vào đợt 2/2018 (252,90 

mg/l) vượt quy chuẩn gấp 1,01 lần, đợt 1/2019 (1.234,46 mg/l) vượt quy chuẩn gấp 4,94 lần, 

đợt 2/2019 (802,6 mg/l) vượt quy chuẩn gấp 3,21 lần, đợt 3/2019 (492,5 mg/l) vượt quy chuẩn 

gấp 1,97 lần. 

Đối với KDC Ngũ Phụng, giá trị độ cứng vượt quy chuẩn vào đợt 1/2016 (484,73 mg/l) 

vượt quy chuẩn gấp 1,94 lần, đợt 1/2018 (386,77 mg/l) vượt quy chuẩn gấp 1,55 lần,  đợt 

3/2018 (256,00 mg/l) vượt quy chuẩn gấp 1,02 lần. 

d4. Hàm lƣợng clorua 

Biểu đồ 97: Hàm lƣợng chorua - nƣớc dƣới đất khu vực KDC và KDL 

 

Theo kết quả quan trắc qua các năm, giá trị Cl
-
 của nước dưới đất tại các khu vực KDC 

và KDL trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 - 2019: tại các điểm quan trắc như KDL Hòn Rơm; 

KDC Mê Pu và KDC Gia Huynh đạt quy chuẩn cho phép QCVN 09-MT:2015/BTNMT.  

RTuy nhiên, tại bãi rác Xã Thô (2016 - 2019) và khu vực khai thác titan Hòa Thắng (đợt 

2/2012) vượt mức quy chuẩn cho phép. 

Đa số giá trị Cl
-
 tại tất cả các điểm dao động tương đối ổn định qua các đợt trong năm và 

qua từng năm từ 2016 - 2019. 

d5. Hàm lƣợng sulphate (SO4
2-

) 
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Biểu đồ 98: Hàm lƣợng SO4
2- 

- nƣớc dƣới đất khu vực KDC và KDL 

 

Theo kết quả quan trắc qua các năm, giá trị SO4
2-

 của nước dưới đất tại các khu vực KDC 

và KDL trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 - 2019 cho thấy tại các điểm quan trắc giá trị SO4
2- 

đều 

đạt quy chuẩn QCVN 09-MT:2015/BTNMT.  

d6. Hàm lƣợng amoni 

Biểu đồ 99: Hàm lƣợng NH4
+
 - nƣớc dƣới đất khu vực KDC và KDL 

 

Theo kết quả quan trắc qua các năm, giá trị NH4
+
 nước dưới đất tại các khu vực KDC và 

KDL trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 - 2019 cho thấy hầu hết các vị trí quan trắc giá trị NH4
+
 

đều đạt quy chuẩn cho phép. Riêng vào đợt 4/2016 (1,46 mg/l) tại KDL Hòn Rơm vượt quy 

chuẩn cho phép 1,46 lần. 

d7. Hàm lƣợng nitrit (NO2
-
) 
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Biểu đồ 100: Hàm lƣợng NO2
-
 - nƣớc dƣới đất khu vực KDC và KDL 

 

Theo kết quả quan trắc qua các năm, giá trị NO2
-
 nước dưới đất tại các khu vực KDC và 

KDL trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 - 2019 cho thấy các vị trí như KDC xã Ngũ Phụng, KDC 

xã Gia Huynh, KDC Mê Pu giá trị NO2
-
 đều đạt quy chuẩn cho phép.  

Riêng vào đợt 1/2016 (1,766 mg/l) tại KDL Hòn Rơm vượt quy chuẩn cho phép 1,76 lần; 

Đợt 3/2017 (1,011 mg/l) tại KDL Hàm Tiến vượt quy chuẩn cho phép 1,01 lần; Tại KDL bãi 

sau Mũi Né vượt quy chuẩn tại các đợt như: đợt 3/2017 (1,428 mg/l) tại vượt quy chuẩn cho 

phép 1,43 lần, đợt 3/2018 (1,558 mg/l) vượt quy chuẩn 1,56 lần, đợt 4/2018 (3,406 mg/l) vượt 

quy chuẩn 3,41 lần. 

d8. Hàm lƣợng nitrat (NO3
-
) 

Biểu đồ 101: Hàm lƣợng NO3
-
 - nƣớc dƣới đất khu vực KDC và KDL 

 

Theo kết quả quan trắc qua các năm, giá trị NO3
-
 nước dưới đất tại các khu vực KDC và 

KDL trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 - 2019 cho thấy các vị trí như KDL Hòn Rơm, KDL Hàm 

Tiến, KDC xã Ngũ Phụng, KDC xã Gia Huynh, KDC Mê Pu giá trị NO3
-
  đều đạt quy chuẩn 

cho phép.  

Riêng Tại KDL bãi sau Mũi Né vượt quy chuẩn vào đợt 2/2016, đợt 1,2,3,4/2018, trong 

đó cao nhất tại đợt 2/2016 (43,72 mg/l) vượt quy chuẩn 2,92 lần. 
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d8. Hàm lƣợng sắt tổng 

Biểu đồ 102: Hàm lƣợng sắt tổng - nƣớc dƣới đất khu vực KDC và KDL 

 

 Giá trị Fetc của nước dưới đất tại các khu vực KDC và KDL trên địa bàn tỉnh từ năm 

2016 - 2019 cho thấy nồng độ Fetc hầu hết đạt quy chuẩn cho phép. Tuy nhiên, tại vị trí KDL 

Hàm Tiến, nồng độ Fetc cao nhất vào đợt 4/2016. 

d10. Hàm lƣợng Photpho tổng 

Biểu đồ 103: Hàm lƣợng photpho tổng - nƣớc dƣới đất khu vực KDC và KDL 

 

 Giá trị Ptc của nước dưới đất tại các khu vực KDC và KDL trên địa bàn tỉnh từ năm 

2016 - 2019 cho thấy nồng độ Ptc với diễn biến chất lượng môi trường tương đối đều qua các 

đợt trong năm 2019 tại KDC Gia Huynh và KDC Mê Pu, KDC xã Ngũ Phụng và Khu du lịch 

Hòn Rơm. Đối với khu vực Khu du lịch Hàm Tiến và Khu du lịch bãi sau Mũi Né với diễn 

biến chất lượng đối với chỉ tiêu Ptc không đều qua các đợt trong năm 2016, 2017. 

d11. Hàm lƣợng Coliform và E.Coli 
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Biểu đồ 104: Hàm lƣợng Coliform, E.Coli - nƣớc dƣới đất khu vực KDC và KDL 

 

Giá trị Coliform của nước dưới đất tại các khu vực KDC và KDL trên địa bàn tỉnh từ năm 

2016 - 2019 giá trị Coliform đều vượt quy chuẩn cho phép QCVN 09-MT:2015/BTNMT. Diễn 

biến cụ thể như sau: Tại khu vực tất cả các khu vực trên Coliform dao động không ổn định qua 

các năm từ 2016 - 2019.   

d12. Các chỉ tiêu khác NO2
-
, Zn, Cu, As, Cd, Pb: kết quả phân tích cho thấy tất cả các 

giá trị ở mức không phát hiện và đều thấp hơn quy chuẩn cho phép QCVN 09-

MT:2015/BTNMT. 

* Nhận xét chung về diễn biến ô nhiễm của nƣớc dƣới đất khu vực KDC và KDL: 

- Đối với các vị trí KDC thôn 1, xã Gia Huynh, KDC xã Mê Pu các chỉ tiêu quan trắc 

chất lượng nước ngầm đều đạt quy chuẩn QCVN 09-MT:2015/BTNMT. 

- Riêng đối với khu vực KDL Hòn Rơm vượt quy chuẩn đối với các chỉ tiêu như NO2
-
 

(đợt 1/2016), chỉ tiêu NH4
+
 (đợt 4/2016). 

- Đối với các khu du lịch như Hàm Tiến, bãi sau Mũi Né đều vượt quy chuẩn đối với các 

chỉ tiêu độ cứng, độ mặn TDS, NO2
-
. Trong đó, đáng lưu ý đối với chất lượng nước ngầm khu 

vực KDL bãi sau Mũi Né. 

e. Nƣớc dƣới đất tại các Trạm cấp nƣớc: 

Nước dưới đất tại các khu vực xung quanh các trạm cấp nước trên địa bàn tỉnh được quan 

trắc tại các điểm bao gồm: Trạm cấp nước Đại Hòa; Trạm Phước Thể; Khu vực sản xuất nước 

khoáng Tuy Phong; Trạm cấp nước ngầm Hàm Mỹ; Trạm Đức Thuận và Nhà máy. Theo kết 

quả quan trắc, diễn biến ô nhiễm qua các năm như sau: 

e1. Giá trị pH 
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Biểu đồ 105: Giá trị pH - nƣớc dƣới đất khu vực Trạm cấp nƣớc 

 

Giá trị pH của nước dưới đất tại các khu vực Trạm cấp nước trên địa bàn tỉnh từ năm 

2016 - 2019 cho thấy hầu hết giá trị pH đều nằm trong quy chuẩn cho phép QCVN 09-

MT:2015/BTNMT.  

Đối với các đợt trong năm và qua từng năm diễn biến cụ thể như sau: giá trị pH có xu 

hướng tương đối ổn định tại khu vực Đại Hòa, Phước Thể, Đức Thuận và dao động không ổn 

định tại khu vực Hàm Mỹ, Đakai. 

e2. Hàm lƣợng TDS 

Biểu đồ 106: Hàm lƣợng TDS - nƣớc dƣới đất khu vực Trạm cấp nƣớc 

 

Giá trị TDS 
 
của nước dưới đất tại các khu vực Trạm cấp nước trên địa bàn tỉnh từ năm 

2016 - 2019 cho thấy giá trị TDS hầu hết đều nằm trong quy chuẩn cho phép QCVN 09-

MT:2015/BTNMT. Đối với các đợt trong năm và qua từng năm diễn biến cụ thể như sau: giá 

trị TDS tương đối ổn định tại khu vực Đại Hòa, Đakai; giá trị TDS dao động không ổn định tại 

khu vực Phước Thể, Hàm Mỹ. Giá trị TDS vượt quy chuẩn cho phép là tại trạm Đại Hòa vào 

đợt 2/2018, đợt 2,3/2016 tại trạm Phước Thể và trạm cấp nước Hàm Mỹ (2016, 2017 và năm 

2019), giá trị vượt cao nhất là vào đợt 2/2016. 
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e3. Độ cứng 

Biểu đồ 107: Độ cứng - nƣớc dƣới đất khu vực Trạm cấp nƣớc 

 

Giá trị Độ cứng
 
của nước dưới đất các khu vực Trạm cấp nước trên địa bàn tỉnh từ năm 

2016 - 2019 cho thấy hầu hết giá trị độ cứng tại nhà máy nước ĐaKai, Khu vực sản xuất nước 

khoáng Tuy Phong , Trạm Đức Thuận qua các từng đợt đều nằm trong quy chuẩn cho phép 

QCVN 09-MT:2015/BTNMT. Giá trị độ cứng dao động không ổn định tại khu vực Phước Thể, 

Hàm Mỹ, Gía trị độ cứng vượt quy chuẩn cho phép từ 2016 - 2019 chủ yếu tại khu vực Phước 

Thể, giá trị vượt cao nhất là vào đợt 1/2016. 

e4. Hàm lƣợng clorua 

Biểu đồ 108: Hàm lƣợng chorua - nƣớc dƣới đất khu vực Trạm cấp nƣớc 

 

Giá trị Cl
-
 của nước dưới đất tại các khu vực Trạm cấp nước trên địa bàn tỉnh từ năm 

2016 - 2019 cho thấy nồng độ Cl
-
 đa số vượt quy chuẩn cho phép tại trạm Phước Thể, Hàm 

Mỹ. Còn lại các khu vực khác nằm trong mức giới hạn quy chuẩn cho phép QCVN 09-

MT:2015/BTNMT. Đối với các đợt trong năm và qua từng năm diễn biến cụ thể như sau: giá 

trị Cl
-
 dao động ổn định tại Đức Thuận, Đakai; dao động không ổn định tại khu vực Phước 

Thể, Hàm Mỹ. Giá trị Cl
-
 vượt quy chuẩn cao nhất là vào đợt 2/2016. 

e5. Hàm lƣợng sulphate (SO4
2-

) 
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Biểu đồ 109: Hàm lƣợng SO4
2- 

- nƣớc dƣới đất khu vực Trạm cấp nƣớc 

 

Giá trị SO4
2-

 của nước dưới đất tại các khu vực Trạm cấp nước trên địa bàn tỉnh từ năm 

2016 - 2019 cho thấy nồng độ SO4
2- 

hầu hết đạt quy chuẩn cho phép. Riêng, giá trị SO4
2-

 vào 

đợt 4/2018 tại khu vực Hàm Mỹ vượt mức giới hạn quy chuẩn cho phép (SO4
2- 

= 454,99 mg/l). 

Đối với các đợt trong năm và qua từng năm diễn biến cụ thể như sau: 

- Tại khu vực Đại Hòa, Đức Thuận, Đakai: SO4
2-

 dao động ổn định qua các năm từ 2016 - 

2019; 

Tại khu vực Phước Thể, Hàm Mỹ: SO4
2-

 dao động không ổn định qua các năm từ 2016 - 

2019. 

e6. Hàm lƣợng amoni 

Biểu đồ 110: Hàm lƣợng NH4
+
 - nƣớc dƣới đất khu vực Trạm cấp nƣớc 

 

Giá trị NH4
+
 của nước dưới đất tại các khu vực Trạm cấp nước trên địa bàn tỉnh từ năm 

2016 - 2019 cho thấy giá trị NH4
+
  hầu hết đạt quy chuẩn cho phép. 

Đối với các đợt trong năm và qua từng năm diễn biến cụ thể như sau: giá trị NH4
+
  có xu 

hướng tăng cao vượt quy chuẩn chủ yếu vào năm 2019 và giảm dần đạt quy chuẩn cho phép 
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 vào năm 2016-2019. Tuy nhiên, vào đợt 2/2019, tại Trạm Phước Thể giá trị NH4
+
 có xu 

hướng tăng trở lại. Giá trị NH4
+
 vượt quy chuẩn cao nhất là vào đợt 2/2019 (NH4

+
 = 0,61 

mg/l). 

e7. Hàm lƣợng nitrit (NO2
-
) 

Biểu đồ 111: Hàm lƣợng NO2
-
 - nƣớc dƣới đất khu vực Trạm cấp nƣớc 

 

Giá trị NO2
-
 của nước dưới đất tại các khu vực Trạm cấp nước trên địa bàn tỉnh từ năm 

2016 - 2019 cho thấy nồng độ NO3
-
 vượt quy chuẩn cho phép tại trạm Phước Thể (đợt 

2,3/2017). Còn lại các khu vực khác nằm trong mức giới hạn quy chuẩn cho phép. Đối với các 

đợt trong năm và qua từng năm diễn biến cụ thể như sau: 

- Tại khu vực Đại Hòa, Đức Thuận, Đakai: NO2
-
 ổn định qua các năm từ 2016 - 2019; 

- Tại khu vực Hàm Mỹ: NO2
-
 dao động không ổn định qua các năm từ 2016 - 2019. 

e8. Hàm lƣợng nitrat (NO3
-
) 

Biểu đồ 112: Hàm lƣợng NO3
-
 - nƣớc dƣới đất khu vực Trạm cấp nƣớc 

 

Giá trị NO3
-
 của nước dưới đất tại các khu vực Trạm cấp nước trên địa bàn tỉnh từ năm 

2016 - 2019 cho thấy nồng độ NO3
-
 đạt quy chuẩn qua các đợt vào các năm quan trắc.  

e9. Hàm lƣợng sắt tổng 
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Biểu đồ 113: Hàm lƣợng sắt tổng - nƣớc dƣới đất khu vực Trạm cấp nƣớc 

 

Giá trị Fe của nước dưới đất tại các khu vực Trạm cấp nước trên địa bàn tỉnh từ năm 

2016 - 2019 cho thấy nồng độ Fe hầu hết đạt quy chuẩn cho phép; giá trị Fe dao động ổn định 

hầu hết tại các vị trí quan trắc.  

e10. Hàm lƣợng Photpho tổng 

Biểu đồ 114: Hàm lƣợng Photpho tổng - nƣớc dƣới đất khu vực Trạm cấp nƣớc 

 

Giá trị Ptc của nước dưới đất tại các khu vực Trạm cấp nước trên địa bàn tỉnh từ năm 

2016 - 2019 cho thấy nồng độ Ptc với diễn biến chất lượng môi trường có xu hướng tăng dần từ 

năm 2016 đến năm 2019, trong đó cao nhất vào đợt 2/2016 tại Trạm Phước Thể 

e11. Hàm lƣợng Coliform và E.Coli 
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Biểu đồ 115: Hàm lƣợng Coliform, E.Coli - nƣớc dƣới đất khu vực Trạm cấp nƣớc 

 

Giá trị Coliform của nước dưới đất tại các khu vực Trạm cấp nước trên địa bàn tỉnh từ 

năm 2016 - 2019 giá trị Coliform đều vượt quy chuẩn cho phép QCVN 09-MT:2015/BTNMT. 

Diễn biến cụ thể như sau: Tại khu vực tất cả các khu vực trên Coliform dao động không ổn 

định qua các năm từ 2016 - 2019.   

e12. Các chỉ tiêu khác NO2
-
, Zn, Cu, As, Cd, Pb: kết quả phân tích cho thấy tất cả các 

giá trị ở mức không phát hiện và đều thấp hơn quy chuẩn cho phép QCVN 09-

MT:2015/BTNMT. 

* Nhận xét chung về diễn biến ô nhiễm của nƣớc dƣới đất khu Trạm cấp nƣớc: 

- Đối với các vị trí Trạm Đức Thuận, Tánh Linh; Nhà máy nước khoáng Đa Kai, Đức 

Linh các chỉ tiêu quan trắc chất lượng nước ngầm đều đạt quy chuẩn QCVN 09-

MT:2015/BTNMT. 

- Riêng đối với khu vực Trạm cấp nước Đại Hòa vượt quy chuẩn đối với các chỉ tiêu như 

độ cứng (đợt 1/2018), TDS (đợt 2/2018), Cl
-
 (đợt 2/2018). 

- Riêng đối với khu vực sản xuất nước khoáng Tuy Phong vượt quy chuẩn đối với các chỉ 

tiêu TDS (các năm 2016, 2017, 2019). 

- Riêng đối với khu vực Trạm cấp nước Hàm Mỹ vượt quy chuẩn đối với các chỉ tiêu như 

độ mặn (đợt 1,3,4/2018; đợt 4/2019), Cl
-
 (các năm 2016, 2017, 2019), SO4

2-
 (đợt 4/2018). 

g. Nƣớc dƣới đất khu vực nuôi, trồng chế biến thủy hải sản và công nghiệp: 

Nước dưới đất tại các khu vực nuôi, trồng, chế biến thủy hải sản và công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh được quan trắc tại các điểm bao gồm: Khu vực nuôi trồng thủy sản Tuy Phong; Chăn 

nuôi Hàm Thuận Nam; Làng nghề CBHS Mũi Né; Cụm CBHS Tân Phước; CBHS Triều 

Dương; Từ năm 2019, bổ sung quan trắc thêm các điểm như: Khu vực nuôi trồng thủy sản La 

Gi; Cụm CBHS có mùi Phú Lạc Tuy Phong; Khu vực nuôi trồng thủy sản Hòa Phú - Tuy 

Phong; Cụm CBHS có mùi Chí Công Tuy Phong; Khu vực chế biến tinh bột mì An Hạ, Bắc 

Bình; Cụm công nghiệp Tân Bình 1, La Gi; Cụm công nghiệp Thắng Hải, Hàm Tân. Theo kết 

quả quan trắc, diễn biến ô nhiễm qua các năm như sau: 

g1. Giá trị pH 
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Biểu đồ 116: pH - nƣớc dƣới đất khu vực khu vực nuôi trồng, chế biến thuỷ hải sản và 

công nghiệp 

 
 

 

Theo kết quả quan trắc, giá trị pH 
 
của nước dưới đất tại các khu vực nuôi trồng, chế biến 

thủy hải sản và công nghiệp trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 - 2019 cho thấy: hầu hết pH trong 

môi trường nước dưới đất đạt quy chuẩn cho phép QCVN 09-MT:2015/BTNMT. Riêng, tại 

khu vực nuôi trồng thủy sản La Gi  (đợt 1/2016: pH = 5,39) và cụm CBHS Tân Phước (đợt 

1/2016: pH=4,55) giá trị pH giảm thấp hơn quy chuẩn cho phép. Đối với các đợt trong năm và 

qua từng năm diễn biến cụ thể như sau: 

- Tại khu vực nuôi trồng thủy sản Tuy Phong, Làng nghề CBHS Mũi Né, cụm CBHS 

Triều Dương, Cụm CBHS có mùi Chí Công, Khu vực chế biến tinh bột mì An Hạ, Băc Bình, 

Cụm Công nghiệp Tân Bình 1, LaGi, Cụm Công nghiệp Thắng Hải Hàm Tân: pH
 
tương đối ổn 

định qua các năm từ 2016 - 2019; 

- Tại khu vực nuôi trồng thủy sản La Gi giá trị pH có xu hướng tăng từ 2016 - 2019. 

g2. Hàm lƣợng TDS 
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Biểu đồ 117: Hàm lƣợng TDS - nƣớc dƣới đất khu vực nuôi trồng, chế biến thuỷ hải sản 

và công nghiệp 

 

 

Giá trị TDS của nước dưới đất tại các khu vực nuôi, trồng, chế biến thủy hải sản và công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 - 2019 cho thấy giá trị TDS đa số đạt quy chuẩn cho phép 

QCVN 09-MT:2015/BTNMT. Riêng, tại cụm CBHS Mũi Né  (2016), khu vực chăn nuôi Bắc 

Bình vượt giới hạn cho phép. Giá trị TDS vượt cao nhất vào đợt 3/2016 tại  khu chăn nuôi 

Lương Sơn, Bắc Bình. Đa số giá trị TS tại tất cả các điểm dao động không ổn định qua các đợt 

trong năm và qua từng năm từ 2016 - 2019.    

g3. Độ cứng 
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Biểu đồ 118: Độ cứng-nƣớc dƣới đất khu vực nuôi trồng, chế biến thuỷ hải sản, công 

nghiệp 

 

 

 

Giá trị độ cứng của nước dưới đất tại các khu vực nuôi, trồng, chế biến thủy hải sản và 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 - 2019 cho thấy giá trị độ cứng đạt quy chuẩn cho 

phép QCVN 09-MT:2015/BTNMT đối với các điểm như khu vực nuôi trồng thủy sản La Gi, 

Cụm CBHS có mùi Phú Lạc;, khu vực nuôi trồng thủy sản Hòa Phú, Tuy Phong; Cụm Công 

nghiệp Tân Bình 1, LaGi; CCN Thắng Hải, Hàm Tân. Riêng, tại điểm khu nuôi trồng thủy sản 

Tuy Phong đợt 3,4/2016 vượt giới hạn cho phép, giá trị vượt cao nhất 5.580 mg/l. Tại khu cụm 

CBHS Tân Phước, cụm CBHS Triều Dương giá trị độ cứng có xu hướng giảm từ 2016 - 2019.  

g4. Hàm lƣợng Cl
- 
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Biểu đồ 119: Hàm lƣợng Cl
- 
- nƣớc dƣới đất khu vực nuôi trồng, chế biến thuỷ hải sản và 

công nghiệp 

 

 

Giá trị Cl
-
 của nước dưới đất tại các khu vực nuôi, trồng, chế biến thủy hải sản và công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 - 2019 cho thấy giá trị Cl
-
 tại các điểm phần lớn đều nằm 

trong quy chuẩn cho phép QCVN 09-MT:2015/BTNMT. Riêng, khu vực nuôi trồng thủy sản 

Tuy Phong vào đợt 3,4/2016 và làng nghề chế biến hải sản Mũi Né vào đợt 1,2/2016, 1,4/2017, 

1,2,3,4/2018 và đợt 2,3,4/2019 vượt chuẩn cho phép, trong đó cao nhất vào đợt 2/2016.  

Đối với các đợt trong năm và qua từng năm diễn biến cụ thể như sau: 

- Tại khu vực sản xuất nước khoáng Tuy Phong, cụm CBHS Tân Phước giá trị Cl- dao 

động ở mức tương đối ổn định; khu vực nuôi trồng thủy sản La Gi, cụm CBHS Triều Dương 

giá trị Cl
-
 dao động không ổn định; 

Tại khu vực khu vực nuôi trồng thủy sản Tuy Phong, cụm CBHS Mũi Né giá trị Cl
- 
 có 

xu hướng tăng qua các năm từ 2016 - 2019. 

g5. Hàm lƣợng SO4
2- 
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Biểu đồ 120: Hàm lƣợng SO4
2-

 nƣớc dƣới đất khu vực nuôi trồng, chế biến thuỷ hải sản 

và công nghiệp 

 

 

Giá trị SO4
2- 

của nước dưới đất tại các khu vực nuôi, trồng, chế biến thủy hải sản và công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 - 2019 cho thấy giá trị SO4
2- 

tại các điểm qua các từng 

đợt đều nằm trong quy chuẩn cho phép QCVN 09-MT:2015/BTNMT. Riêng, tại khu vực nuôi 

trồng thủy sản Tuy Phong vào đợt 2/2016 vượt quy chuẩn cho phép.  

Đối với các đợt trong năm và qua từng năm diễn biến cụ thể như sau: 

- Tại khu vực khu vực cụm CBHS Mũi Né, cụm CBHS Tân Phước, khu vực nuôi trồng 

thủy sản La Gi, cụm CBHS Triều Dương, cụm CBHS có mùi Phú Lạc, Khu vực nuôi trồng thủ 

sản Hòa Phú - Tuy Phong giá trị SO4
2- 

tương đối ổn định qua các năm từ 2016 - 2019;  

- Tại khu vực nuôi trồng thủy sản Tuy Phong, làng nghề CBHS Mũi Né có giá trị SO4
2- 

dao động không ổn định qua các năm từ 2016 - 2019. 

g6. Hàm lƣợng NH4
+ 
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Biểu đồ 121: Hàm lƣợng NH4
+
 - nƣớc dƣới đất khu vực nuôi trồng, chế biến thuỷ hải sản 

và công nghiệp 

 

 

Giá trị NH4
+
 của nước dưới đất tại các khu vực  nuôi, trồng, chế biến thủy hải sản và công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 - 2019 cho thấy giá trị NH4
+
 hầu hết đạt quy chuẩn cho 

phép QCVN 09-MT:2015/BTNMT. Riêng tại khu vực nuôi trồng thủy sản Tuy Phong đợt 

3/2016  (1,4 mg/l) vượt quy chuẩn cho phép 1,4 lần, khu vực cụm CBHS Tân Phước vượt quy 

chuẩn 1,10 lần vào đợt 1/2016 

Đa số giá trị NH4
+
 tại tất cả các điểm dao động không ổn định qua các đợt trong năm và 

qua từng năm từ 2016 - 2019. 

Riêng đối với các khu vực Cụm CBHD có mùi Chí Công Tuy Phong, khu vực chế biến 

tinh bột mì An Hạ, CCN Tân Bình 1, LaGi, CCN Thắng Hải, Hàm Tân nồng độ NH4
+
 đều dưới 

ngưỡng phát hiện. 

g7. Hàm lƣợng NO2
- 
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Biểu đồ 122: Hàm lƣợng NO2
-
 - nƣớc dƣới đất khu vực nuôi trồng, chế biến thuỷ hải sản 

và công nghiệp 

 

 

Giá trị NO2
- 

của nước dưới đất tại các khu nuôi, trồng, chế biến thủy hải sản và công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 - 2019 cho thấy giá trị NO3
- 
hầu hết nằm trong quy chuẩn 

cho phép QCVN 09-MT:2015/BTNMT. Đối với các đợt trong năm và qua từng năm diễn biến 

cụ thể như sau: 

- Tại khu vực nuôi trồng thủy sản Tuy Phong, chăn nuôi Hàm Thuận Nam, Cụm CBHS 

có mùi Phú Lạc, khu vực nuôi trồng thủy sản Hòa Phú, Tuy Phong, cụm CBHS Triều Dương 

giá trị NO3
- 
tương đối ổn định qua các năm từ 2016 - 2019; khu vực nuôi trồng thủy sản La Gi 

giá trị NO2
- 
dao động không ổn định. 

Tại khu vực khu vực cụm CBHS Mũi Né giá trị NO3
- 
có xu hướng giảm qua các năm; 

cụm CBHS Tân Phước NO2
-
 có xu hướng giảm qua các năm từ 2016 - 2019. 

g8. Hàm lƣợng NO3
- 
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Biểu đồ 123: Hàm lƣợng NO3
-
 - nƣớc dƣới đất khu vực nuôi trồng, chế biến thuỷ hải sản 

và công nghiệp 

 

 

Giá trị NO3
- 

của nước dưới đất tại các khu nuôi, trồng, chế biến thủy hải sản và công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 - 2019 cho thấy giá trị NO3
- 
hầu hết nằm trong quy chuẩn 

cho phép QCVN 09-MT:2015/BTNMT. Tuy nhiên, tại làng nghề chế biến hải sản Mũi Né 

vượt quy chuẩn cho phép vào đợt 1/2016; khu nuôi trồng thủy sản Lagi và khu chế biến hải sản 

Triều Dương đợt 1/2018 vượt quy chuẩn cho phép. Đối với các đợt trong năm và qua từng năm 

diễn biến cụ thể như sau: 

- Tại khu vực nuôi trồng thủy sản Tuy Phong, sản xuất nước khoáng Tuy Phong giá trị 

NO3
- 
tương đối ổn định qua các năm từ 2016 - 2019; khu vực nuôi trồng thủy sản La Gi, cụm 

CBHS Triều Dương giá trị NO3
- 
dao động không ổn định. 

Tại khu vực khu vực cụm CBHS Mũi Né giá trị NO3
- 
có xu hướng tăng qua các năm; cụm 

CBHS Tân Phước NO3
-
 có xu hướng giảm qua các năm từ 2016 - 2019. 

g9. Hàm lƣợng sắt tổng 
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Biểu đồ 124: Hàm lƣợng Fe - nƣớc dƣới đất khu vực nuôi trồng, chế biến thuỷ hải sản và 

công nghiệp 

 

 

Giá trị Fetc
 
của nước dưới đất tại các khu nuôi, trồng, chế biến thủy hải sản và công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 - 2019 cho thấy giá trị Fetc
 
hầu hết nằm trong quy chuẩn 

cho phép QCVN 09-MT:2015/BTNMT. Diễn biến cụ thể như sau: 

- Tại khu vực nuôi trồng thủy sản Tuy Phong, cụm CBHS Phú Lạc, Tuy Phong, Khu vực 

nuôi trồng thủy sản Hòa Phú - Tuy Phong, cụm CBHS có mùi Chí Công Tuy Phong, CCN 

Thắng Hải, Hàm Tân; cụm CBHS Mũi Né, cụm CBHS Triều Dương, giá trị Fetc tương đối ổn 

định qua các năm từ 2016 - 2019; 

Tại khu vực cụm CBHS Tân Phước, nuôi trồng thủy sản LaGi giá trị Fetc dao động không 

ổn định qua các năm từ 2016 - 2019. 

g10. Hàm lƣợng Photpho tổng 
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Biểu đồ 125: Hàm lƣợng Ptc- nƣớc dƣới đất khu vực nuôi trồng, chế biến thuỷ hải sản và 

công nghiệp 

 

 

Giá trị Ptc
 
của nước dưới đất tại các khu nuôi, trồng, chế biến thủy hải sản và công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 - 2019 với diễn biến không đều và có xu hướng gia tăng qua các 

đợt. Trong đó cao nhất vào đợt 4/2019 tại khu vực nuôi trồng thủy sản Tuy Phong.  

g11. Hàm lƣợng Coliform và E.Coli 

Biểu đồ 126: Hàm lƣợng Coliform, E.Coli - khu vực nuôi trồng, chế biến thuỷ hải sản và 

công nghiệp 
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Giá trị Coliform 
 
của nước dưới đất tại các khu nuôi, trồng, chế biến thủy hải sản và công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 - 2019 cho thấy: Coliform trong môi trường nước dưới 

đất vượt quy chuẩn cho phép QCVN 09-MT:2015/BTNMT. 

g12. Chỉ tiêu khác: As, Cd, Pb: kết quả phân tích cho thấy tất cả các giá trị đều thấp ở 

mức không phát hiện và quy chuẩn cho phép QCVN 09-MT:2015/BTNMT. 

* Nhận xét chung về diễn biến ô nhiễm của nƣớc dƣới đất khu vực nuôi, trồng, chế 

biến thủy hải sản và công nghiệp: 

- Đối với các vị trí KDC thôn 1, xã Gia Huynh, KDC xã Mê Pu các chỉ tiêu quan trắc 

chất lượng nước ngầm đều đạt quy chuẩn QCVN 09-MT:2015/BTNMT. 

- Riêng đối với khu vực KDL Hòn Rơm vượt quy chuẩn đối với các chỉ tiêu như NO2
-
 

(đợt 1/2016), chỉ tiêu NH4
+
 (đợt 4/2016). 

- Đối với các khu du lịch như Hàm Tiến, bãi sau Mũi Né đều vượt quy chuẩn đối với các 

chỉ tiêu độ cứng, độ mặn TDS, NO2
-
. Trong đó, đáng lưu ý đối với chất lượng nước ngầm khu 

vực KDL bãi sau Mũi Né. 

3.2.3. Nhận xét chung:  

- Nước dưới đất tại khu vực nông lâm nghiệp: Các chỉ tiêu pH, độ cứng, TS, , NO3
-
, Cl

-
, 

SO4
2-

, Fetc, nhìn chung đều nằm trong quy chuẩn cho phép. Riêng các chỉ tiêu NH4
+
, Coliform 

vượt QCVN 09-MT:2015/BTNMT.  

- Nước dưới đất tại khu vực khai thác khoáng sản: Các chỉ tiêu pH, độ cứng, TS, , NO3
-
, 

Cl
-
, SO4

2-
, Fetc, As, Cd, Pb nhìn chung đều nằm trong quy chuẩn cho phép. Riêng các chỉ tiêu  

NH4
+
, Coliform vượt QCVN 09-MT:2015/BTNMT.  

- Nước dưới đất tại khu vực vực xung quanh bãi rác: Các chỉ tiêu pH, độ cứng, TS, , 

NO3
-
, Cl

-
, SO4

2
, Fetc, NO2

-
, Zn, Cu, As, Cd, Pb nhìn chung đều nằm trong quy chuẩn cho phép. 

Riêng các chỉ tiêu NH4
+
, Coliform vượt QCVN 09-MT:2015/BTNMT.  

- Nước dưới đất tại khu vực khu du lịch và khu dân cư: Hầu hết chất lượng nước dưới đất 

khu vực khu du lịch giai đoạn 2016 - 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận chưa có dấu hiệu ô 

nhiễm nghiêm trọng và đa số nằm dưới quy chuẩn QCVN 09-MT:2015/BTNMT. Riêng các 

chỉ tiêu NH4
+
, Coliform vượt quy chuẩn cho phép. Riêng các chỉ tiêu COD, Cl

-
, Coliform vượt 

chuẩn cho phép. 

- Nước dưới đất tại khu vực vực cấp nước: Hầu hết chất lượng nước dưới đất khu vực cấp 

nước giai đoạn 2016 - 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận chưa có dấu hiệu ô nhiễm nghiêm 
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trọng và đa số đạt quy chuẩn QCVN 09-MT:2015/BTNMT - quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lượng nước dưới đất. Riêng các chỉ tiêu Cl
-
, Coliform vượt chuẩn cho phép. 

Nước dưới đất tại khu vực nuôi trồng chế biến thủy hải sản và công nghiệp: Các chỉ tiêu 

pH, độ cứng, TS, , NO3
-
, Cl

-
, SO4

2-
, Fetc, As, Cd, Pb nhìn chung đều nằm trong quy chuẩn cho 

phép. Riêng các chỉ tiêu NH4
+
, Coliform vượt QCVN 09-MT:2015/BTNMT.  

3.3. Diễn biến môi trƣờng biển ven bờ: 

3.3.1. Khái khát chiều dài biển tỉnh Bình Thuận 

Bình Thuận với chiều dài bờ biển khoảng 192 km, diện tích lãnh hải 52.000 km
2
 là ngư 

trường lớn tạo lợi thế rất lớn để phát triển các ngành kinh tế biển. Phần lớn các đô thị lớn và 

các khu dân cư tập trung đều tập trung ven biển. Biển Bình Thuận có tiềm năng lớn về dầu khí. 

Bờ biển dài với nhiều đồi cát ven biển có cảnh quan rất đẹp tạo điều kiện cho ngành du lịch 

phát triển mạnh. Ven biển có các mỏ khoáng sản đã và đang khai thác tạo nguồn thu khá lớn 

cho kinh tế của tỉnh cũng như của cả nước. Nhưng việc phát triển các đô thị, các ngành kinh tế 

trên biển và ven biển đã gây tác động không nhỏ đến môi trường nước biển. Các hoạt động đó 

đã làm phát sinh các nguồn gây ô nhiễm như sau: 

- Nước thải từ hoạt động du lịch ven biển; 

- Các chất thải từ hoạt động khai thác khoáng sản ven biển; 

- Chất thải từ hoạt động của tàu thuyền trên biển và tại các bến cảng, bến neo đậu; 

- Chất thải từ các hoạt động sơ chế hải sản, dịch vụ thủy sản tại các bến cảng, bến neo 

đậu và các bãi ngang ven biển; 

- Nước thải từ các cơ sở chế biến hải sản chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt quy chuẩn 

thải ra biển; 

- Hoạt động nuôi trồng thủy sản ven biển; 

- Dầu tràn từ hoạt động khai thác dầu khí, từ tàu thuyền; 

- Nước ô nhiễm từ các con sông gây ô nhiễm vùng cửa biển; 

- Nước thải sinh hoạt của các đô thị và khu dân cư ven biển. 

3.3.2. Diễn biến ô nhiễm 

Ghi chú: Quy chuẩn so sánh: QCVN 10-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng nước biển ven bờ.  

Vùng nước biển ven bờ dùng cho mục đích nuôi trồng thuỷ sản, bảo tồn thủy sinh gồm 

các điểm quan trắc sau: 

+ Khu vực Hòn Cau, huyện Tuy Phong 

+ Khu vực xóm 7, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong 

+ Khu vực xã Long Hải, huyện Phú Quý 

+ Khu vực nuôi trồng thủy sản, xã Tân Phước, TX. La Gi 

Vùng nước biển ven bờ dùng cho mục đích bãi tắm, thể thao dưới nước gồm các điểm 

quan trắc sau: 

+ Khu vực Cà Ná, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong 

+ Khu vực Chùa Hang, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong 

+ Khu du lịch Hòn Rơm, TP. Phan Thiết 
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+ Khu du lịch Phan Thiết- Mũi Né 

+ Khu vực Mũi Kê Gà, xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam 

+ Kh vực Xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam 

+ Bãi biển Tiến Thành, TP. Phan Thiết 

+ Khu vực Đồi Dương, TX. La Gi 

+ Khu vực Ngãnh Tam Tân, xã Tân Tiến, TX. La Gi. 

+ Bãi biển Hàm Tân, xã Sơn Mỹ 

+ Khu du lịch Tam Thanh, huyện Phú Quý 

+ Khu vực Hàm Tiến, phường Mũi Né 

Vùng nước biển ven bờ dùng cho mục đích khác gồm các điểm quan trắc sau: 

+ Khu vực Xăng dầu Hòa Phú, huyện Tuy Phong 

+ Khu vực khai thác Titan, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình 

+ Khu vực làm muối Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong 

+ Khu vực Cảng tổng hợp Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong 

+ Khu dân cư thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong 

+ Khu vực Thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong 

+ Khu vực khai thác Titan, phường Mũi Né 

+ Cảng cá Phan Thiết, TP Phan Thiết 

+ Cảng Phú Hài, TP. Phan Thiết 

+ Cảng cá La Gi, TX La Gi 

Từ kết quả quan trắc và so sánh với QCVN 10-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng nước biển cho thấy diễn biến hiện trạng chất lượng môi trường nước 

biển như sau: 

a. Giá trị pH 

Biểu đồ 127: pH - nƣớc biển ven bờ 
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Giá trị pH của nước biển ven bờ tại các các điểm quan trắc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

từ năm 2016-2019 cho thấy độ pH hầu hết nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 10-

MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển. Riêng tại một số vị 

trí nước biển dùng cho mục đích bãi tắm, thể thao dưới nước như: tại khu vực Chùa Hang vào 

đợt 2/2016 vượt 1,03 lần, tại khu vực Phan Rí Cửa vào đợt 2/2018 vượt 1,03 lần, tại Hàm Tiến 

vào đợt 4/2018 vượt 1,01 lần so với quy chuẩn cho phép. 



Báo cáo hiện trạng môi trường 05 năm (2016 - 2020) của tỉnh Bình Thuận 

 

152 

b. Hàm lƣợng TSS  

Biểu đồ 128: Hàm lƣợng TSS - nƣớc biển ven bờ 
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Giá trị TSS của nước biển ven bờ tại các điểm quan trắc trên địa bàn tỉnh từ năm 2016-

2019 cho thấy TSS hầu hết nằm dưới quy chuẩn QCVN 10-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng nước biển. Tuy nhiên, có một số vị trí nước biển dùng cho mục 

đích bãi tắm, thể thao dưới nước như: bãi biển Hàm Tân, xã Sơn Mỹ vào đợt 3/2016 và đợt 

3/2017 vượt lần lượt là 2,26 và 1,92 lần; khu vực Hàm Tiến vào đợt 3/2016 và đợt 4/2016 vượt 

lần lượt là 2,2 lần và 2,0 lần; khu vực Mũi Né vào đợt 3/2016 vượt 1,38 lần; khu vực Hòn Rơm 

vào đợt 3/2019 và đợt 4/2019 vượt lần lượt là 1,60 lần và 1,54 lần; khu vực Kê Gà vào đợt 

4/2016 và đợt 2/2017 vượt lần lượt là 1,26 lần và 1,66 lần, khu vực Vĩnh Thủy vào đợt 1/2018 

vượt 2,1 lần so với quy chuẩn cho phép. Tại một số vị trí nước biển dùng cho mục đích nuôi 

trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh như: Vị trí Hòn Cau, huyện Tuy Phong vào đợt 4/2019 vượt 

1,4 lần; vị trí làm muối Vĩnh Hảo vào đợt 4/2019 vượt 1,2 lần so với quy chuẩn cho phép. Đa 

số giá trị TSS tại tất cả các điểm có xu hướng giảm dần qua các đợt trong năm và qua từng 

năm từ 2016-2019.  

c. Hàm lƣợng DO 

Biểu đồ 129: Hàm lƣợng DO - nƣớc biển ven bờ 
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Hầu hết giá trị DO của nước biển ở các điểm quan trắc giai đoạn 2016-2019 tại các vị trí 

quan trắc nằm trên giới hạn cho phép của QCVN 10-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng nước biển. Riêng, tại một số vị trí nước biển dùng cho mục đích nuôi 

trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh: Vị trí xóm 7 xã Vĩnh Tân vào đợt 3/2019 thấp hơn 0,83 lần 

và khu vực làm muối xã Vĩnh Hảo đợt 3/2019 thấp hơn 0,86 lần so với quy chuẩn cho phép. 

Đa số giá trị DO tại tất cả các điểm dao động không ổn định qua các đợt trong năm và qua 

từng năm từ 2016-2019.  
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d. Hàm lƣợng COD 

Biểu đồ 130: Hàm lƣợng COD - nƣớc biển ven bờ 

 

 

 

Hầu hết giá trị COD của nước biển ở các điểm quan trắc giai đoạn 2016-2019 tại các vị 

trí quan trắc nằm dưới giới hạn cho phép của QCVN 10-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng nước biển. Riêng, tại một số vị trí nước biển dùng cho mục đích 

bãi tắm, thể thao dưới nước như: khu vực Kê Gà vào đợt 4/2018 vượt 1,15 lần; khu vực Tiến 

Thành vào đợt 4/2019 vượt 1,12 lần; khu vực Vĩnh Thủy ở TP.Phan Thiết đợt 4/2019 vượt 
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1,01 lần so với quy chuẩn cho phép. Đa số giá trị COD tại tất cả các điểm quan trắc dao động 

tương đối ổn định qua các đợt trong năm và qua từng năm từ 2016-2019.  

e. Hàm lƣợng NH4
+
 

Biểu đồ 131: Hàm lƣợng NH4
+
 - nƣớc biển ven bờ 

 

 

 

Các vị trí không thể hiện biểu tượng cột trên biểu đồ qua các đợt trong năm là Không 

phát hiện (KPH) 
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Hàm lượng NH4
+
 nước biển tại các vị trí quan trắc giai đoạn 2016-2019 tại các vị trí dùng 

để tắm, thể thao dưới nước; nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh, các nơi khác nằm dưới giới 

hạn cho phép của QCVN 10-MT:2015/BTNMT. Hầu hết hàm lượng NH4
+
 tại tất cả các điểm 

quan trắc dao động tương đối ổn định qua các đợt trong năm và qua từng năm từ 2016-2019.  

f. Chỉ tiêu khác nhƣ dầu mỡ khoáng, Cu, Zn, As, Cd, Pb: kết quả phân tích cho thấy 

tất cả các giá trị đều thấp ở mức không phát hiện và quy chuẩn cho phép QCVN 10-

MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển. 

3.3.3. Nhận xét chung: 

Qua kết quả quan trắc hiện trạng môi trường nước biển ven bờ từ năm 2016 - 2019, rút ra 

một số kết luận như sau:  

Các chỉ tiêu pH, DO, NH4
+
, Coliform, dầu mỡ khoáng, Zn, Cu, As, Cd, Pb Zn Cu nhìn 

chung đều nằm trong quy chuẩn cho phép. Riêng các chỉ tiêu TSS, COD vượt QCVN 10-

MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển nhưng không đáng 

kể. Giá trị pH, DO, COD, Coliform tại tất cả các điểm dao động tương đối không ổn định qua 

các đợt trong năm và qua từng năm từ 2016 - 2019; giá trị dầu mỡ khoáng, As, Cd, Pb tại tất cả 

các điểm dao động tương đối ổn định qua các đợt trong năm và qua từng năm từ 2016 - 2019. 

Riêng giá trị TSS, NH4
+
,
 
Coliform

 
tại tất cả các điểm có xu hướng giảm dần qua các đợt trong 

năm và qua từng năm từ 2016 - 2019. 

Tóm tại, chất lượng nước biển ven bờ tại các điểm quan trắc trên địa bàn tỉnh đa số chưa 

có dấu hiệu ô nhiễm nghiêm trọng. Tuy nhiên, dự báo thời gian tới tốc độ phát triển kinh tế xã 

hội của địa phương có xu hướng tăng so với các năm qua, có thể môi trường nước biển bị biến 

đổi theo chiều hướng xấu, vì vậy cần tập trung quan trắc chất lượng nước biển ven bờ để kiểm 

soát chặt chẽ hơn. 
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CHƢƠNG IV. HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG KHÔNG KHÍ 

 

4.1. Khái quát diễn biến chất lƣợng không khí theo các thông số đặc trƣng: 

Tình trạng ô nhiễm không khí (nhất là khói, bụi) đang là vấn đề nan giải của nhiều nơi 

đang có nền công nghiệp đang phát triển, không khí tại tỉnh Bình Thuận tuy chưa đến mức 

đáng báo động nhưng cũng cần phải quan tâm theo dõi. Nguồn gốc gây ô nhiễm không khí chủ 

yếu: Hoạt động giao thông, hoạt động của khu vực đô thị, hoạt động sản xuất kinh doanh ở các 

KCN (khu công nghiệp), hoạt động của các khu du lịch, hoạt động khai thác khoáng sản 

(titan), sản xuất nông lâm nghiệp, cảng cá,…. Cụ thể như sau: 

4.1.1. Các hoạt động giao thông vận tải: 

Đây là nguồn gây ô nhiễm lớn đối với không khí, đặc trưng ô nhiễm không khí từ các 

nguồn giao thông chủ yếu là bụi, độ ồn, SO2, CO2, NO2,…. Ngoài nguồn ô nhiễm từ ô tô, xe 

máy còn có nguồn ô nhiễm từ tàu thuyền hoạt động dưới sông, biển. Tuy nhiên đây không phải 

là nguồn điểm nên việc xử lý khí thải loại này gặp nhiều khó khăn. 

Trong thời gian qua số lượng các phương tiện giao thông vận tải tăng nhanh chóng trong 

khi hạ tầng giao thông được cải thiện nhưng vẫn còn hạn chế, tỷ lệ nhựa hóa đường xá còn đã 

tăng nhưng chưa cao. Khí thải từ giao thông vận tải cũng là một nguồn gây ô nhiễm không khí, 

đặc biệt là môi trường không khí tại các khu đô thị. Bên cạnh đó, việc xây dựng và cải tạo hệ 

thống đường bộ (QL1A) đoạn đi ngang qua địa phận tỉnh, dẫn đến tình hình phân luồng giao 

thông và kẹt xe tại một số các đoạn đường như từ đoạn từ Hàm Mỹ - Hàm Thuận Nam và ngã 

ba 46 - Hàm Tân và khu vực xung quanh ảnh hưởng đến chất lượng không khí xung quanh. 

4.1.2. Các hoạt động khai thác khoáng sản: 

Các hoạt động khai khoáng đa gây ra rất nhiều tác động đến môi trường và xã hội, làm 

thay đổi môi trường xung quanh. Bụi và khí độc hại từ các khai trường của các mỏ khoáng sản 

và bãi thải là nguyên nhân phá vỡ cân bằng sinh thái, gây ô nhiễm môi trường nói chung và 

môi trường không khí nói riêng.  

4.1.3. Các hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề:  

Toàn tỉnh Bình Thuận hiện nay đã có các khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng 

nghề như: Phan Thiết, Hàm Kiệm, Hàm Tân, các cụm làng nghề sản xuất gạch ngói, chế biến 

hạt điều, nông sản, cao su trên các huyện, thành phố và thị xã.... Hoạt động sản xuất công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề với nhiều ngành nghề khác nhau được đánh giá là gây 

ô nhiễm không khí đáng kể. Các tác nhân gây ô nhiễm chủ yếu phát sinh từ quá trình khai thác 

và cung ứng nguyên 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,…Chất độc hại được phân khí thải thải công nghiệp, 

tiểu thủ công nghiệp, làng ngề bao gồm: nhóm bụi, nhóm chất vô cơ, nhóm chất hữu cơ phổ 

biến như: SO2, CO, NO2, H2S,…  Tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, tác nhân gây ô nhiễm môi 

trường thường xuyên phát sinh từ quá trình bốc, nhập, đốt than; thu gom tro xỉ than, xử lý tro 

xỉ tại bãi xỉ. 

4.1.4. Các hoạt động chế biến thủy hải sản 

Do vị trí nằm cạnh biển nên các ngành chế biến hải sản phát triển mạnh mẽ, đem lại 

nguồn thu ngân sách chính cho tỉnh. Tỉnh đã hoàn thiện các cơ sở hạ tầng nghề cá, tập trung 

vào các cảng cá (Phan Thiết, Phú Quý, La Gi, Phan Rí Cửa) và các khu neo đậu tàu, thuyền 

tránh bão (Liên Hương, Chí Công, Phan Rí Cửa, Mũi Né, Phú Hải, Ba Đăng, La Gi và Phú 
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Quý). Tuy nhiên, đối nghịch với sự phát triển đó là ô nhiễm không khí từ hoạt động chế biến 

hải sản, không chỉ phát sinh các chất độc hại SO2, CO, NOx mà còn phát sinh mùi hôi từ quá 

trình phân huỷ xác động vật (tôm, cá,…). 

4.1.5. Các hoạt động sinh hoạt của con ngƣời 

Chủ yếu do hoạt động nấu nướng từ các hộ gia đình, nhà hàng, khách sạn, du lịch…. 

Nhìn chung, nguồn ô nhiễm trên ở mức độ trung bình, nhưng có đặc điểm là gây ra ô nhiễm 

cục bộ trong căn hộ, một nhà hay một số nhà. Đặc trưng của nguồn gây ô nhiễm trên chủ yếu 

là mùi, CO, CO2….  

4.1.6. Xây dựng đô thị, hạ tầng kỹ thuật: 

Quá trình đô thị hóa tỉnh Bình Thuận đang diễn ra nhanh với hoạt động san lấp mặt bằng 

lập khu dân cư, xây dựng nhà cửa, cầu cống, đường xá. Các hoạt động xây dựng đô thị phần 

lớn phát sinh bụi, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường không khí xung quanh tại nhiều nơi. Đặc 

biệt, đoạn đường Quốc lộ 1A đi qua địa phận tỉnh Bình Thuận đang được cải tạo, hoạt động 

này cũng một phần ảnh hưởng đến chất lượng không khí.  

4.2. Diễn biến hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng không khí: 

Từ năm 2015 đến nay, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Bình Thuận đã 

thực hiện quan trắc không khí trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. So sánh kết quả quan trắc tại các 

điểm với 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, QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 

ồn cho thấy diễn biến chất lượng không khí trên địa bàn tỉnh Bình Thuận như sau: 

Ghi chú: - Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng môi trường không khí xung quanh (trung bình 1 giờ). 

 - QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

4.2.1. Điểm nền 

a. Độ ồn 

Biểu đồ 132: Độ ồn - không khí điểm nền 

 

Kết quả đo đạc qua các đợt (đợt 1 - 12) của các năm (2016 - 2020) với độ ồn tại các 

điểm nền hầu hết đều đạt QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 

(70dBA) ngoại trừ điểm nền xã Hòa Thắng vào đợt 10 năm 2018 (73,4 dBA) vượt 1, 05 lần. 
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Qua biểu đồ trên ta thấy độ ồn của các điểm qua các đợt cũng như các năm có sự tăng giảm 

không đồng đều. 

b. Hàm lƣợng bụi 

Biểu đồ 133: Hàm lƣợng bụi - không khí điểm nền 

 

Kết quả phân tích qua các đợt quan trắc (đợt 1 - 12) của các năm (2016 - 2020) với hàm 

lượng bụi tại các điểm nền đều đạt QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lượng không khí xung quanh (300 g/m
3
). Qua biểu đồ trên ta thấy hàm lượng bụi của các 

điểm qua các đợt cũng như các năm có sự tăng giảm không đồng đều. 

c. Hàm lƣợng SO2 

Biểu đồ 134: Hàm lƣợng SO2 - không khí điểm nền 

 

Kết quả đo đạc qua các đợt (đợt 1 - 12) của các năm (2016 - 2020) với hàm lượng SO2 tại 

các điểm nền đều đạt QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí xung quanh (350µg/m
3
). Qua biểu đồ trên ta thấy hàm lượng SO2 của các điểm qua 

các đợt cũng như các năm có sự tăng giảm không đồng đều. 

d. Hàm lƣợng NO2 
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Biểu đồ 135: Hàm lƣợng NO2 - không khí điểm nền 

 

Kết quả đo đạc qua các đợt (đợt 1 - 12) của các năm (2016 - 2020) với hàm lượng NO2 

tại các điểm nền đều đạt QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí xung quanh (350µg/m
3
). Qua biểu đồ ta thấy hàm lượng NO2 của các điểm qua các 

đợt quan trắc có sự tăng giảm không đồng đều. 

e. Hàm lƣợng CO 

Biểu đồ 136: Hàm lƣợng CO - không khí điểm nền 

 

Kết quả đo đạc qua các đợt (đợt 1 - 12) của các năm (2016 - 2020) với hàm lượng CO tại 

các điểm nền đều đạt QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí xung quanh (30.000 µg/m
3
). Qua biểu đồ ta thấy hàm lượng CO của các điểm qua 

các đợt từ năm 2016 - 2020 có sự tăng giảm tương đối đồng đều. 

f. Hàm lƣợng H2S 
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Biểu đồ 137: Hàm lƣợng H2S - không khí điểm nền 

 

Kết quả đo đạc qua các đợt (đợt 1 - 12) của các năm (2016- 2020) với hàm lượng H2S tại 

các điểm nền đều đạt QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất 

độc hại trong không khí xung quanh (42µg/m
3
). Qua biểu đồ ta thấy hàm lượng H2S của các 

điểm qua các đợt từ năm 2016 - 2020 có sự tăng giảm không đồng đều. 

4.2.2. Khu vực đô thị 

a. Độ ồn 

Biểu đồ 138: Độ ồn - không khí khu vực đô thị 
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Độ ồn tại hầu hết các điểm của khu vực đô thị qua các năm quan trắc (2016 - 2020) hầu 

hết đều đạt QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (70dBA).Tuy 

nhiên, vẫn có một số điểm vượt quy chuẩn cho phép, cụ thể như sau: 

- Tại vị trí KDC Đức Nghĩa: độ ồn đạt giá trị cao nhất vào đợt 2/2017 (74 dBA) vượt 

chuẩn 1,06 lần và thấp nhất vào đợt 6/2016 vào (59 dBA) và có xu hướng giảm qua các năm.  

- Tại vị trí KDC Phú Thủy: độ ồn đạt giá trị cao nhất vào đợt 2 năm 2018 (74,2 dBA) 

vượt chuẩn 1,06 lần và thấp nhất vào đợt 1 năm 2016 (57 dBA); độ ồn tại khu vực có xu hướng 

ổn định, không có biến động lớn. 

- Tại vị trí KDC Xuân An: độ ồn đạt giá trị cao nhất vào đợt 5 năm 2019 (75 dBA) vượt 

chuẩn 1,07 lần và thấp nhất vào đợt 2 năm 2018 (55 dBA); độ ồn tại khu vực không có sự thay 

đổi đáng kể và hầu hết đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN. 

- Tại vị trí KDC Phú Hài: độ ồn đạt giá trị cao nhất vào đợt 6 năm 2019 (71,5 dBA) vượt 

chuẩn 1,02 lần và thấp nhất vào đợt 2 năm 2018 (55 dBA); độ ồn tại khu vực có xu hướng tăng 

giảm không đồng đều qua các năm và đa số đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN. 

- Tại vị trí KDC Hàm Tiến: độ ồn đạt giá trị cao nhất vào đợt 1 năm 2019 (76 dBA) vượt 

chuẩn 1,09 lần và thấp nhất vào đợt 6 năm 2019 (50,5 dBA); độ ồn tại khu vực có xu hướng 

tăng giảm không đồng đều qua các năm và đa số đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN. 

- Tại vị trí KDC Võ Xu: độ ồn đạt giá trị cao nhất vào đợt 6 năm 2018 (74 dBA) vượt 

chuẩn 1,06 lần và thấp nhất vào đợt 2 năm 2016 (54,5 dBA); độ ồn tại khu vực có xu hướng 

tăng giảm không đồng đều qua các năm và hầu hết đều nằm trong giới hạn cho phép của. 

- Tại vị trí KDC Đức Tài: độ ồn đạt giá trị cao nhất vào đợt 2 năm 2019 (72 dBA) vượt 

chuẩn 1,03 lần và thấp nhất vào đợt 1 năm 2017 (55,0 dBA); độ ồn tại khu vực có xu hướng 

tăng giảm không đồng đều qua các năm và đa số đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN. 

- Tại vị trí Thị trấn Lạc Tánh: độ ồn đạt giá trị cao nhất vào đợt 4, 6/2018 (76,4 dBA) 

vượt chuẩn 1,09 lần và thấp nhất vào đợt 2/2016 (54,0 dBA); độ ồn tại khu vực có xu hướng 

tăng giảm không đồng đều qua các năm, hầu hết đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN. 

- Tại vị trí KDC Thanh Xuân: độ ồn đạt giá trị cao nhất vào đợt 4/2019 (70,8 dBA) vượt 

chuẩn 1,01 lần và thấp nhất vào đợt 4/2016 (57,6 dBA); độ ồn tại khu vực có xu hướng tăng 

giảm không đồng đều qua các năm và hầu hết đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN. 

- Tại vị trí Thị trấn Ma Lâm: độ ồn đạt giá trị cao nhất vào đợt 5 năm 2018 (73 dBA) 

vượt chuẩn 1,04 lần và thấp nhất vào đợt 1 năm 2016 (57,0 dBA); độ ồn tại khu vực có xu 

hướng tăng giảm không đồng đều qua các năm và đa số đều nằm trong giới hạn cho phép của 

QCVN. 

- Tại vị trí Thị trấn Chợ Lầu: độ ồn đạt giá trị cao nhất vào đợt 2 năm 2018 (77,8 dBA) 

vượt chuẩn 1,11 lần và thấp nhất vào đợt 5 năm 2016 (55,0 dBA); độ ồn tại khu vực có xu 

hướng tăng từ năm 2016 - 2017 và giảm dần từ năm 2018-2019. 

- Tại vị trí Thị trấn Phan Rí Cửa: độ ồn đạt giá trị cao nhất vào đợt 5 năm 2019 (74,2 

dBA) và thấp nhất vào đợt 5 năm 2016 (59,3 dBA); độ ồn tại khu vực có xu hướng tăng từ 

năm 2016 - 2019 và hầu hết đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN. 
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- Tại vị trí Thị trấn Liên Hương:độ ồn đạt giá trị cao nhất vào đợt 4 và đợt 5 năm 2018 

(70,4 dBA) vượt chuẩn 1,02 lần và thấp nhất vào đợt 5 năm 2016 (40 dBA); độ ồn tại khu vực 

có xu hướng tăng giảm không đồng đều qua các năm. 

- Tại vị trí khu dân cư Hàm Mỹ: độ ồn đạt giá trị cao nhất vào đợt 1 năm 2019 (72,4 

dBA) vượt chuẩn 1,03 lần và thấp nhất vào đợt 1 năm 2017 (55,0 dBA); độ ồn tại khu vực có 

xu hướng tăng từ năm 2016 - 2017 và giảm dần từ năm 2018-2019. 

- Tại vị trí khu dân cư Lạc Hà: độ ồn đạt giá trị cao nhất vào đợt 4 năm 2019 (74 dBA) 

vượt chuẩn 1,06 lần và thấp nhất vào đợt 2 năm 2018 (55,5 dBA); độ ồn tại khu vực có xu 

hướng tăng từ năm 2016 - 2017 và giảm dần từ năm 2018-2019. Ngoài ra, vào đợt 4 và đợt 6 

năm 2018 (73,4 dBA) vượt 1,05 lần.  

Giữa các vị trí lấy mẫu hiện trạng chất lượng không khí khu đô thị, độ ồn vượt quy chuẩn 

hoặc cao hơn các điểm khác chủ yếu tại các khu đô thị tập trung đông đúc dân cư và các 

phương tiện giao thông như KDC Đức Nghĩa, KDC Phú Thủy, KDC Hàm Tiến, thị trấn Lạc 

Tánh. 

b. Hàm lƣợng bụi 

Biểu đồ 139: Bụi - không khí khu vực đô thị 

 

 

Bụi tại các điểm của khu vực đô thị qua các năm quan trắc (2016 - 2020) nhìn chung tăng 

giảm không đồng đều và hầu hết các điểm đều đạt QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (300µg/m
3
). Tuy nhiên, vẫn có một số 

điểm hàm lượng bụi vượt quy chuẩn cho phép, cụ thể như sau: 
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- Tại vị trí KDC Phú Hài: bụi đạt giá trị cao nhất vào đợt 6 năm 2019 (380 µg/m
3
) vượt 

chuẩn 1,26 lần và thấp nhất vào đợt 4 năm 2016 (54 µg/m
3
); bụi tại khu vực có xu hướng tăng 

giảm không đồng đều qua các năm và đa số đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN. 

- Tại vị trí KDC Hàm Tiến: bụi đạt giá trị cao nhất vào đợt 6 năm 2019 (501 µg/m
3
) vượt 

chuẩn 1,67 lần và thấp nhất vào đợt 2, đợt 4 và đợt 5 năm 2016 (107 µg/m
3
); bụi tại khu vực có 

xu hướng tăng từ năm 2016 - 2019.  

- Tại vị trí Thị trấn Võ Xu: bụi đạt giá trị cao nhất vào đợt 5 năm 2019 (1014 µg/m
3
) vượt 

chuẩn 3,38 lần và thấp nhất vào đợt 2 năm 2016 (54 µg/m
3
); bụi tại khu vực có xu hướng tăng 

từ năm 2016 - 2019.  

- Tại vị trí KDC Đức Tài: bụi đạt giá trị cao nhất vào đợt 4 năm 2019 (1124 µg/m
3
) vượt 

chuẩn 3,75 lần và thấp nhất vào đợt 3 năm 2019 (54 µg/m
3
); bụi tại khu vực có xu hướng tăng 

từ năm 2016 đến năm 2019. 

- Tại vị trí Thị trấn Lạc Tánh: bụi đạt giá trị cao nhất vào đợt 1 năm 2016 (493 µg/m
3
) 

vượt chuẩn 1,64 lần và thấp nhất vào đợt 5 năm 2019 (53,0 µg/m
3
); bụi tại khu vực có xu 

hướng giảm từ năm 2016 đến năm 2019. 

- Tại vị trí KDC Thanh Xuân: bụi đạt giá trị cao nhất vào đợt 6 của năm 2019 

(488,0µg/m
3
) vượt chuẩn 1,62 lần và thấp nhất vào đợt 6 năm 2016 (54,0 µg/m

3
); bụi tại khu 

vực có xu hướng tăng từ năm 2016 đến năm 2019.  

- Tại vị trí Thị trấn Ma Lâm: bụi đạt giá trị cao nhất vào đợt 6 năm 2019 (645 µg/m
3
) 

vượt chuẩn 2,15 lần và thấp nhất vào đợt 1 năm 2019 (108 µg/m
3
); bụi tại khu vực có xu 

hướng giảm từ năm 2016 đến năm 2019. 

- Tại vị trí Thị trấn Phan Rí Cửa: bụi đạt giá trị cao nhất vào đợt 4 năm 2019 (866,0 

µg/m
3
) và thấp nhất vào đợt 4 năm 2016 (54,0 µg/m

3
); bụi tại khu vực có xu hướng tăng dần từ 

năm 2016 đến năm 2019. 

- Tại vị trí KDC Phong Nẫm: bụi đạt giá trị cao nhất vào đợt 1 năm 2019 (745,0µg/m
3
) 

vượt chuẩn 2,48 lần và thấp nhất vào đợt 2 năm 2016 (54,0 µg/m
3
); bụi tại khu vực có xu 

hướng tăng giảm không ổn định qua các năm. 

Giữa các vị trí lấy mẫu hiện trạng chất lượng không khí khu vực đô thị, bụi vượt quy 

chuẩn hoặc cao hơn các điểm khác chủ yếu tại các khu vực đô thị tập trung đông đúc dân cư và 

có nhiều phương tiện tham gia giao thông như KDC Xuân An, KDC Phú Thủy, Thị trấn Võ 

Xu, Hàm Tiến, Thị trấn Lạc Tánh, Thị Trấn Ma Lâm, Thị trấn Chợ Lầu, Thị trấn Liên Hương. 

c. Hàm lƣợng CO 
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Biểu đồ 140: CO - không khí khu vực đô thị 

 
 

 

Hàm lượng CO tại khu vực đô thị qua các năm quan trắc từ năm 2016 - 2020 đều đạt mức 

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

(30.000 µg/m
3
). Nồng độ CO cao nhất tại KDC Xuân An 2019 đợt 4 với nồng độ là 11.335,5 

µg/m
3
, thấp hơn rất nhiều so với quy chuẩn. Dựa vào biểu đồ trên, ta thấy được khí CO qua các 

năm đang có xu hướng tăng dần lên tại tất cả các điểm quan trắc, tuy nhiên vẫn thấp hơn quy 

chuẩn rất nhiều lần. Vì vậy, chất lượng khí thải CO tại khu vực đô thị chưa có dấu hiệu ô 

nhiễm nghiêm trọng. 

d. Hàm lƣợng SO2 

Biểu đồ 141: SO2 - không khí khu vực đô thị 
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Hàm lượng SO2 tại khu vực đô thị qua các đợt quan trắc từ năm 2016 - 2020 đều đạt mức 

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

(350 µg/m
3
), cho thấy chất lượng khí SO2 vẫn nằm trong tầm kiểm soát được. Dựa vào biểu đồ 

trên, ta thấy được khí SO2 qua các năm đang có xu hướng tăng dần tại một số điểm quan trắc 

như: KDC Phong Nẫm, KDC Tiến Lợi, KDC Hàm Mỹ, KDC Phú Hài, KDC Xuân An, KDC 

Phú Thủy, KDC Đức Nghĩa. Tất cả các điểm còn lại có xu hướng tăng giảm không đồng đều. 

e. Hàm lƣợng NO2
-
 

Biểu đồ 142: NO2 - không khí khu vực đô thị 
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Hàm lượng NO2 tại khu vực đô thị qua các năm quan trắc từ năm 2016 đến năm 2020 đều 

đạt mức QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung 

quanh (200 µg/m
3
).Nồng độ NO2cao nhất tại KDC Phú Hài năm 2019 đợt 5 với nồng độ là 

98,8 µg/m
3
, thấp hơn nhiều so với quy chuẩn. Tất cả các điểm còn lại có xu hướng tăng giảm 

không đồng đều. 

f. Hàm lƣợng H2S 

Biểu đồ: H2S - không khí khu vực đô thị 

 

 

 

Hàm lượng H2S tại khu vực đô thị qua các năm quan trắc từ năm 2016 đến năm 2019 đều 

đạt mức QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong 

không khí xung quanh (42µg/m
3
). Các điểm có xu hướng tăng qua các năm như sau: thị trấn 

Phan Rí Cửa,thị trấn Võ Xu, KDC Đức Tài, KDC Thanh Xuân. 

4.2.3. Khu vực công nghiệp  

a. Độ ồn 
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Biểu đồ 143: Độ ồn - không khí khu vực công nghiệp 

 

Độ ồn tại khu vực khu công nghiệp qua các năm quan trắc từ năm 2016 đến năm 2019 

đều đạt mức QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (70dBA). Tuy 

nhiên, vẫn tồn tại một số điểm có độ ồn vượt mức quy chuẩn như: Khu vực nhà máy nhiệt điện 

Vĩnh Tân 1 năm 2017 đợt 2 (74 dBA, vượt quy chuẩn 1,06 lần);Khu vực nhà máy nhiệt điện 

Vĩnh Tân 1 năm 2018 đợt 2 (77,1 dBA, vượt quy chuẩn 1,10 lần); Khu vực nhà máy nhiệt điện 

Vĩnh Tân 3 năm 2016 đợt 1 (74,3 dBA, vượt quy chuẩn 1,06 lần);Khu vực nhà máy nhiệt điện 

Vĩnh Tân 3 năm 2017 đợt 3 (73,9 dBA, vượt quy chuẩn 1,05 lần) Khu vực nhà máy nhiệt điện 

Vĩnh Tân 3 năm 2018 đợt 2 (76,9 dBA, vượt quy chuẩn 1,10 lần); Khu vực Cảng tổng hợp 

Vĩnh Tân năm 2019 đợt 5 (75,1 dBA, vượt quy chuẩn 1,07 lần). Nhìn chung độ ồn tại khu 

công nghiệp có xu hướng ổn định, mức độ tăng giảm không đáng kể. 

b. Hàm lƣợng bụi 

 

Biểu đồ 144: Hàm lƣợng bụi - không khí khu vực công nghiệp 

 

Hàm lượng Bụi tại khu vực khu công nghiệp qua các năm quan trắc từ năm 2016 đến 

năm 2020 hầu hết đạt mức QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng không khí xung quanh (300µg/m
3
). Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số điểm vượt quy 

chuẩn cho phép , cụ thể như sau:  
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- Tại khu vực Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1: nồng độ bụi đạt giá trị cao nhất vào đợt 3 

năm 2016 (1.143µg/m
3
), vượt quy chuẩn 3,81 lần; thấp nhất vào đợt 1 năm 2018 (161µg/m

3
). 

Ngoài ra, còn có nồng độ bụi vào đợt 4 năm 2016 (377 µg/m
3
), vượt quy chuẩn 1,26 lần; đợt 3 

năm 2017 (380µg/m
3
) vượt quy chuẩn 1,26 lần và đợt 4 năm 2017 (379µg/m

3
) vượt 1,44 lần; 

đợt 3 năm 2018 (381µg/m
3
) vượt 1,27 lần và đợt 4 năm 2018 (428µg/m

3
) vượt 1,42 lần; đợt 5 

năm 2019 (434µg/m
3
) vượt 1,45 lần.  

- Tại khu vực Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 3: nồng độ bụi đạt giá trị cao nhất vào đợt 3 

năm 2016 (490µg/m
3
), vượt quy chuẩn 1,63 lần; thấp nhất vào đợt 4 năm 2019 (108µg/m

3
). 

Ngoài ra, còn có nồng độ bụi vào đợt 4 năm 2017 (468 µg/m
3
) vượt quy chuẩn 1,56 lần, đợt 5 

năm 2017 (433 µg/m
3
) vượt quy chuẩn 1,44 lần vàđợt 6 năm 2017 (432 µg/m

3
), vượt quy 

chuẩn 1,44 lần.  

- Tại khu vực nhà máy đường Ma Lâm: nồng độ bụi đạt giá trị cao nhất vào đợt 5 năm 

2019 (540µg/m
3
), vượt quy chuẩn 1,8 lần; thấp nhất vào đợt 4, đợt 6 năm 2019 (108µg/m

3
). 

- Tại Khu công nghiệp Sông Bình: nồng độ bụi đạt giá trị cao nhất vào đợt 6 năm 2019 

(542µg/m
3
), vượt quy chuẩn 1,81 lần; thấp nhất vào đợt 4 năm 2019 (108µg/m

3
).  

- Tại Cụm công nghiệp La Gi: nồng độ bụi đạt giá trị cao nhất vào đợt 4 năm 2019 

(379µg/m
3
), vượt quy chuẩn 1,26 lần; thấp nhất vào đợt 2 năm 2019 (107µg/m

3
). 

Dựa vào biểu đồ cho thấy lượng bụi cao tập trung tại nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, 

nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 3. Hàm lượng bụi tăng giảm không đồng đều và có nồng độ cao 

vượt quy chuẩn, nên hàm lượng bụi tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân cần được quan tâm và 

kiểm soát chặt chẽ để hạn chế hàm lượng bụi tăng cao. 

c. Hàm lƣợng CO 

Biểu đồ 145: Hàm lƣợng CO - không khí khu vực công nghiệp 

 

Hàm lượng CO tại khu công nghiệp qua các năm quan trắc từ năm 2016 - 2020 đều đạt 

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

quanh (30.000 µg/m
3
). Nồng độ CO cao nhất tại Khu vực nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 vào 

đợt 4 năm 2019 với nồng độ là 17.172 µg/m
3
 và có giá trị thấp hơn rất nhiều so với quy chuẩn. 

Qua biểu đồ cho ta thấy lượng CO đang có xu hướng tăng dần qua các năm tại một số điểm 

sau: nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 3. Các điểm còn lại có xu 

hướng ổn định qua các năm. 
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d. Hàm lƣợng SO2 

Biểu đồ 146: Hàm lƣợng SO2 - không khí khu vực công nghiệp 

 

Hàm lượng SO2 tại khu công nghiệp qua các năm quan trắc từ năm 2016 đến năm 2020 

đều đạt mức QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí 

xung quanh (350 µg/m
3
).Nồng độSO2cao nhất tại Khu công nghiệp Hàm Kiệm vào đợt 5 năm 

2019 với nồng độ là 212.500 µg/m
3
 và có giá trị thấp hơn so với quy chuẩn.Qua biểu đồ cho ta 

thấy lượng SO2 đang có xu hướng tăng dần qua các năm tại một số điểm sau: Khu công nghiệp 

Hàm Kiệm, Khu công nghiệp Phan Thiết, nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, nhà máy Nhiệt điện 

Vĩnh Tân 3.  

e. Hàm lƣợng NO2 

Biểu đồ 147: Hàm lƣợng NO2 - không khí khu vực công nghiệp 

 

Hàm lượng NO2 tại khu vực đô thị qua các năm quan trắc từ năm 2016 - 2020 đều đạt 

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

quanh (200 µg/m
3
). Qua biểu đồ cho ta thấy lượng NO2 đang có xu hướng tăng dần qua các 

năm tại các điểm: Khu công nghiệp Phan Thiết, Khu công nghiệp Hàm Kiệm, nhà máy Nhiệt 

điện Vĩnh Tân 1, nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 3. 

4.2.4. Khu vực du lịch 

a. Độ ồn 
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Biểu đồ 148: Độ ồn - không khí khu vực du lịch 

 

Độ ồn tại các khu vực du lịch qua các năm từ năm 2016 đến năm 2020 hầu hết nằm trong 

quy chuẩn cho phép QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 

(70dBA), chỉ có một số điểm vượt quy chuẩn cho phép như: Khu du lịch Đồi Dương vào năm 

2016 đợt 6 (82,7 dBA), vượt quy chuẩn gấp 1,18 lần. Độ ồn tại khu vực du lịch có xu hướng 

ổn định qua các năm. 

b. Hàm lƣợng bụi 

Biểu đồ 149: Hàm lƣợng bụi - không khí khu vực du lịch 

 

Bụi tại khu vực giao thông tại từ năm 2016 đến năm 2020 hầu hết đạt mức QCVN 

05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (300 

µg/m
3
) và có xu hướng tăng giảm không đồng đều qua các năm. Tuy nhiên, vẫn có các điểm có 

nồng độ bụi vượt quy chuẩn như: 

- KDL Ngãnh Tam Tân năm 2016 có đợt 1 có nồng độ bụi 325 µg/m
3
, vượt quy chuẩn 

1,08 lần và đợt 3 có nồng độ bụi 322µg/m
3
, vượt quy chuẩn 1,07 lần. 

- Ngãnh Mũi Kê Gà vào năm 2016 đợt 1 có nồng độ bụi 381 µg/m
3
, vượt quy chuẩn 1,27 

lần; năm 2019 đợt 5 có nồng độ bụi 435 µg/m
3
, vượt quy chuẩn 1,45 lần. 

c. Hàm lƣợng CO 
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Biểu đồ 150: Hàm lƣợng CO - không khí khu vực du lịch 

 

Hàm lượng CO tại khu vực giao thông từ năm 2016 đến năm 2019 đều thấp hơn QCVN 

05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (30.000 

µg/m
3
) nhều lần. Qua biểu đồ cho thấy hàm lượng CO có xu hướng đồng đều qua các năm. 

d. Hàm lƣợng SO2 

Biểu đồ 151: Hàm lƣợng SO2 - không khí khu vực du lịch 

 

Hàm lượng SO2 tại khu vực giao thông qua từ năm 2016 đến năm 2019 đều thấp hơn 

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

(350 µg/m
3
). Hàm lượng SO2 có xu hướng tăng giảm không đồng đều qua các năm. 

e. Hàm lƣợng NO2 

Biểu đồ 152: Hàm lƣợng NO2 - không khí khu vực du lịch 

 

Hàm lượng NO2 tại khu vực giao thông từ năm 2016 đến năm 2019 đều thấp so QCVN 

05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (200 

µg/m
3
). Hàm lượng NO2 có xu hướng tăng giảm không đồng đều qua các năm. 
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4.2.5. Khu vực giao thông 

a. Độ ồn 

Biểu đồ 153: Độ ồn -khu vực giao thông 

 

Độ ồn tại các khu vực giao thông qua các năm từ năm 2016 đến năm 2019 cho thấy hầu 

hết nằm trong quy chuẩn cho phép QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

tiếng ồn (70dBA). Độ ồn tại khu vực giao thông có xu hướng ổn định qua các năm.  Tuy nhiên, 

có một số điểm vượt chuẩn cho phép, cụ thê như sau: 

- Ngã 3 Quốc Lộ 1A- Quốc Lộ 55: năm 2016 đợt 1 (74,1 dBA) vượt quy chuẩn 1,05 lần; 

năm 2018 đợt 2 (75,4 dBA) vượt 1,08 lần, đợt 4 (75 dBA) vượt 1,07 lần.  

- Quốc lộ 28: năm 2016 đợt 6 (75 dBA) vượt 1,07 lần; năm 2017 đợt 1 (78 dBA) vượt 

1,11 lần; năm 2018: đợt 4 (73 dBA) vượt 1,04 lần; năm 2019 đợt 6 (75,6 dBA) 1,08 lần. 

- Quốc lộ 1A (Vĩnh Hảo): năm 2016: đợt 1 (74,2 dBA) vượt 1,06 lần; năm 2017 đợt 2 

(73,5 dBA) vượt 1,05 lần, đợt 3 (73 dBA) vượt 1,04 lần; năm 2018 đợt 3 (75,4 dBA) vượt 1,08 

lần, đợt 3 (75 dBA) vượt 1, 07 lần; năm 2019 đợt 1 (75 dBA) vượt 1, 07 lần. 

b. Hàm lƣợng bụi 

Biểu đồ 154: Hàm lƣợng bụi - không khí khu vực giao thông 

 

Bụi tại khu vực giao thông tại các điểm qua các năm từ năm 2016 đến năm 2019 tương 

đối thấp, hầu hết đạt quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng không khí xung quanh (300 µg/m
3
). Các điểm khác có nồng độ vượt quy chuẩn được thể 

hiện cụ thể như sau: 
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- Quốc lộ 55 (Sơn Mỹ- Tánh Linh-Lâm Đồng): nồng độ bụi cao nhất vào năm 2019, đợt 4 

(870 µg/m
3
) vượt quy chuẩn 2,9 lần, nồng độ bụi thấp nhất vào năm 2017, đợt 5 (108 µg/m

3
). 

Một số đợt vượt quy chuẩn khác như: năm 2019 đợt 5 (326 µg/m
3
) vượt 1, 09 lần. 

- Ngã 3 Quốc Lộ 1A - Quốc Lộ 55: nồng độ bụi cao nhất vào năm 2019, đợt 4 (763 

µg/m
3
), vượt quy chuẩn 2,54 lần, nồng độ bụi thấp nhất vào năm 2016, đợt 3 (54 µg/m

3
).  

- QL28: nồng độ bụi cao nhất vào năm 2019, đợt 5 (593 µg/m
3
), vượt quy chuẩn 1,97 lần, 

nồng độ bụi thấp nhất vào năm 2016, đợt 2 (162 µg/m
3
). Một số đợt vượt quy chuẩn khác như: 

năm 2016: đợt 3 (431 µg/m
3
) vượt 1,43 lần; năm 2019: đợt 6 (485 µg/m

3
) vượt 1,61 lần. 

- Quốc lộ 1A (Vĩnh Hảo): nồng độ bụi cao nhất vào năm 2016, đợt 3 (921 µg/m
3
), vượt 

quy chuẩn 3,07 lần, nồng độ bụi thấp nhất vào năm 2019, đợt 4 (108 µg/m
3
). Một số đợt vượt 

quy chuẩn khác như: năm 2016: đợt 2 (496 µg/m
3
) vượt 1,65 lần. 

c. Hàm lƣợng CO 

Biểu đồ 155: Hàm lƣợng CO - không khí khu vực giao thông 

 

Hàm lượng CO tại khu vực giao thông qua các đợt quan trắc từ năm 2016 đến năm 2019 

đều thấp hơn QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí 

xung quanh (30.000 µg/m
3
) nhều lần. Qua biểu đồ cho thấy hàm lượng CO có xu hướng tăng 

qua các năm. 

d. Hàm lƣợng SO2 

Biểu đồ 156: Hàm lƣợng SO2 - không khí khu vực giao thông 

 

Hàm lượng SO2 tại khu vực giao thông qua các đợt quan trắc từ năm 2016 đến năm 2019 

đều đạt mức QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí 

xung quanh (350 µg/m
3
). Qua biểu đồ cho thấy hàm lượng SO2 có xu hướng tăng giảm không 

đồng đều qua các năm. 
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e. Hàm lƣợng NO2 

Biểu đồ 157: Hàm lƣợng NO2 - không khí khu vực giao thông 

 

Hàm lượng NO2 tại khu vực giao thông qua các đợt quan trắc từ năm 2016 đến năm 2020 

đều đạt mức QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí 

xung quanh (200 µg/m
3
). Qua biểu đồ cho thấy hàm lượng NO2 có xu hướng tăng giảm không 

đồng đều qua các năm. 

4.2.6. Khu vực khai thác khoáng sản 

a. Độ ồn 

Biểu đồ 158: Độ ồn - khu vực khai thác khoáng sản 

 

 Độ ồn tại hầu hết các điểm của khu vực khoáng sản qua các năm quan trắc từ năm 2016 

đến năm 2020 hầu hết đều đạt QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 

ồn (70dBA). Độ ồn tại các điểm có xu hướng đồng đều qua các đợt từ năm 2016 - 2020. Ngoài 

ra, vẫn có một số điểm vượt quy chuẩn, cụ thể như sau: 

- Tại khu vực khai thác titan Mũi Né: độ ồn đạt giá trị cao nhất vào đợt 4 năm 2018 (70,4 

dBA) vượt chuẩn 1,007 lần và thấp nhất vào đợt 2 năm 2014 (52,0 dBA); độ ồn tại khu vực 

tăng giảm không đồng đều qua các năm. 

- Tại khu vực khai thác titan Hòa Thắng: độ ồn đạt giá trị cao nhất vào đợt 1 năm 2019 

(70,4 dBA) vượt chuẩn 1,007 lần và thấp nhất vào đợt 2 năm 2018 (50.4 dBA); độ ồn tại khu 

vực có xu hướng giảm dần qua các năm (2017 - 2019). 
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- Tại khu vực khai thác titan Suối Nhum: độ ồn đạt giá trị cao nhất vào đợt 2 năm 2016 

(70 dBA) và thấp nhất vào đợt 1 năm 2017 (54,6 dBA); độ ồn tại khu vực hầu như không vượt 

chuẩn cho phép và có xu hướng giảm dần qua các năm. 

- Tại khu vực khai thác titan Lagi: độ ồn đạt giá trị cao nhất vào đợt 6 năm 2017 (68,9 

dBA) và thấp nhất vào đợt 6, đợt 4 năm 2016 (51.4 dBA); độ ồn khu vực không vượt chuẩn 

cho phép và có xu hướng giảm qua các năm. 

- Tại khu vực khai thác titan Sơn Mỹ: độ ồn đạt giá trị cao nhất vào đợt 1 năm 2016 (70,6 

dBA) vượt chuẩn 1,09 lần và thấp nhất vào đợt 1 năm 2017 (52,6 dBA); độ ồn tại khu vực này 

nhìn chung có xu hướng giảm theo từng năm. 

- Tại khu vực khai thác sét gạch ngói Đức Linh: độ ồn đạt giá trị cao nhất vào đợt 2 năm 

2019 (70,0 dBA) và thấp nhất vào đợt 1 năm 2017, đợt 4 năm 2016 (55,4 dBA); độ ồn tại khu 

vực này nhìn chung không vượt chuẩn cho phép và có xu hướng giảm qua các năm. 

- Tại khu vực sản xuất gạch ngói Gia An: độ ồn đạt giá trị cao nhất vào đợt 6 năm 2018 

(67,4 dBA) và thấp nhất vào đợt 2 năm 2018 (53.0 dBA); độ ồn tại khu vực này nhìn chung có 

xu hướng giảm dần. 

- Tại khu vực khai thác sét Tánh Linh: độ ồn đạt giá trị cao nhất vào đợt 2 năm 2017 

(70.8 dBA) vượt chuẩn 1,005 lần và thấp nhất vào đợt 1 năm 2017 và đợt 2 năm 2018 (52,0 

dBA); độ ồn tại khu vực này nhìn chung có xu hướng giảm theo từng năm. 

- Tại khu vực sản xuất gạch ngói HTN: độ ồn đạt giá trị cao nhất vào đợt 3 năm 2019 

(70,1 dBA) và thất nhất vào đợt 1 năm 2019 (53,2 dBA); độ ồn tại khu vực này có xu hướng 

tăng theo từng năm. 

Tại khu vực mỏ đá Tà zôn: độ ồn đạt giá trị cao nhất vào đợt 6 năm 2018 (70.8 dBA) 

vượt chuẩn1,006 lần và thấp nhất vào đợt 3 năm 2018 (57,4 dBA); độ ồn tại khu vực này tăng 

giảm không đồng đều qua các năm. 

b. Hàm lƣợng bụi 

Biểu đồ 159: Hàm lƣợng bụi - không khí khu vực khai thác khoáng sản 

 

Bụi tại hầu hết các điểm của khu vực khoáng sản qua các năm quan trắc từ năm 2016 đến 

năm 2020 nhìn chung đều đạt QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 
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lượng không khí xung quanh (300µg/m
3
). Nồng độ Bụi tại các đợt có xu hướng không đồng 

đều từ năm 2016 đến năm 2020. Tuy nhiên, vẫn có một số điểm vượt quy chuẩn, cụ thể: 

- Tại khu vực khai thác titan Mũi Né: bụi đạt giá trị cao nhất vào đợt 6 năm 2019 

(324  g/m
3
) vượt chuẩn 1,06 lần và thấp nhất vào đợt 1, đợt 3 năm 2016 (54  g/m

3
); bụi tại 

khu vực này tăng giảm không ổn định theo từng năm. 

- Tại khu vực khai thác titan xã Hòa Thắng: bụi đạt giá trị cao nhất vào đợt 6 năm 2019 

(320  g/m
3
) vượt chuẩn 1,06 lần và thấp nhất vào đợt 1, đợt 3, đợt 4 năm 2016 (54.0  g/m

3
); 

khu vực này nhìn chung bụi đạt giá trị cao vào đợt 3, đợt 4 hàng năm. 

- Tại khu vực khai thác titan Suối Nhum: bụi đạt giá trị cao nhất vào đợt 6 năm 2019 

(312  g/m
3
) vượt chuẩn 1,19 lần và thấp nhất vào đợt 6 năm 2016 (54.0  g/m

3
); khu vực này 

bụi có xu hướng giảm dần qua các năm. 

- Tại khu vực khai thác titan Lagi: bụi đạt giá trị cao nhất vào đợt 4 năm 2017 

(218.0  g/m
3
) và thấp nhất vào đợt 3 năm 2016 (53.0  g/m

3
); khu vực này bụi tăng giảm 

không đồng đều. 

- Tại khu vực khai thác titan Sơn Mỹ: bụi đạt giá trị cao nhất vào đợt 3 năm 2018 

(270  g/m
3
) và thấp nhất vào đợt 1 năm 2016 và đợt 1 năm 2018 (54.0  g/m

3
); khu vực này 

bụi có xu hướng giảm dần theo từng năm. 

- Tại khu vực khai thác sét gạch ngói Đức Linh: bụi đạt giá trị cao nhất vào đợt 6 năm 

2019 (432  g/m
3
) vượt chuẩn 1,75 lần và thấp nhất vào đợt 4 năm 2016 (53.0  g/m

3
); khu vực 

này qua các đợt hầu hết đều đạt quy chuẩn cho phép riêng vào đợt 3, 4 và đợt 6 năm 2019 vượt 

quy chuẩn cho phép. 

- Tại khu vực sản xuất gạch ngói Gia An: bụi đạt giá trị cao nhất vào đợt 2 năm 2018 

(271  g/m
3
) và thấp nhất vào đợt 3 năm 2018 (108.0  g/m

3
); khu vực này bụi tăng giảm 

không đồng đều. 

- Tại khu vực khai thác sét Tánh Linh: bụi đạt giá trị cao nhất vào đợt 1 năm 2016 (348 

 g/m
3
) vượt chuẩn 1,16 lần và thấp nhất vào đợt 6 năm 2016 (54  g/m

3
); khu vực này bụi có 

xu hướng giảm dần theo từng năm. 

- Tại khu vực sản xuất gạch ngói Hàm Thuận Nam: bụi đạt giá trị cao nhất vào đợt 1 năm 

2016 (335  g/m
3
) vượt chuẩn 1,15 lần và thấp nhất vào đợt 1 năm 2018 (53  g/m

3
); khu vực 

này bụi có xu hướng tăng dần theo từng năm. 

- Tại khu vực mỏ đá Tazon: bụi đạt giá trị cao nhất vào đợt 5 năm 2019 (323  g/m
3
) vượt 

chuẩn 1,07 lần và thấp nhất vào đợt 1 năm 2018 (107  g/m
3
); khu vực này bụi có xu hướng 

tăng theo từng năm. 

c. Hàm lƣợng CO 
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Biểu đồ 160: Hàm lƣợng CO - không khí khu vực khai thác khoáng sản 

 

Hàm lượng CO tại tất cả các điểm của khu vực khoáng sản qua các đợt quan trắc từ năm 

2016 đến năm 2020 đều đạt QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng không khí xung quanh (30.000µg/m
3
). Hàm lượng CO tại các đợt có xu hướng đồng đều 

từ năm 2016 đến năm 2020. 

d. Hàm lƣợng SO2 

Biểu đồ 161: Hàm lƣợng SO2 - không khí khu vực khai thác khoáng sản 

 

Hàm lượng SO2 tại tất cả các điểm của khu vực khoáng sản qua các đợt quan trắc từ năm 

2016 đến năm 2020 đều đạt QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng không khí xung quanh (350µg/m
3
). Hàm lượng SO2 tại các đợt có xu hướng tăng giảm 

không đồng đều từ năm 2016 đến năm 2019. 

e. Hàm lƣợng NO2 
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Biểu đồ 162: Hàm lƣợng NO2 - không khí khu vực khai thác khoáng sản 

 

NO2 tại hầu hết các điểm của khu vực khoáng sản qua các đợt quan trắc từ năm 2016 đến 

năm 2020 nhìn chung đều đạt QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng không khí xung quanh (200  g/m
3
) tại các điểm như khu vực khai thác titan Mũi Né 

(2016, 2017, 2018, 2019), khu vực khai thác titan Hòa Thắng (2016, 2017, 2018, 2019), khu 

vực khai thác titan Suối Nhum (2016, 2017, 2018, 2019), khu vực khai thác titan Lagi (2016, 

2017, 2018, 2019), khu vực khai thác titan Sơn Mỹ (2016, 2017, 2018, 2019), khu vực khai 

thác sét gạch ngói Đức Linh (2016, 2017, 2018, 2019), khu vực sản xuất gạch ngói Gia An 

(2016, 2017, 2018, 2019), khu vực khai thác sét Tánh Linh (2016, 2017, 2018, 2019), khu vực 

sản xuất gạch ngói Hàm Thuận Nam (2016, 2017, 2018, 2019), khu vực mỏ đá Tà zôn ((2016, 

2017, 2018, 2019). Hàm lượng NO2 tại các đợt có xu hướng tăng giảm không đồng đều từ năm 

2016 đến năm 2019. 

4.2.7. Khu vực cảng cá 

a. Độ ồn 

Biểu đồ 163: Độ ồn - khu vực cảng cá 

 

Độ ồn tại hầu hết các điểm quan trắc từ năm 2016 đến năm 2020 hầu hết đạt QCVN 

26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (70dBA), ngoại trừ Cảng cá Phan 

Thiết (đợt 3 năm 2019), cảng cá Lagi (đợt 1, 2, 3, 6 năm 2018; đợt 3, 4, 6 năm 2019), cảng cá 

Phú Quý (đợt 2 năm 2017), Cảng cá Phan Rí Cửa (đợt 2, 4 năm 2017; đợt 1,2, 3, 6 năm 2018, 
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đợt 1,2, 6 năm 2019), Cụm chế biến hải sản có mùi Chí Công (đợt 1 năm 2019), Cụm chế biến 

hải sản có Phú Hài (đợt 4, 5 năm 2019),khu vực chế biến hải sản Nam Cảng Phan Thiết (đợt 3 

năm 2019), Khu vực chế biến cá cơm Mũi Né Phan Thiết (đợt 2, 4 năm 2019). Nhìn chung, độ 

ồn tại các vị trí quan trắc qua các năm có xu hướng đồng đều qua các năm. 

b. Hàm lƣợng bụi 

Biểu đồ 164: Hàm lƣợng bụi - không khí khu vực cảng cá 

 

Bụi tại hầu hết các điểm quan trắc qua các năm quan trắc từ năm 2016 đến năm 2020 hầu 

hết đạt QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung 

quanh (200µg/m
3
), ngoại trừ Cảng cá Phan Thiết (đợt 4 năm 2016), Cảng cá La Gi (đợt 2 năm 

2017),Cảng cá Phan Rí Cửa (đợt 2 năm 2017; đợt 2 năm 2018), cụm chế biến hải sản Phú Hài 

(đợt 6 năm 2019),Khu vực chế biến cá cơm Mũi Né Phan Thiết (đợt 6 năm 2019). Nhìn chung, 

bụi tại các điểm quan trắc diễn biến không ổn định qua các đợt và các năm. 

c. Hàm lƣợng CO 

Biểu đồ 165: Hàm lƣợng CO - không khí khu vực cảng cá 

 

Hàm lượng CO tại tất cả các điểm quan trắc qua các năm quan trắc từ năm 2016 đến năm 

2020 đều thấp hơn QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 
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không khí xung quanh (30.000 µg/m
3
). Nhìn chung, CO tại các điểm quan trắc qua các đợt và 

các năm có xu hướng tăng nhưng vẫn thấp hơn quy chuẩn rất nhiều. 

d. Hàm lƣợng SO2 

Biểu đồ 166: Hàm lƣợng SO2 - không khí khu vực cảng cá 

 

SO2 tại các điểm quan trắc qua các đợt quan trắc từ năm 2016 đến năm 2020 đều thấp 

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

quanh. Nhìn chung, SO2 tại các điểm quan trắc qua các đợt và các năm diễn biến không ổn 

định nhưng vẫn thấp hơn quy chuẩn. 

e. Hàm lƣợng NO2 

Biểu đồ 167: Hàm lƣợng NO2 - không khí khu vực cảng cá 

 

NO2 tại các điểm quan trắc qua các đợt quan trắc từ năm 2016 đến năm 2020 đều thấp so  

QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh. 

Nhìn chung, NO2 tại các điểm quan trắc qua các đợt và các năm diễn biến không ổn định. 

f. Hàm lƣợng H2S 

 

 



Báo cáo hiện trạng môi trường 05 năm (2016 - 2020) của tỉnh Bình Thuận 

 

183 

Biểu đồ 168: Hàm lƣợng H2S - không khí khu vực cảng cá 

 

 H2S tại các điểm quan trắc qua các đợt quan trắc từ năm 2016 đến năm 2020 đều thấp 

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

không khí xung quanh, ngoại trừ khu vực Cảng cá Phan Thiết (đợt 1 năm 2016; đợt 1, 4 năm 

2017; đợt 5, 6 năm 2018; đợt 3 năm 2019), cảng cá Lagi (đợt 4 năm 2016; đợt 1, 6 năm 2017; 

năm 2018; đợt 4, 5 năm 2019), Cảng cá Phan Rí Cửa (đợt 5 năm 2017; đợt 5, 6 năm 2018; đợt 

2, 3 năm 2019), Khu vực nhà máy xử lý rác Tiến Thành (đợt 1 năm 2016) vượt quy chuẩn cho 

phép. Nhìn chung, H2Stại các điểm quan trắc qua các đợt và các năm diễn biến không ổn định. 

g. Hàm lƣợng NH3 

Biểu đồ 169: Hàm lƣợng NH3 - không khí khu vực cảng cá 

 

Hàm lượng NH3 tại các điểm quan trắc qua các năm quan trắc từ năm 2016 đến năm 

2020 hầu hết thấp hơn QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất 

độc hại trong không khí xung quanh (200 µg/m
3
), ngoại trừ khu vực Cảng cá Phan Thiết (đợt 

4, 6 năm 2016; đợt 6 năm 2017; đợt 1, 4, 5, 6 năm 2018; đợt 5, 6 năm 2019), cảng cá Lagi (đợt 

4, 5, 6 năm 2016; đợt 1, 5, 6 năm 2017; đợt 1, 2, 3, 5, 6 năm 2018; đợt 2, 3, 5 năm 2019), Cảng 

cá Phan Rí Cửa (đợt 2, 5, 6 năm 2017; đợt 1, 3, 5, 6 năm 2018; đợt 2, 5, 6 năm 2019), Khu vực 
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nhà máy xử lý rác Tiến Thành (đợt 4 năm 2019), Cụm chế biến hải sản Phú Lạc (đợt 6 năm 

2019), Cụm chế biến hải sản có mùi Chí Công (đợt 5 năm 2019), Khu vực chế biến hải sản 

Nam Cảng Phan Thiết (đợt 4 năm 2019) vượt quy chuẩn cho phép. Nhìn chung, NH3 tại các 

điểm quan trắc qua các đợt và các năm có xu hướng  giảm. 

4.2.8. Khu vực sản xuất nông lâm nghiệp 

a. Độ ồn 

Biểu đồ 170: Độ ồn - khu vực sản xuất nông lâm nghiệp 

 

Độ ồn tại hầu hết các điểm quan trắc qua các năm quan trắc từ năm 2016 đến năm 2020 

nhìn chung đều thấp hơn QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 

(70dBA) riêng một số điểm vượt quy chuẩn như tại khu vực trồng tiêu Đức Linh (đợt 4, đợt 6 

năm 2018), khu vực trồng thanh long Hàm Thuận Nam (đợt 6 năm 2018), khu vựctrồng đậu 

tương La Gi (đợt 6 năm 2018), khu vực chăn nuôi xã Sông Luỹ Bắc Bình (đợt 2 năm 2016,đợt 

6 năm 2018, đợt 1 năm 2019 ). Nhìn chung, độ ồn tại các điểm quan trắc qua các năm tương 

đối ổn định. 

b. Hàm lƣợng bụi 

Biểu đồ 171: Hàm lƣợng bụi - khu vực sản xuất nông lâm nghiệp 

 

Bụi tại hầu hết các điểm quan trắc qua các năm quan trắc từ năm 2016 đến năm 2020 hầu 

hết đạt QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung 
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quanh (300µg/m
3
), ngoại trừ khu vực trồng tiêu Đức Linh (đợt 1 năm 2016), khu vực chăn 

nuôi xã Sông Lũy (đợt 6 năm 2019). Nhìn chung, bụi tại các điểm quan trắc diễn biến không 

ổn định qua các đợt và các năm. 

c. Hàm lƣợng CO 

Biểu đồ 172: Hàm lƣợng CO - khu vực sản xuất nông lâm nghiệp 

 

Hàm lượng CO tại tất cả các điểm quan trắc năm các đợt quan trắc từ năm 2016 đến năm 

2020 đều thấp hơn QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí xung quanh (30.000 µg/m
3
). Nhìn chung, CO tại các điểm quan trắc qua các đợt và 

các năm tương đối ổn định. 

d. Hàm lƣợng SO2 

Biểu đồ 173: Hàm lƣợng SO2 - khu vực sản xuất nông lâm nghiệp 

 

SO2 tại tất cả các điểm quan trắc qua các năm quan trắc từ năm 2016 đến năm 2020 đều 

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

xung quanh (350 µg/m
3
). Nhìn chung, SO2 tại các điểm quan trắc qua các đợt và các năm có xu 

hướng giảm dần, ngoại trừ khu vực trồng lúa Tuy Phong. 



Báo cáo hiện trạng môi trường 05 năm (2016 - 2020) của tỉnh Bình Thuận 

 

186 

e. Hàm lƣợng NO2 

Biểu đồ 174: Hàm lƣợng NO2 - khu vực sản xuất nông lâm nghiệp 

 

NO2 tại tất cả các điểm quan trắc qua các năm quan trắc từ năm 2016 đến năm 2020 đều 

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

xung quanh (200 µg/m
3
). Nhìn chung, NO2 tại các điểm quan trắc qua các đợt và các năm có 

xu hướng giảm dần, ngoại trừ khu vực trồng lúa Tuy Phong. 

4.2.9. Chuyên đề không khí: 

Ngoài ra, để theo dõi diễn biến môi trường không khí tại khu công nghiệp, nhà máy, các 

khu/cụm chế biến thủy hải sản tập trung, Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tiến 

hành thực hiện các chuyên đề nhằm phục vụ báo cáo hiện trạng môi trường 05 năm bằng cách 

quan trắc các điểm tại thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi, huyện Tuy Phong với các điểm sau: 

- Khu vực Cảng cá Phan Thiết, thành phố Phan Thiết; 

- Khu vực chế biến cá cơm Mũi Né, thành phố Phan Thiết; 

- Khu vực chế biến thủy hải sản Phú Hài, thành phố Phan Thiết; 

- Khu vực Cảng cá La Gi, thị xã La Gi; 

- Khu vực Khu công nghiệp Phan Thiết; 

- Khu vực nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1, huyện Tuy Phong; 

- Khu vực nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, huyện Tuy Phong. 

Tần suất lấy mẫu 4 đợt/năm.Mỗi đợt tại mỗi vị trí lấy 01 lần. Đối với các khu/cụm chế biến 

thủy hải sản tập trung chỉ tiêu phân tích để đánh giá như sau: Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, Bụi, 

CO, NO2, SO2, H2S, NH3, Tiếng ồn. Đối với khu vực nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 và Vĩnh 

Tân 4 chỉ tiêu phân tích để đánh giá như sau: Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, Bụi, CO, NO2, SO2. 

Chất lượng không khí chuyên đề tại các khu vực được quan trắc phục vụ báo cáo hiện 

trạng môi trường 05 năm được thể hiện cụ thể như sau: 
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Biểu đồ 175: Độ ồn 

 

 

 + Độ ồn tại hầu hết các lần quan trắc qua các đợt quan trắc từ năm 2016 đến năm 2020 

nhìn chung đều thấp hơn QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 

ồn(70dBA), chỉ riêng tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 đợt 1 năm 2017(71dBA), Cảng cá 

Lagi đợt 4 năm 2017(75,7dBA), Cảng cá Phan Thiết 2017 đợt 3, 4 năm 2017(70,1 và 72,3 

dBA), khu vực chế biến thủy hải sản Phú Hài vào đợt 2, 4 năm 2019 có chỉ tiêu độ ồn 

(71,6dBA) vượt quy chuẩn.Độ ồn qua các đợt quan trắc tương đối đồng đều, cao nhất tại khu 

vực Cảng cá Lagi đợt 4năm 2017.So sánh với các đợt quan trắc cùng thời điểm qua từng năm 

thì giá trị độ ồn tạicác điểm quan trắcdao động tương đối ổn định. 

Biểu đồ 2: Bụi 

 

Bụi tại hầu hết các lần quan trắc qua các đợt quan trắc từ năm 2016 đến năm 2020 nhìn 

chung đều thấp hơn QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí xung quanh, ngoại trừ tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 đợt 1, 2, 4 năm 2016, đợt 

2, 3, 4 năm 2017, năm 2018, đợt 1, 2, 3 năm 2019, tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4đợt 2 

năm 2016, đợt 1, 4 năm 2017, đợt 3, 4 năm 2018, tại Cảng cá Lagi đợt 4 năm 2018. Nhìn 

chung, bụi tại các lần quan trắc diễn biến không ổn định qua các đợt và các năm. 

Biểu đồ 3: SO2 
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SO2 tại tất cả các lần quan trắc qua các đợt quan trắc từ năm 2016 đến năm 2020 đều thấp 

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

quanh. Nhìn chung, SO2 tại các lần quan trắc qua các đợt và các năm tương đối ổn định. 

Biểu đồ 4: NO2 

 

NO2 tại tất cả các lần quan trắc qua các đợt quan trắc từ năm 2016 đến năm 2020 đều 

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

xung quanh. Nhìn chung, NO2 các lần quan trắc qua các đợt, các năm có xu hướng giảm dần. 

Biểu đồ 5: CO 

 

 CO tại tất cả các lần quan trắc qua các đợt quan trắc từ năm 2016 đến năm 2020 đều thấp 

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

quanh. Nhìn chung, CO tại các lần quan trắc diễn biến không ổn định qua các đợt và các năm. 
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Biểu đồ 6: H2S 

 

H2S tại hầu hết các điểm quan trắc qua các đợt quan trắc từ năm 2016 đến năm 2020 nhìn 

chung đều thấp hơn QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc 

hại trong không khí xung quanh, ngoại trừ tại Cảng cá Lagi đợt 1, 4 năm 2016, năm 2017, đợt 

3, 4 năm 2018, đợt 3 năm 2019, tại Cảng cá Phan Thiết đợt 3 năm 2016, đợt 4 năm 2018, đợt 3 

năm 2019, tại khu vực khu chế biến Phú Hài đợt 2, 3, 4 năm 2019. Nhìn chung, H2S tại các 

điểm quan trắc diễn biến không ổn định qua các đợt và các năm. 

Biểu đồ 7: NH3  

 

NH3 tại hầu hết các điểm quan trắc qua các đợt quan trắc từ năm 2016 đến năm 2020 nhìn 

chung đều thấp hơn QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc 

hại trong không khí xung quanh, ngoại trừ tại khu vực Cảng cá Lagi đợt 4 năm 2016, đợt 1, 3 

năm 2017,  đợt 2, 3, 4 năm 2018, đợt 1, 2 năm 2019,  tại Cảng cá Phan Thiết đợt 1 năm 2017,  

đợt 4 năm 2018, đợt 4 năm 2019, tại khu vực chế biến cá cơm Mũi Né đợt 2 năm 2019, tại khu 

vực chế biến hải sản Phú Hài (đợt 3, 4 năm 2019). Nhìn chung, NH3 tại các điểm quan trắc 

diễn biến không ổn định qua các đợt và các năm. 

Nhận xét chung: 

- Khu vực điểm nền: Dựa theo biểu đồ và nhận xét chi tiết về khu vực điểm nền tại mục 

4.2.1, cho thấy chất lượng không khí nền qua 12 đợt quan trắc từ năm 2016 - 2020 có các chỉ 

tiêu như: Độ ồn, Bụi, H2S, CO, NO2, SO2 hầu hết đều đạt quy chuẩn cho phép (QCVN 

26:2010/BTNMT, QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 06:2009/BTNMT). Đặc biệt là các chỉ 

tiêu độ ồn, H2S, CO, NO2, SO2 đều thấp hơn quy chuẩn cho phép, riêng chỉ tiêu độ ồn: có một 

điểm vượt quy chuẩn cho phép:điểm nền xã Hòa Thắng vào đợt 10 năm 2018. Nhìn chung, 

khu vực điểm nền của tỉnh chưa có dấu hiệu ô nhiễm nghiêm trọng. 
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- Khu vực đô thị: Dựa theo biểu đồ và nhận xét chi tiết về khu vực đô thị tại mục 4.2.2, 

cho thấy chất lượng không khí nền qua 6 đợt quan trắc từ năm 2016 - 2020 có các chỉ tiêu như: 

Độ ồn, Bụi, H2S, CO, NO2, SO2 hầu hết đều đạt quy chuẩn cho phép (QCVN 

26:2010/BTNMT, QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 06:2009/BTNMT). Đặc biệt là các chỉ 

tiêu CO, SO2, NO2, H2S đều thấp so với quy chuẩn cho phép, riêng chỉ tiêu Độ ồn, Bụi: tại các 

vị trí quan trắc đều có các điểm vượt quy chuẩn cho phép. Nhìn chung, khu vực đô thị có dấu 

hiệu ô nhiễm nồng độ tiếng ồn và Bụi. 

- Khu vực khu công nghiệp: Dựa theo biểu đồ và nhận xét chi tiết về khu vực khu công 

nghiệp tại mục 4.2.3, cho thấy chất lượng không khí qua 6 đợt quan trắc từ năm 2016 - 2020 

có các chỉ tiêu như: Độ ồn, Bụi, CO, NO2, SO2 hầu hết đều đạt quy chuẩn cho phép (QCVN 

26:2010/BTNMT, QCVN 05:2013/BTNMT). Đặc biệt là chỉ tiêu CO, đều thấp hơn quy chuẩn 

cho phép, riêng chỉ tiêu Bụi tại đa số các vị trí quan trắc đều có các điểm vượt quy chuẩn cho 

phép, độ ồn có 3 điểm vượt quy chuẩn cho phép. Nhìn chung, khu vực khu công nghiệp có dấu 

hiệu ô nhiễm nồng độ Bụi. 

- Khu vực khu du lịch: Dựa theo biểu đồ và nhận xét chi tiết về khu vực khu du lịch tại 

mục 4.2.4, cho thấy chất lượng không khí qua 6 đợt quan trắc từ năm 2016 - 2020 có các chỉ 

tiêu như: Độ ồn, Bụi, CO, NO2, SO2 hầu hết đều đạt quy chuẩn cho phép (QCVN 

26:2010/BTNMT, QCVN 05:2013/BTNMT). Đặc biệt là chỉ tiêu CO, SO2, NO2 đều thấp hơn 

quy chuẩn cho phép, riêng chỉ tiêu Bụi có 03 điểm vượt quy chuẩn cho phép, độ ồn có 01 điểm 

vượt quy chuẩn cho phép. Nhìn chung, khu vực khu du lịch có dấu hiệu ô nhiễm nồng độ Bụi. 

- Khu vực giao thông: Dựa theo biểu đồ và nhận xét chi tiết về khu vực khu giao thông 

tại mục 4.2.5, cho thấy chất lượng không khí qua 06 đợt quan trắc từ năm 2016 - 2020 có các 

chỉ tiêu như: Độ ồn, Bụi, CO, NO2, SO2 hầu hết đều đạt quy chuẩn cho phép (QCVN 

26:2010/BTNMT, QCVN 05:2013/BTNMT). Đặc biệt là chỉ tiêu CO, SO2, đều thấp hơn quy 

chuẩn cho phép, riêng chỉ tiêu Bụi có 6 điểm đều vượt quy chuẩn cho phép, độ ồn tại đa số các 

điểm đều vượt quy chuẩn cho phép. Nhìn chung, khu vực giao thông có dấu hiệu ô nhiễm nồng 

độ Bụi, độ ồn. 

- Khu vực khai thác khoáng sản: Dựa theo biểu đồ và nhận xét chi tiết về khu vực khai 

thác khoáng sản tại mục 4.2.6, cho thấy chất lượng không khí qua 6 đợt quan trắc từ năm 2016 

- 2019 có các chỉ tiêu như: Độ ồn, Bụi, CO, NO2, SO2 hầu hết đều đạt quy chuẩn cho phép 

(QCVN 26:2010/BTNMT, QCVN 05:2013/BTNMT). Đặc biệt là chỉ tiêu CO, SO2, NO2 đều 

thấp hơn quy chuẩn cho phép, riêng chỉ tiêu Bụi tại đa số các điểm đều vượt quy chuẩn cho 

phép, độ ồn có 6 điểm vượt quy chuẩn cho phép. Nhìn chung, khu vực khai thác khoáng sản có 

dấu hiệu ô nhiễm nồng độ Bụi. 

- Khu vực cảng cá: Dựa theo biểu đồ và nhận xét chi tiết về khu vực cảng cá tại mục 

4.2.7, cho thấy chất lượng không khí qua 06 đợt quan trắc từ năm 2016 - 2020 có các chỉ tiêu 

như: Độ ồn, Bụi, CO, NO2, SO2, H2S, NH3 hầu hết đều đạt quy chuẩn cho phép (QCVN 

26:2010/BTNMT, QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 06:2009/BTNMT). Đặc biệt là chỉ tiêu 

CO, SO2, NO2 đều thấp hơn quy chuẩn cho phép, riêng chỉ tiêu Bụi có 06 điểm đều vượt quy 

chuẩn cho phép, độ ồn có 12 điểm vượt quy chuẩn cho phép, H2S có 19 điểm vượt quy chuẩn 

cho phép, NH3 có 31 điểm vượt quy chuẩn cho phép. Nhìn chung, khu vực cảng cá có dấu hiệu 

ô nhiễm nồng độ Bụi, H2S, NH3. 
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- Khu vực sản xuất nông lâm nghiệp: Dựa theo biểu đồ và nhận xét chi tiết về khu vực 

cảng cá tại mục 4.2.8, cho thấy chất lượng không khí qua 06 đợt quan trắc từ năm 2016 - 2020 

có các chỉ tiêu như: Độ ồn, Bụi, CO, NO2, SO2 hầu hết đều đạt quy chuẩn cho phép (QCVN 

26:2010/BTNMT, QCVN 05:2013/BTNMT). Đặc biệt là chỉ tiêu CO, SO2, NO2 đều thấp hơn 

quy chuẩn cho phép, riêng chỉ tiêu Bụi có 1 điểm đều vượt quy chuẩn cho phép, chỉ tiêu độ ồn 

có 7 điểm vượt quy chuẩn cho phép. Nhìn chung, khu vực sản xuất nông lâm nghiệp có dấu 

hiệu ô nhiễm nồng độ Bụi, độ ồn. 

4.3. Các vấn đề môi trƣờng không khí nổi cộm cấp địa phƣơng; vấn đề kiểm kê phát thải, 

sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về khí thải để đánh giá chất lƣợng môi trƣờng không khí:  

Qua các kết quả quan trắc hiện trạng từ năm 2016 đến năm 2020, cho thấy chất lượng 

không khí tại khu vực tỉnh Bình Thuận vẫn chưa đến mức báo động. Tuy nhiên, dựa theo 

Quyết định số 120/2009/QĐ-TTg ngày 6/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 

quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận thời kỳ đến năm 2020, tỉnh Bình 

Thuận đưa ra dự báo một số điểm có nguy cơ phát thải ra lượng khí thải gây ô nhiễm môi 

trường như sau:  

- Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã có các khu công nghiệp Hàm Kiệm - Hàm Thuận 

Nam, Sơn Mỹ - Hàm Tân, Tuy Phong, Sông Bình - Bắc Bình, khu công nghiệp Phan 

Thiết,…tuy nhiên vẫn chưa có nhiều nhà máy đầu tư vào khu công nghiệp. Do đó các vấn đề ô 

nhiễm môi trường không khí trong các ngành công nghiệp không quá bức xúc so với các địa 

phương khác. Vấn đề giám sát chất lượng khí thải thải ra từ các khu công nghiệp và tiểu thủ 

công nghiệp vẫn cần nên chặt chẽ để giảm thiểu đáng kể lượng khí thải độc hại thải ra ngoài 

môi trường. 

- Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân gồm 5 dự án nhà máy nhiệt điện (Vĩnh Tân 1, 2, 3, 4, 4 

mở rộng và Cảng tổng hợp Vĩnh Tân), công suất thiết kế 6.264 MW. Hiện 4 nhà máy nhiệt 

điện Vĩnh Tân 1, Vĩnh Tân 2 và Vĩnh Tân 4, Vĩnh Tân 4 mở rộng và Cảng tổng hợp Vĩnh Tân 

đã đi vào hoạt động. Nhiệt điện Vĩnh Tân 3 còn lại dự kiến đi vào hoạt động theo quy hoạch sơ 

đồ điện của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt trong thời gian tới. Thời gian qua, Tổ Công tác 

1072, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong, Ủy ban nhân dân xã 

Vĩnh Tân, lực lượng công an tỉnh, huyện thường xuyên bám sát địa bàn vận động nhân dân, 

yêu cầu chủ đầu tư các dự án nghiêm túc thực hiện các công trình, biện pháp BVMT trong giai 

đoạn xây dựng, vận hành theo  như báo cáo ĐTM đã phê duyệt. Nhìn chung, Chủ đầu tư các 

dự án tại Trung tâm điện lực Vĩnh Tân và Bến cảng tổng hợp Vĩnh Tân đã chấp hành thực hiện 

các ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, đã quan tâm thực hiện các công trình, biện pháp 

BVMT trong giai đoạn xây dựng, vận hành, đã triển khai lắp đặt hệ thống quan trắc tự động 

nước thải, camera giám sát và thiết bị lấy mẫu tự động nước thải theo quy định. Tuy nhiên do 

khí hậu tại khu vực xã Vĩnh Tân thường xuyên có gió lớn kèm lốc xoáy, một số thời điểm chủ 

đầu tư các dự án đang xây dựng chưa thực hiện tốt biện pháp ứng phó đã để bụi, cát phát tán ra 

môi trường, gây bức xúc trong nhân dân. Sở Tài nguyên và Môi trường đã lập biên bản xử lý 

vi phạm hành chính về BVMT đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Mãi Xanh (80 triệu đồng), 

Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân (3 lần 280 triệu đồng). 

- Ô nhiễm không khí xung quanh các tuyến đường giao thông cũng có những tác động 

tiêu cực đến sức khoẻ cộng đồng. Trong năm 2017, tuyến đường Quốc Lộ 1A đang được nâng 

cấp cấp mở rộng, xây dựng đường Lê Duẩn, xây dựng sân bay Phan Thiết,… và xây dựng một 

số cơ sở hạ tầng khác (nhà ở, công trình thủy lợi,…), do đó khí thải sẽ tăng lên đang kể đặc 
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biệt nồng độ bụi và CO có xu hướng tăng cao hơn so với các năm trước, mặc dù CO vẫn nằm 

trong quy chuẩn cho phép.  

- Các ngành nông - lâm - thủy sản, khu vực chứa rác thải,…nếu không có biện pháp xử lý 

mùi thích hợp sẽ tạo ra mùi hôi thối, gây ảnh hưởng đến môi trường không khí. Bên cạnh đó là 

khí thải độc hại từ các ngành trồng trọt (CO, VOC,…) và khí gây hiệu ứng nhà kính từ khu vực 

chăn nuôi (CH4, N2O,…).. 
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CHƢƠNG V. HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG ĐẤT 

 

5.1. Hiện trạng sử dụng đất: 

5.1.1. Khái quát về hiện trạng sử dụng đất và các vấn đề về chuyển đổi mục đích sử dụng 

đất và sức ép lên môi trƣờng 

a. Diện tích, hiện trạng sử dụng phân theo địa giới hành chính 

Kết quả thống kê đất đai năm 2018, tỉnh Bình Thuận có tổng diện tích là 794.393 ha, toàn 

tỉnh có 08 huyện, 01 thị xã và 01 thành phố gồm 127 đơn vị hành chính cấp xã, diện tích: 

Tổng diện tích tự nhiên:    794.393 ha; 

- Thành phố Phan Thiết:    21.090  ha; 

- Thị xã La Gi:     18.537  ha;    

- Huyện Tuy Phong:     77.372  ha;    

- Huyện Bắc Bình:     186.882 ha;   

- Huyện Hàm Thuận Bắc:       134.451 ha;   

- Huyện Hàm Thuận Nam:      105.838 ha;   

- Huyện Tánh Linh:     119.860 ha;   

- Huyện Đức Linh:     54.657  ha;   

- Huyện Hàm Tân:     73.914  ha;   

- Huyện Phú Quý:     1.791  ha.   

b. Diện tích hiện trạng sử dụng đất phân theo nhóm đất: 

Thực trạng và cơ cấu theo 3 nhóm đất như sau: 

- Đất nông nghiệp: Diện tích 710.041 ha, chiếm 89,4% tổng diện tích tự nhiên. 

- Đất phi nông nghiệp: Diện tích đất phi nông nghiệp 72.786 ha, chiếm 9,1% tổng diện 

tích tự nhiên. 

- Đất chưa sử dụng: Diện tích đất chưa sử dụng 11.566 ha, chiếm 1,5% tổng diện tích tự 

nhiên. 

b1. Nhóm đất nông nghiệp: 

Năm 2018 đất nông nghiệp toàn tỉnh có diện tích 710.041 ha, chiếm 89,4% tổng diện tích 

tự nhiên, trong đó: phần lớn tập trung nhiều ở các huyện Bắc Bình (174.471 ha), Hàm Thuận 

Bắc (125.054 ha), Tánh Linh (112.813 ha), Hàm Thuận Nam (98.623 ha), Tuy Phong (69.137 

ha). Trong đó: Đất sản xuất nông nghiệp Diện tích 361.462 ha, chiếm 46% diện tích tổng diện 

tích tự nhiên, bao gồm: 

- Đất trồng cây hàng năm: diện tích 135.765 ha, chiếm 17% tổng diện tích tự nhiên, trong 

đó: 

- Đất trồng lúa: diện tích 53.746 ha, chiếm 7% tổng diện tích tự nhiên. Trong diện tích 

đất trồng lúa, gồm có: 



Báo cáo hiện trạng môi trường 05 năm (2016 - 2020) của tỉnh Bình Thuận 

 

194 

* Đất chuyên trồng lúa nước (2 - 3 vụ/năm): 48.944 ha, tập trung hầu hết ở các huyện 

trên địa bàn tỉnh (ngoài trừ huyện Phú Quý).  

* Đất trồng lúa nước còn lại: có diện tích 4.803 ha, phân bố ở các huyện  (trừ huyện Tuy 

Phong và Phú Quý). 

- Đất trồng cây hàng năm khác: diện tích 82.018 ha, chiếm 10% tổng diện tích tự nhiên. 

Phân bố nhiều nhất ở các huyện Bắc Bình (38.944 ha), Hàm Thuận Bắc (11.730 ha), Hàm Tân 

(10.148 ha), Tuy Phong (6.685 ha) trong đó: 

* Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác: diện tích 4.765 ha. Phân bố nhiều nhất ở các 

huyện Bắc Bình (3.619 ha), Hàm Thuận Bắc (906 ha), Hàm Thuận Nam (143 ha).  

- Đất trồng cây lâu năm: diện tích 225.698 ha, chiếm 28% tổng diện tích tự nhiên, phân 

bố nhiều ở các huyện Hàm Thuận Nam (37.135 ha), Hàm Thuận Bắc (36.893 ha), Hàm Tân 

(33.336 ha), Tánh Linh (32.712 ha), Bắc Bình (31.849 ha), Đức Linh (31.209 ha). 

- Đất lâm nghiệp: Diện tích 344.006 ha, chiếm 43% tổng diện tích tự nhiên. Đất lâm 

nghiệp phân bố chủ yếu ở các huyện Bắc Bình (91.252 ha), Tánh Linh (66.684 ha), Hàm 

Thuận Bắc (63.641 ha), Tuy Phong (53.198 ha), Hàm Thuận Nam (52.396 ha). Trong đó: 

+ Đất rừng sản xuất: diện tích 159.285 ha, chiếm 20% tổng diện tích tự nhiên. Phần diện 

tích này chủ yếu là của một số tổ chức và một số do hộ gia đình, cá nhân quản lý và sử dụng. 

+ Đất rừng phòng hộ: diện tích 150.952 ha, chiếm 19% tổng diện tích tự nhiên. Đối 

tượng sử dụng, quản lý chủ yếu các Ban quản lý rừng. 

+ Đất rừng đặc dụng: diện tích 33.770 ha, chiếm 04% tổng diện tích tự nhiên. Phần lớn 

diện tích thuộc khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Cú (19.120 ha) thuộc địa bàn huyện Hàm Thuận 

Nam, khu Bảo tồn Núi Ông (14.650 ha) thuộc địa bàn huyện Tánh Linh. 

- Đất nuôi trồng thủy sản: Diện tích 2.962 ha, phân bố nhiều ở các huyện Đức Linh (815 

ha), Tuy Phong (677 ha), Hàm Tân (518 ha), Bắc Bình (284 ha), Hàm Thuận Nam (269 ha)….  

- Đất làm muối: Diện tích 909 ha, phân bố nhiều ở các huyện Tuy Phong (823 ha), Hàm 

Thuận Nam (75 ha)… 

- Đất nông nghiệp khác: diện tích 701 ha chủ yếu do hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế 

sử dụng như các trại chăn nuôi, nhà kho, các trại giống và cơ sở nghiên cứu sản xuất nông 

nghiệp, phân bố nhiều ở các huyện Tuy Phong (208 ha), Hàm Tân (159 ha), Đức Linh (152 

ha)… 

b2. Nhóm đất phi nông nghiệp: 

- Diện tích 72.786 ha, chiếm 9 % tổng diện tích tự nhiên. Trong đó: 

- Đất ở: Diện tích 8.937 ha, chiếm 1 % tổng diện tích tự nhiên, trong đó:  

+ Đất ở tại nông thôn: diện tích 6.014 ha. Đất ở nông thôn thường phân bố tập trung ở 

khu vực trung tâm xã, các tuyến đường giao thông chính như: Quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, các 

đường liên xã,... Ngoài ra, còn phân bố rải rác trong các vùng đất sản xuất nông nghiệp.   

+ Đất ở tại đô thị: diện tích 2.923 ha. Diện tích đất ở đô thị tập trung tại các phường, thị 

trấn của các huyện, thị xã, thành phố.  

- Đất chuyên dùng: diện tích là 49.656 ha chiếm 6 % tổng diện tích tự nhiên. Trong đó: 

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan: diện tích 212 ha. Loại đất này phân bố ở tất cả các huyện, 

thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.  



Báo cáo hiện trạng môi trường 05 năm (2016 - 2020) của tỉnh Bình Thuận 

 

195 

+ Đất quốc phòng: diện tích 11.879 ha, chiếm 2 % tổng diện tích tự nhiên. Đất quốc 

phòng tập trung nhiều nhất ở huyện Hàm Tân (10.632 ha), Bắc Bình (322 ha), thành phố Phan 

Thiết (233 ha), Hàm Thuận Bắc (201 ha), Đức Linh (141 ha), Hàm Thuận Nam (108 ha), Tánh 

Linh (105 ha),  

+ Đất an ninh: diện tích 10.392 ha, chiếm 1 % tổng diện tích tự nhiên. Diện tích tập trung 

nhiều nhất ở Hàm Tân (8.445 ha), Đức Linh (911 ha) Tánh Linh (848 ha), Bắc Bình (147 ha) 

chủ yếu diện tích đất của các trại giam Z30D, Huy Khiêm, Thủ Đức, Sông Lũy.   

Đất xây dựng công trình sự nghiệp: diện tích 1.189 ha. Diện tích phân bố tập trung nhiều 

ở các huyện, thị xã, thành phố  là đất xây dựng các công trình công lập, ngoài công lập thuộc 

các ngành và lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, y tế,  giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa 

học và công nghệ, môi trường, ngoại giao và các công trình sự nghiệp khác gồm: Hàm Thuận 

Nam (240 ha), Phan Thiết (198 ha), Hàm Thuận Bắc 146 ha), Bắc Bình (124 ha). Trong đó: 

* Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: diện tích 36 ha. 

* Đất xây dựng cơ sở văn hóa: diện tích 80 ha. 

* Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội: diện tích 14 ha. 

* Đất xây dựng cơ sở y tế: diện tích 68 ha. 

* Đất xây dựng cơ sở  giáo dục và đào tạo: diện tích 633 ha. 

* Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao: diện tích 350 ha. 

* Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ: diện tích 07 ha. 

- Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: Diện tích 8.521 ha, chiếm 1 % tổng diện tích 

tự nhiên.  

- Diện tích phân bố tập trung nhiều ở các huyện, thị xã, thành phố có tiềm năng về đất 

làm mặt bằng để xây dựng công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, thương mại, dịch vụ 

… khai thác khoáng sản như: Phan Thiết (3.328 ha), Hàm Thuận Nam (1.645 ha), Bắc Bình 

(1.238 ha), Tuy Phong (734 ha). Trong đó:  

+ Đất khu công nghiệp: 1.209 ha, tập trung chủ yếu ở thành phố Phan Thiết và huyện 

Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Bắc Bình. 

+ Đất cụm công nghiệp: 263 ha, tập trung ở các huyện, thị xã, thành phố tiếp giáp với 

biển có tiềm năng phát triển du lịch và nông lâm nghiệp như huyện Đức Linh, Tánh Linh, Bắc 

Bình, Tuy phong.  

+ Đất thương mại dịch vụ: 3.932 ha. phân bố ở các huyện Tánh Linh, Hàm Thuận Bắc, 

Hàm Thuận Nam, Bắc Bình…    

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 910 ha. phân bố ở các huyện Hàm Thuận Bắc, 

Hàm Thuận Nam, Bắc Bình…    

+ Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: 1.302 ha. phân bố ở các huyện Tánh Linh, 

Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Bắc Bình…    

+ Đất sản xuất vật liệu xây dựng làm đồ gốm: 905 ha. phân bố ở các huyện Tánh Linh, 

Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Bắc Bình…    

Đất có mục đích công cộng: diện tích 17.463 ha, chiếm 2 % tổng diện tích tự nhiên, bao 

gồm: 
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+ Đất giao thông: 8.599 ha, gồm chủ yếu là diện tích các tuyến giao thông đường bộ, 

đường sắt và một số công trình giao thông khác như bến xe, cảng cá, cầu, trạm thu phí giao 

thông ... 

+ Đất thủy lợi: 5.119 ha, đa số diện tích là các công trình thủy lợi phục vụ cho sinh hoạt 

và sản xuất nông nghiệp. 

+ Đất di tích lịch sử - văn hóa: 68 ha, đất có các di tích lịch sử - văn hóa được Nhà nước 

xếp hạng hoặc được UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định bảo vệ…. 

+ Đất sinh hoạt cộng đồng: 50 ha. Dùng hoạt động của cộng đồng như nhà văn hóa (xã, 

thôn) trụ sở khu phố, thôn, xóm bản, câu lạc bộ. 

+ Đất vui chơi giải trí cộng đồng: 205 ha. Chủ yếu là các hoạt động vui chơi giải trí công 

cộng gồm: công viên, bãi tắm và vui chơi giải trí công cộng khác. 

+ Đất công trình năng lượng: diện tích 3.237 ha, bao gồm diện tích xây dựng trạm biến 

thế, trụ điện, công trình thủy điện, phân bố ở các huyện Tánh Linh, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, 

Tuy Phong. 

+ Đất công trình bưu chính viễn thông: diện tích 12 ha, chủ yếu là các công trình bưu 

điện, trạm viễn thông... 

+ Đất chợ: 58 ha. Đất xây dựng công trình hoặc không có công trình làm nơi mua bán, 

trao đổi hàng hóa. 

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải: 114 ha. Đất làm bãi để chất thải, làm khu xử lý chất thải, 

rác thải nằm ngoài các khu công nghiệp. 

 Đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng: Diện tích đất tôn giáo, tín ngưỡng 334 ha. Bao gồm: 

- Đất tôn giáo: diện tích 272 ha. Đây là đất xây dựng chùa, nhà thờ, thánh thất, thánh 

đường, tu viện... trên địa bàn tỉnh. 

- Đất tín ngưỡng: diện tích 62 ha, là đất xây dựng các đình, đền, miếu, am, nhà thờ tộc 

của cộng đồng dân cư phục vụ các mục đích tín ngưỡng dân gian. 

+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa tang: diện tích 2.757 ha. 

+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: Diện tích 7.098 ha, chiếm 0,9 % tổng diện tích tự 

nhiên.  

+  Đất có mặt nước chuyên dùng: diện tích 3.987 ha, chiếm 0,5% tổng diện tích tự nhiên. 

 + Đất phi nông nghiệp khác: có diện tích 16 ha chủ yếu là lán trại, đất để xây dựng cơ sở 

sản xuất dịch vụ nông lâm, ngư nghiệp. 

b3. Nhóm đất chưa sử dụng 

Hiện nay, đất chưa sử dụng trên địa bàn tỉnh còn 11.566 ha, chiếm 1% tổng diện tích tự 

nhiên. Trong đó:         

- Đất bằng chưa sử dụng: diện tích 4.016 ha, tập trung ở huyện Tuy Phong (1.544 ha), 

Bắc Bình (1.151 ha)…  

- Đất đồi núi chưa sử dụng: diện tích 6.797 ha, phân bố ở huyện Bắc Bình (3.286 ha), 

Tuy Phong (1.265 ha), Hàm Thuận Bắc (1.066 ha), Hàm Thuận Nam (739 ha)… 

- Núi đá không có rừng cây: diện tích 753 ha, chủ yếu là huyện Tuy Phong (587 ha), Hàm 

Thuận Bắc (58 ha)… 
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Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội trong những năm qua cùng với sự gia tăng dân số, 

mật độ phân bố dân cư không đồng đều, dẫn đến mức độ sử dụng đất rất khác nhau trong từng 

khu vực đã và đang tạo nên những áp lực đối với môi trường đất. Các chính sách khuyến khích 

đầu tư phát triển các ngành kinh tế; đẩy mạnh công tác xây dựng, cải tạo và hoàn thiện hệ 

thống cơ sở hạ tầng xã hội và kỹ thuật đô thị... dự báo sẽ có những thay đổi lớn thực tế sử dụng 

đất hiện nay, đồng thời đặt ra những vấn đề có tính bức xúc đối với môi trường đất. 

Như vậy, từ thực trạng phát triển kinh tế - xã hội những năm gần đây cũng như dự báo 

phát triển trong tương lai, trong khi quỹ đất có hạn, thì áp lực đối với đất đai trên địa bàn tỉnh 

đã và sẽ ngày càng gay gắt hơn (nhất là ở thành phố Phan Thiết và các huyện lân cận), dẫn đến 

thay đổi lớn hiện trạng sử dụng đất hiện nay của tỉnh. Do đó, để thực hiện chiến lược phát triển 

kinh tế - xã hội lâu dài bền vững, cần phải xem xét một cách nghiêm túc việc khai thác sử dụng 

đất theo hướng khoa học trên cơ sở: tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả cao; bố trí sử dụng phải 

đáp ứng được nhu cầu về đất sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đồng thời bảo 

vệ môi trường đất lâu dài. 

c. Ô nhiễm đất 

c1. Do thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng phân bón hóa học 

Thuốc bảo vệ thực vật gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ nấm, thuốc diệt chuột, trừ bệnh, diệt 

cỏ… Hiện nay, nước ta chưa sản xuất được nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật mà phải nhập 

khẩu. Phần lớn thuốc bảo vệ thực vật được phân phối trên địa bàn tỉnh Bình Thuận dùng cho 

cây lúa và cây thanh long, ngoài ra còn có các loại cây lâu năm khác như cao su, điều,…. Nhìn 

chung, lượng phân bón hóa học ở tỉnh Bình Thuận nói riêng cũng như cả nước nói chung sử 

dụng còn ở mức thấp. Tuy nhiên, nó lại gây sức ép đến môi trường đất bởi các lý do như sau: 

- Sử dụng chưa đúng kỹ thuật; 

- Bón phân không cân đối, nặng về sử dụng phân đạm; 

- Chất lượng phân bón không đảm bảo: hiện nay ngoài lượng phân bón được nhập khẩu 

theo con đường chính thống do Nhà nước quản lý hoặc do các doanh nghiệp công nghiệp sản 

xuất, không được kiểm soát cộng thêm một phần do các cơ sở nhỏ lẻ sản xuất trong nước 

không đảm bảo chất lượng. Chính lượng phân bón này đang gây áp lực và ảnh hưởng xấu đến 

môi trường đất. 

c2. Do việc xử lý chất thải rắn  

Hiện nay, công tác thu gom, phân loại và xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

còn nhiều bất cập. Tại nhiều nơi chất thải nguy hại (CTNH) không được phân loại mà còn thu 

gom, chôn lấp chung với chất thải sinh hoạt. Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận phần lớn chưa có 

bãi chôn lấp chất thải hợp vệ sinh chủ yếu là bãi rác lộ thiên. Rác thải sinh hoạt trên địa bàn 

tỉnh chủ yếu xử lý bằng phương pháp đốt, chôn lấp và tự phân hủy, một số địa phương trong 

tỉnh có sử dụng chế phẩm sinh học như EM...Tuy nhiên, tình hình ô nhiễm môi trường tại các 

bãi rác trên địa bàn tỉnh đang là vấn đề bức xúc; các bãi rác đã bị quá tải, bốc mùi hôi thối, ruồi 

nhặng và các mầm móng gây bệnh và ô nhiễm môi trường đất. 

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh hiện nay có trên 16 bệnh viện vừa và nhỏ, ngoài ra còn có các 

phòng khám khu vực, phòng khám tư nhân, trong đó chỉ có 10 bệnh viện có lò đốt rác y tế. 

Hầu hết các bệnh viện xử lý rác thải y tế bằng cách đốt thủ công, hoạt thu gom và lưu trữ 

không hợp lý. Đây cũng là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất. 
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d. Suy thoái đất 

Việc khai thác các loại tài nguyên (đặc biệt là tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng) 

thiếu sự kiểm soát đã dẫn đến ô nhiễm hủy hoại môi trường sinh thái nói chung và môi trường 

đất nói riêng. Việc chặt phá, khai thác rừng bừa bãi đã làm rửa trôi, xói mòn đất, gây hạn hán, 

lũ lụt. Quá trình khai thác khoáng sản không chỉ phá hủy cảnh quan, bề mặt tự nhiên của đất 

mà còn gây ô nhiễm môi trường đất bởi các chất độc hại được thải ra... 

Những nguyên nhân chủ yếu gây nên hiện trạng hoang mạc hóa tại các khu vực là:   

Điều kiện khí hậu khô - nóng, gió mạnh; lượng mưa tại khu vực quá thấp và lại phân bố 

không đều theo thời gian và không gian; Độ che phủ thấp, hiện chỉ có 10% - 16%, chủ yếu là 

thảm thực vật nghèo thích nghi hạn hán;  

Đặc điểm địa hình tương phản, dốc, chia cắt mạnh dễ dẫn đến xói mòn, rửa trôi; thành 

phần địa chất đất đa phần là SiO2, đất có thành phần cơ giới nhẹ, khả năng giữ ẩm kém;   

Đất bị khai thác lâu dài với phương thức canh tác lạc hậu, đốt nương rẫy và chăn thả gia 

súc quá tải. Nguy cơ nhiễm mặn đất còn gia tăng do việc chuyển các ruộng lúa, chặt phá thảm 

thực vật ven biển để nuôi tôm trên cát. 

Ngoài ra, việc chuyên canh một số loại cây trồng như: mì, keo chịu hạn,… phương thức 

luân canh một số loại cây trồng, đất thiếu một số thành phần như K2O do lấy rơm rạ ra khỏi 

đồng ruộng để trồng Thanh Long, cũng là một số tác nhân đáng kể góp phần vào việc làm suy 

thoái môi trường đất. 

Những năm gần đây, cùng với tăng cường công tác trồng và bảo vệ rừng, trên địa bàn 

tỉnh cũng đã triển khai các dự án nông lâm, tăng đầu tư các công trình thuỷ lợi, hồ chứa nước 

tại các khu vực khô hạn như Sông Quao, Đá Bạc, Cà Giây,... góp phần hạn chế tình trạng suy 

thoái môi trường đất tại nhiều khu vực trong tỉnh 

5.1.2. Khái quát, đánh giá về công tác cải tạo, phục hồi môi trƣờng đất 

Các khu công nghiệp, cụm chế biến hải sản, khu nhiệt điện Vĩnh Tân đã đầu tư các công 

trình xử lý chất thải đảm bảo chất thải được xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường. 

Đồng thời đẩy mạnh việc khoanh nuôi, bảo vệ, trồng mới rừng, phủ xanh đất trống đồi núi 

trọc, nâng cao hệ số che phủ và trồng cây xanh phân tán trong các khu vực chế biến hải sản, 

khu công nghiệp, khu vực khai thác khoáng sản. 

Công tác quản lý môi trường được tăng cường trong khu công nghiệp, khu vực chế biến thủy 

hải sản.Thường xuyên kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về 

bảo vệ môi trường. 

Gần đây các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã xây dựng hệ thống quan trắc môi trường 

khí, nước tự động trong các khu công nghiệp,các cụm chế biến thủy hải sản, những điểm nóng về 

môi trường như khu vực Nhiệt điện Vĩnh Tân; xây dựng cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý 

Nhà nước về môi trường với Ban quản lý. Thông qua hệ thống quan trắc môi trường có thể đánh 

giá kịp thời, chính xác và kiểm soát được tình trạng chất lượng môi trường cũng như mức độ ô 

nhiễm môi trường trong các khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư nông thôn. Đồng thời,UBND 

tỉnh đã kiên quyết di dời toàn bộ nhà máy, xí nghiệp sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư theo 

quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.  

5.2. Diễn biến ô nhiễm 

Hệ thống quan trắc chưa hoàn chỉnh cùng với việc còn khó khăn về cơ sở vật chất cũng 

như kinh phí cho quan trắc môi trường còn hạn chế nên hiện tại tỉnh chưa tiến hành quan trắc 
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đầy đủ các chỉ tiêu ô nhiễm môi trường đất nên không thể đánh giá hết được tình trạng ô nhiễm 

môi trường đất trên địa bàn tỉnh. Trong giai đoạn 2016-2020, Trung tâm chỉ tiến hành quan 

trắc chất lượng đất vào năm 2017. Các thông số quan trắc môi trường đất chủ yếu là: pHH2O, 

pHKCL, As, Cd, Pb, Cu, Zn, Hg, K tổng, N tổng, P tổng, Mg+, Ca+, dư lượng Parathion 

Methyl, dư lượng Malathion, dư lượng A-Chordance, dư lượng Aldrin, dư lượng Thuốc bảo vệ 

thực vật, dư lượng p
’
p-DDT. 

5.2.1. Khu vực đô thị 

a. Giá trị pH 

Biểu đồ 176: Hàm lƣợng pH trong đất - khu vực đô thị 

 

Kết quả quan trắc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2017 cho thấy chỉ tiêu pH có sự biến 

động qua các đợt. Tại các vị trí quan trắc khu dân cư Võ Xu và Khu dân cư Hàm Tiến thông số 

pHH2O có giá trị từ 5,6 - 6,5 cho thấy đất ở đây có tính acid (tính chua). Trong đó, vị trí vị trí 

khu dân cư Ma Lâm huyện Hàm Thuận và KDC Liên Hương có giá trị pHH2O có giá trị từ 6,6 - 

8,5 cho thấy đất ở đây có tính kiềm (trung tính). Giá trị pHH2O ở đây chủ yếu bị ảnh lượng bởi 

việc sử dụng phân bón trong nông nghiệp, nhưng bên cạnh đó cũng có sự ảnh hưởng của nước 

thải và rác thải do quá trình sinh hoạt và sản xuất phát sinh. 

b. Hàm lƣợng đồng (Cu) 

Biểu đồ 177: Hàm lƣợng Cu trong đất - khu vực đô thị 

 

Kết quả quan trắc đất qua các vị trí quan trắc cho thấy, giá trị Cu được quan trắc đều thấp 

hơn rất nhiều so với quy chuẩn quy định của QCVN 03-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất, do tại vị trí quan trắc chưa bị 
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tác động nhiều bởi các hoạt động giao thông, đô thị và hoạt động của các khu công nghiệp, sản 

xuất và kinh doanh. 

c. Hàm lƣợng chì (Pb) 

 

Biểu đồ 178: Hàm lƣợng Pb trong đất - khu vực đô thị 

 

Kết quả quan trắc đất qua các vị trí quan trắc cho thấy, giá trị Pb được quan trắc đều thấp 

hơn rất nhiều so với quy chuẩn quy định của QCVN 03-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất. 

d. Các chỉ tiêu khác 

Biểu đồ 179: Hàm lƣợng Sắt III trong đất - khu vực đô thị 

 

Biểu đồ 180: Hàm lƣợng Sunfat trong đất - khu vực đô thị 
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Biểu đồ 181: Hàm lƣợng Kali trong đất - khu vực đô thị 

 
Nhận xét:  

Nhìn chung kết quả quan trắc đất qua các vị trí quan trắc cho thấy, giá trị Pb và Cu được 

quan trắc đều thấp hơn rất nhiều so với quy chuẩn quy định của QCVN 03-MT:2015 BTNMT 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất, do tại vị trí 

quan trắc chưa bị tác động nhiều bởi các hoạt động giao thông, đô thị và hoạt động của các khu 

công nghiệp, sản xuất và kinh doanh. Còn lại các giá trị như Sắt III, Sunfat, Kali có sự biến 

đông tương đối lớn qua các vùng. 

5.2.2. Khu vực công nghiệp 

a. Giá trị pH 

Biểu đồ 182: Hàm lƣợng pH trong đất - khu vực công nghiệp 

 

Kết quả quan trắc cho thấy chỉ tiêu pH có sự biến động qua các đợt. Tại các vị trí quan 

trắc khu KCN Tân Đức, KCN Sơn Mỹ 2 và khu vực chế biến cao su Đức Linh thông số 

pHH2O có giá trị từ 4 - 5,1 cho thấy đất ở đây có tính acid (tính chua). Trong đó, vị trí vị trí 

KCn Hàm Kiệm I, KCN Phan Thiết, KCN PHan Thiết I, KCN Tuy Phong giá trị pHH2O có giá 

trị từ 6,6 - 8,5 cho thấy đất ở đây có tính kiềm (trung tính). Giá trị pHH2O ở đây chủ yếu bị ảnh 

lượng bởi việc sử dụng phân bón trong nông nghiệp, nhưng bên cạnh đó cũng có sự ảnh hưởng 

của nước thải và rác thải do quá trình sinh hoạt và sản xuất phát sinh. 

b. Hàm lƣợng đồng (Cu) 
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Biểu đồ 183: Hàm lƣợng Cu trong đất - khu vực công nghiệp 

 

Kết quả quan trắc đất qua các vị trí quan trắc cho thấy, giá trị Cu được quan trắc đều thấp 

hơn rất nhiều so với quy chuẩn quy định của QCVN 03-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất. 

c. Hàm lƣợng chì (Pb) 

Biểu đồ 184: Hàm lƣợng Pb trong đất - khu vực công nghiệp 

 

Qua kết quả quan trắc đất cho thấy, giá trị Pb được quan trắc đều thấp hơn so với quy 

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

cho phép của kim loại nặng trong đất. 

d. Các chỉ tiêu khác 

Biểu đồ 185: Hàm lƣợng Sắt III trong đất - khu vực công nghiệp  
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Biểu đồ 186: Hàm lƣợng Sunfat trong đất - khu vực công nghiệp 

 

Biểu đồ 187: Hàm lƣợng nhôm (III) trong đất - khu vực công nghiệp 

 

Biểu đồ 188: Hàm lƣợng Kali trong đất - khu vực công nghiệp 
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Biểu đồ 189: Hàm lƣợng Natri trong đất - khu vực công nghiệp 

 

Biểu đồ 190: Hàm lƣợng Magie trong đất - khu vực công nghiệp 

 

Qua kết quả quan trắc cho thấy các chỉ tiêu Sắt III, Sunfat, Kali, Natri, Magie tại các khu 

công nghiệp có sự biến động tương đối không đồng điều, nhìn chung khu vực đất chế biến Cao 

su Đức Linh, Đất chế biến thủy sản Tuy Phong có sự biến động cao nhất so với các khu vực 

còn lại. 

5.2.3. Khu vực khoáng sản và bãi rác 

a. Giá trị pH 
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Biểu đồ 191: Hàm lƣợng pH trong đất - khu vực khoáng sản và bãi rác 

 

Qua kết quả quan trắc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2017 cho thấy chỉ tiêu pH các vị 

trí quan trắc như đất khu vực Titan Hòa Thắng, titan Tân Thiện, ti tan Mũi Né và đất bãi rác 

Tân Lập có giá trị từ 4,1 - 6,7 cho thấy đất ở đây có tính acid (tính chua). Trong đó, vị trí bãi 

rác Tân Lập huyện Hàm Thuận Nam và titan Tân Thiện có giá trị pH thấp nhất 4,01 chứng tỏ 

đất ở đây rất chua. Vị trí bãi rác Bình Tú có giá trị pHH2O cao nhất 7,9 chứng tỏ đất ở đây kiềm.  

b.  Hàm lƣợng đồng (Cu) 

Biểu đồ 192: Hàm lƣợng Cu trong đất - khu vực khoáng sản và bãi rác 

 

Giá trị Cu được quan trắc đều thấp hơn rất nhiều so với quy chuẩn quy định của QCVN 

03-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng 

trong đất. 

c.  Hàm lƣợng chì (Pb) 
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Biểu đồ 193: Hàm lƣợng Pb trong đất - khu vực khoáng sản và bãi rác 

 

Kết quả quan trắc đất qua các vị trí quan trắc cho thấy, giá trị Pb được quan trắc đều đạt 

với  quy chuẩn quy định của QCVN 03-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất. 

d.  Các chỉ tiêu khác 

Biểu đồ 194: Hàm lƣợng Sắt III trong đất - khu vực khoáng sản và bãi rác 
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Biểu đồ 195: Hàm lƣợng Sunfat trong đất - khu vực khoáng sản và bãi rác 

 

Biểu đồ 196: Hàm lƣợng nhôm (III) trong đất - khu vực khoáng sản và bãi rác 

 

Biểu đồ 197: Hàm lƣợng Kali trong đất - khu vực khoáng sản và bãi rác 
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Biểu đồ 198: Hàm lƣợng Natri trong đất - khu vực khoáng sản và bãi rác 

 

Biểu đồ 199: Hàm lƣợng Magie trong đất - khu vực khoáng sản và bãi rác 

 

Qua kết quả quan trắc cho thấy các chỉ tiêu Sắt III, Sunfat, Kali, Natri, Magie tại khu vực 

khoáng sản và bãi rác có sự biến động tương đối không đồng điều, nhìn chung khu vực đất chế 

biến Cao su Đức Linh, Đất chế biến thủy sản Tuy Phong có sự biến động cao nhất so với các 

khu vực còn lại. 

5.2.4. Khu vực đất trồng trọt 

a. Giá trị pH 
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Biểu đồ 200: Hàm lƣợng pH trong đất - khu vực khoáng sản và bãi rác 

 

Kết quả quan trắc tại các khu vực trồng trọt cho thấy chỉ tiêu pH có sự biến động qua các 

vùng quan trắc. Trong đó, vị trí trồng cao su Tánh Linh và Vùng trồng cao su Tánh Linh có giá 

trị pH thấp nhất 3,7 chứng tỏ đất ở đây rất chua. Còn lại các khu vực trên cho thấy có giá trị từ 

6,6 - 8,5 cho thấy đất ở đây có tính kiềm (trung tính).  

b.  Hàm lƣợng đồng (Cu) 

Biểu đồ 201: Hàm lƣợng Cu trong đất - khu vực khoáng sản và bãi rác 

 

Kết quả quan trắc đất qua các vị trí quan trắc cho thấy, giá trị Cu được quan trắc đều thấp 

hơn rất nhiều so với quy chuẩn quy định của QCVN 03-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất. 

c. Hàm lƣợng chì (Pb) 

 

 



Báo cáo hiện trạng môi trường 05 năm (2016 - 2020) của tỉnh Bình Thuận 

 

210 

Biểu đồ 202: Hàm lƣợng Pb trong đất - khu vực khoáng sản và bãi rác 

 

Hàm Lượng Pb được quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép của QCVN 03-MT:2015 

BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất, do 

tại vị trí quan trắc chưa bị tác động nhiều bởi các hoạt động giao thông, đô thị và hoạt động 

của các khu công nghiệp, sản xuất và kinh doanh. 

d.  Các chỉ tiêu khác 

Biểu đồ 203: Hàm lƣợng Sắt III trong đất - khu vực khoáng sản và bãi rác 

 

Biểu đồ 204: Hàm lƣợng Sunfat trong đất - khu vực khoáng sản và bãi rác 
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Biểu đồ 205: Hàm lƣợng nhôm (III) trong đất - khu vực khoáng sản và bãi rác 

 

Biểu đồ 206: Hàm lƣợng Kali trong đất - khu vực khoáng sản và bãi rác 

 
Biểu đồ 207: Hàm lƣợng Nitrat trong đất - khu vực khoáng sản và bãi rác 
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Biểu đồ 208: Hàm lƣợng Magie trong đất - khu vực khoáng sản và bãi rác 

 

Qua các điểm quan trắccác chỉ tiêu như Sắt III, Sunfat, Nhôm III, Kali, Natri, Nitrat, 

Magie tại các vị trí của khu vực trồng trọt có sự biến động qua các vùng, vừng khu vực trồng 

cây ăn quả Hàm Tân và vùng trồng Thanh Long Bắc Bình có hàm lượng các chỉ tiêu trên 

tương đối cao hơn so với các vùng còn lại. Đối với các chỉ tiêu dư lượng thuốc bảo vệ thực vật 

trong đất như Parathion Methyl, Malathion, Chordance, Aldrin qua kết quả phân tích thì không 

phát hiện. 

5.2.4. Khu vực đất chăn nuôi 

a. Giá trị pH 

Biểu đồ 209: Hàm lƣợng pH trong đất - khu vực chăn nuôi 

 

Kết quả quan trắc tại các vị trí cho thấy chỉ tiêu pH có sự biến động qua các vùng quan 

trắc. Trong đó, vị trí chăn nuôi Đức Linh có giá trị cao nhất 14 chứng tỏ đất ở đây quá kiềm. 

Các vị trí còn lại giá trị từ 6,6 - 7,5 cho thấy đất ở đây có tính kiềm (trung tính). 

b. Hàm lƣợng đồng (Cu) 

 

 

 

 



Báo cáo hiện trạng môi trường 05 năm (2016 - 2020) của tỉnh Bình Thuận 

 

213 

Biểu đồ 210: Hàm lƣợng Cu trong đất - khu vực chăn nuôi 

 

Kết quả quan trắc đất qua các vị trí quan trắc cho thấy, giá trị Cu được quan trắc đều đạt 

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

hạn cho phép của kim loại nặng trong đất. 

c. Hàm lƣợng chì (Pb) 

Biểu đồ 211: Hàm lƣợng Pb trong đất - khu vực chăn nuôi 

 

Kết quả quan trắc đất qua các vị trí quan trắc cho thấy, giá trị Pb được quan trắc đều đạt 

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

hạn cho phép của kim loại nặng trong đất. 

d. Các chỉ tiêu khác 

Biểu đồ 212: Hàm lƣợng Sunfat trong đất - khu vực chăn nuôi 
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Biểu đồ 213: Hàm lƣợng nhôm (III) trong đất - khu vực chăn nuôi 

 

Biểu đồ 214: Hàm lƣợng Kali trong đất - khu vực chăn nuôi 

 
Biểu đồ 215: Hàm lƣợng Nitrat trong đất - khu vực chăn nuôi 
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Biểu đồ 216: Hàm lƣợng Magie trong đất - khu vực chăn nuôi 

 

Nhìn chung, hiện trạng chất lượng môi trường đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận từ Tuy 

Phong đến Hàm Tân năm 2017 với kết quả tương đối tốt so với QCVN 03-MT:2015/ BTNMT 

và QCVN 15:2008/BTNMT đối với các loại đất như đất nông nghiệp, đất thương mại dịch vụ, 

đất dân sinh và đất công nghiệp. 
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CHƢƠNG VI. HIỆN TRẠNG ĐA DẠNG SINH HỌC 
 

6.1. Hiện trạng và diễn biến hệ sinh thái rừng 

Hiện nay, tỉnh Bình Thuận chưa có công trình nào nghiên cứu về các hệ sinh thái rừng. 

Tuy nhiên, theo kết quả kiểm kê rừng được công bố tại Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 

09/4/2018 của UBND tỉnh thì trên địa bàn tỉnh có các trạng thái rừng như sau: 

- Phân theo nguồn gốc gồm: Rừng tự nhiên (Rừng thứ sinh); rừng trồng (trồng mới trên 

đất chưa có rừng; trồng lại trên đất đã có rừng; tái sinh chồi rừng trồng). 

- Phân theo điều kiện lập địa: Rừng trên núi đất; rừng trên núi đá; rừng trên đất ngập 

nước (rừng ngập mặn, rừng ngập phèn, rừng ngập ngọt); rừng trên cát. 

- Rừng phân theo loài cây: Rừng gỗ (rừng gỗ lá rộng thường xanh hoặc nửa rụng lá, rừng 

gỗ lá rộng rụng lá, rừng gỗ lá kim, rừng gỗ hỗn giao lá rộng và lá kim); rừng tre nứa; rừng hỗn 

giao gỗ và tre nứa. 

- Đất chưa có rừng quy hoạch cho lâm nghiệp: Đất có rừng trồng chưa thành rừng; đất 

trống có cây gỗ tái sinh; đất trống không có cây gỗ tái sinh; núi đá không cây; đất có cây nông 

nghiệp; đất khác trong lâm nghiệp. 

Theo Quyết định số 799/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 của UBND tỉnh về việc công bố 

hiện trạng rừng tỉnh Bình Thuận năm 2019 thì hiện trạng diện tích rừng tỉnh Bình Thuận đến 

31/12/2019 như sau: 

- Tổng diện tích có rừng và diện tích rừng đã trồng chưa thành rừng là 340.518,70ha; 

trong đó: 

a. Tổng diện tích đất có rừng: 336.405,42 ha, trong đó:  

- Rừng tự nhiên: 288.675,94 ha. 

- Rừng trồng: 47.729,48 ha. 

b. Diện tích đã trồng chưa đạt tiêu chí thành rừng: 4.113,28 ha. 

- Tổng diện tích có rừng và diện tích rừng đã trồng chưa thành rừng phân theo chủ quản 

lý là 340.518,70 ha; trong đó: 

+ Ban quản lý rừng đặc dụng: 31.571,07 ha; 

+ Ban quản lý rừng phòng hộ: 242.438,53 ha; 

+ Tổ chức kinh tế và khoa học công nghệ, đào tạo, giáo dục: 31.662,19 ha; 

+ Lực lượng vũ trang: 15.947,78 ha; 

+ Hộ gia đình cá nhân: 12.965,71 ha; 

+ Doanh nghiệp nước ngoài: 5,5 ha; 

+ Ủy ban nhân dân các xã: 5.927,92 ha. 

- Diện tích đất có rừng đủ tiêu chuẩn để tính tỷ lệ che phủ toàn tỉnh Bình Thuận năm 

2019 là: 336.405,42 ha, tỷ lệ che phủ là 43,06 %. 

Công tác quản lý, bảo vệ rừng trên đại bàn tỉnh trong những năm qua tiếp tục được tăng 

cường, đặc biệt tập trung kiểm tra, truy quét chống phá rừng tại các điểm nóng và vùng giáp 

ranh. Các diện tích giao khoán, chăm sóc bảo vệ rừng được triển khai từ đầu năm theo kế 
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hoạch được giao. Tích cực triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng. Công tác trồng 

rừng, trồng cây phân tán hàng năm được tập trung thực hiện; năm 2017, trồng rừng tập trung 

được 3.450 ha/ 2.000 KH ha (đạt 172,5%), trồng cây phân tán 450 ha/ KH 400 ha (112,5%); 

ước năm 2018, trồng rừng tập trung được 1.990 ha/KH 1.990 ha (đạt 100%); trồng cây phân 

tán được 270 ha/KH 270 ha (đạt 100%). 

Tỉnh Bình Thuận có 02 khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN): Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu 

thuộc huyện Hàm Thuận Nam diện tích 8.293 ha (rừng đặc dụng 7.248 ha, rừng sản xuất 1.045 

ha) và Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông thuộc 02 huyện huyện Đức Linh và Tánh Linh, với 

diện tích 23.817 ha có giá trị đa dạng sinh học cao. 

Cháy rừng: Do điều kiện khí hậu của Bình Thuận, có mùa khô hạn kéo dài nên khả năng 

bị cháy rừng vào mùa khô hàng năm là rất lớn. Cháy rừng gây thiệt hại đáng kể đối với đa 

dạng sinh học. Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh từ đầu tháng 01 đến tháng 12/2019, trên địa bàn 

tỉnh có 16 trường hợp cháy thực bì dưới tán rừng với diện tích 25,6 ha, giảm 14 trường hợp so 

cùng kỳ; các vụ cháy chủ yếu cháy trảng cỏ, cây bụi, lá khô dưới tán rừng được huy động chữa 

cháy kịp thời nên không gây hại về tài nguyên rừng. Nguyên nhân các vụ cháy là do đối tượng 

sử dụng lửa lấy mật ong, bắt tắc kè, trẻ em chăn bò sử dụng lửa bất cẩn, đối tượng vào rừng 

hút thuốc không dập tàn,… 

6.2. Hiện trạng và diễn biến hệ sinh thái biển 

Bờ biển Bình Thuận dài 192 km chạy theo hướng Đông Bắc - Tây Nam. Ngoài khơi có 

đảo Phú Quý với diện tích 18 km2 nằm cách Phan Thiết 120 km về phía Đông Nam. Vùng 

biển Bình Thuận với diện tích 52.000 km2 là một trong 03 những ngư trường lớn nhất của cả 

nước. Thềm lục địa thuộc tỉnh mở rộng dần từ Bắc đến Nam. 

Vùng biển Bình Thuận có 02 dòng chảy Bắc - Nam và hiện tượng nước trồi, giàu khối 

động thực vật phù du, tạo ra tiềm năng về tài nguyên sinh vật biển. Trữ lượng hải sản từ 220 

đến 240 ngàn tấn, phong phú về chủng loại với nhiều loại hải đặc sản quý hiếm có giá trị kinh 

tế cao. Theo báo cáo của Chi Cục Thủy sản năm 2019 cho thấy: 

Tổng trữ lượng cá biển ước tính 220.000 tấn, khả năng khai thác 100-120 nghìn tấn/năm. 

Trong đó, cá nổi chiếm 60% tập trung ở 3 ngư trường chính là Phan Thiết, Hàm Tân và đảo 

Phú Quý, cá đáy chiếm 40%, các bãi cá đáy thường nằm ở độ sâu lớn hơn 30 - 50 m. 

Vùng biển Bắc Bình Thuận là khu vực tập trung nhiều bãi cá lớn (như cá Nục Sò - 

Decapterus maruasi, cá Nục đỏ - Decapterus kuroides, cá Hanh vàng - Taius tumifrons và cá 

Mối - Saurida). Các bãi cá này thường nằm ngoài khơi vịnh Phan Rí, phân bố ở mật độ cao (≥ 

1000 kg/giờ kéo lười đáy),  chiếm diện tích khoảng 170.000ha. Trữ lượng cá tính chung (bao 

gồm cả cá nổi và cá đáy) là 144.000 tấn, bình quân 7 tấn/km2. Trữ lượng động vật 2 mảnh vỏ 

trên 50.000 tấn. Khả năng khai thác hàng năm từ 25.000 - 30.000 tấn, phân bố chủ yếu dọc 

theo ven biển ở khu vực từ bờ ra đến 20m nước và tập trung nhiều ở các bãi Lai Khế, Hòn 

Rơm, Cù Lao Cau, Phan Rí cửa. Trong đó có các loài có giá trị kinh tế và khả năng khai thác 

cao như sò lông, sò điệp, dòm, nâu, điệp Nhật Bản, điệp nguyệt. Trữ lượng hải đặc sản trên 

40.000 tấn, khả năng khai thác 8.000 tấn/năm. 

Ngoài ra, có 02 khu bảo tồn biển được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nằm trong quy 

hoạch hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam đến năm 2020 tại Quyết định số 742/QĐ-TTg ngày 

26 tháng 5 năm 2010, đó là khu bảo tồn biển Hòn Cau thuộc huyện Tuy Phong rộng 12.500 ha 

với 146 loài san hô, 78 loài động vật phù du, 107 loài động vật đáy và loài cá rạn san hô  do 

Ban quản lý Khu bảo tồn quản lý và Khu bảo tồn biển đảo Phú Quý rộng 18.980 ha đang trong 

giai đoạn nghiên cứu để thiết lập Khu bảotồn. 
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Nhằm tăng cường kiểm tra, kiểm soát, nghiêm cấm các hoạt động khai thác thủy sản 

mang tính hủy diệt theo Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 

31/CT-UBND ngày 22/8/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về nghiêm cấm sử dụng chất 

nổ, chất độc, xung điện để khai thác thủy sản; thực hiện nghiêm túc Quyết định số 

61/2015/QĐ-UBND và Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản 

lý hoạt động khai thác của nghề giã cào (lưới kéo) trên vùng biển tỉnh Bình Thuận; tổ chức 

thực hiện nghiêm Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ với mục 

tiêu chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân trong tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài. 

Đồng thời, UBND tỉnh chú trọng triển khai các hoạt động bảo tồn hệ sinh thái biển tại 

Khu bảo tồn biển Hòn Cau, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra thường xuyên tình 

hình mua bán, vận chuyển, tàng trữ san hô trái phép trên địa bàn huyện Tuy Phong; duy trì 

thường xuyên công tác bảo tồn, bảo vệ các loài rùa biển tại đảo Hòn Cau. Trong năm 2017, đã 

phát hiện tiêu hủy và dỡ bỏ 05 sạp San hô cành, tịch thu trên 600 kg san hô các loại; phát hiện 

được 15 ổ trứng Rùa biển, di dời về bãi ấp và đã thả về lại tự nhiên 1.260 rùa con (tỉ lệ ấp, nở 

đạt 92%). Thực hiện công tác cứu hộ 02 cá thể rùa biển tại Nhà máy nhiệt Vĩnh Tân 2; phối 

hợp với Trung Tâm cứu hộ động vật hoang dã (WAR) tại Thành phố Hồ Chí Minh cứu hộ và 

thả về môi trường sống tự nhiên 06 cá thể gồm: 05 đồi mồi, 01 đồi mồidứa. 

6.3. Loài và nguồn gen 

a. Đa dạng loài sinh vật 

Theo Báo cáo kỹ thuật về Cập nhật giá trị đa dạng sinh học, sự phân bố của các loài quan 

trọng và các mối đe dọa đối với Khu Bảo tồn Thiên nhiên Núi Ông do Quỹ Bảo tồn rừng đặc 

dụng Việt Nam (VCF) cho kết quả tổng số loài thực vật bậc cao là 763 loài, thuộc 466 chi và 

138 họ; 315 loài động vật, gồm 83 loài thú, 165 loài chim, 46 loài bò sát và 20 loài ếch nhái. 

Theo kết quả nghiên cứu của dự án Nâng cao năng lực bảo tồn và nhận thức về Đa dạng 

Sinh học ở khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu (VN CBD 600174) do Ủy ban IUCN của Hà Lan 

(IUCN NL) tài trợ cho Trung tâm Đa dạng Sinh học và Phát Triển thuộc Viện Sinh học Nhiệt 

đới thông qua Chương trình tài trợ hệ sinh thái (Ecosystem Grants Programme - EGP), thực 

hiện trong hai năm (2008- 2010) đã ghi nhận được hơn 1.200 loài thực vật; 454 loài động vật, 

trong đó có 62 loài thú, 142 loài chim, 65 loài bò sát, 25 loài ếch nhái và 160 loài côn trùng. 

Theo đánh giá, nguồn lợi hải sản vùng biển Bình Thuận khá đa dạng và phong phú, gồm 

nhiều chủng loại. Trong đó, cá ven bờ có 641 loài nằm trong 364 giống, 140 họ, 28 bộ, 02 lớp. 

Thành phần loài cá có giá trị sử dụng ở vùng biển ven bờ gồm 295 loài (46% tổng loài). Nhóm 

cá khai thác tự nhiên gồm 140 loài, trong đó có 53 loài được khai thác thường xuyên (cao nhất 

là cá Nục Sò, Nục Thuôn); nhóm có tiềm năng làm cảnh có 183 loài và có thể nuôi thương 

phẩm có 49 loài.  

Vùng biển tỉnh có khoảng 20 loài mực, trong đó có 06 loài mực Nang, 04 loài mực ống, 

02 loài mực lá chiếm tỉ trọng cao trong khai thác. San hô có trên 146 loài, trên 100 loài động 

vật phù du, nhóm động vật giáp xác cũng phong phú với nhiều loài có giá trị kinh tế như Tôm, 

Ghẹ, Cua,…, các loài da gai có Hải sâm, Cầu gai, Huệ biển, Sao biển,…  

Riêng hệ thống loài sinh vật của Khu bảo tồn biển Hòn Cau mang đặt tính của hệ sinh 

thái rạn san hô, bao gồm 324 loài thuộc 115 giống và 41 họ; các họ cá có số lượng loài cao, 

nhuyễn thể 2 mảnh vỏ, động vật than mềm… 

b. Đa dạng về nguồn gen  
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Hiện nay tỉnh Bình Thuận chưa xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý, khai thác nguồn gen 

động, thực vật hoang dã. Chỉ mới bước đầu thu mẫu để phân tích AND của hai loài Chà Vá 

Chân Đen và Voọc Bạc Trường Sơn trong Dự ánđiều tra, giám sát cá thể loài và nghiên cứu 

tập tính sinh thái học của hai loài này do Đại học Colorado - Hoa Kỳ, Viện Sinh thái học Miền 

Nam và Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu thực hiện. 
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CHƢƠNG VII. QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN 
 

 

7.1. Khái quát tình hình công tác quản lý chất thải rắn 

Khối lượng chất thải rắn (CTR) phát sinh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (số liệu điều tra 

và thống kê năm 2017) gồm CTR đô thị, nông thôn, xây dựng, y tế và công nghiệp. 

Bảng. Khối lƣợng chất thải rắn phát sinh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

STT Phân loại CTR 
Hiện trạng phát sinh 

(tấn/ngày) 
Tỷ lệ (%) 

1 CTR đô thị 527 33,42 

2 CTR nông thôn 297 18,84 

3 CTR xây dựng 97,8 6,20 

4 CTR công nghiệp 650,9 41,28 

5 CTR y tế 4,1 0,26 

Tổng khối lượng 1.576,8 100 

(Nguồn: Sở Xây dựng, 2017) 

Trong những năm sắp tới, quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang các 

ngành công nghiệp và dịch vụ nên tỷ lệ CTR phát sinh sẽ có sự thay đổi lớn: CTR công nghiệp 

phát sinh với khối lượng lớn và tăng nhanh về số và lượng gấp nhiều lần so với CTR nông 

thôn, CTR đô thị tăng do dân số tăng và tốc độ đô thị hóa nhanh. 

7.2. Quản lý CTR đô thị 

Hiện nay, do sự phát triển về KT-XH, đời sống kinh tế của người dân được nâng cao, tốc 

độ tăng trưởng của nền kinh tế đi kèm với sự phát triển và ra đời của các khu công nghiệp 

(KCN), cụm công nghiệp (CCN) thu hút đầu tư và nhân lực làm việc tại đây. Bên cạnh các yếu 

tố tích cực trên, chất thải rắn (CTR) toàn khu vực tỉnh ngày tăng về số lượng và chủng loại. 

Bảng 8: Nguồn phát sinh các loại chất thải rắn chủ yếu ở Bình Thuận 

Nguồn 
Các hoạt động và khu vực liên 

quan phát sinh chất thải rắn 

Các thành phần của 

chất thải rắn 

Khu dân cư Các hộ gia đình 
Thức ăn thừa, rác, tro và các lọai 

khác 

Khu thương 

mại 

Cửa hiệu, nhà hàng, chợ, văn phòng, 

khách sạn, sửa chữa ô tô,… 

Bao bì các loại. Thức ăn thừa, chất 

thải do quá trình phá dở xây dựng và 

các loại khác 

Đô thị 
Kết hợp cả hai thành phần trên, rác 

thải y tế, các bệnh viện 

Kết hợp cả hai thành phần trên (có cả 

chất thải độc hại) 

Khu công 

nghiệp 

 

Xây dựng, dệt may, công nghiệp 

nặng, công nghiệp nhẹ, 

Phế liệu sản xuất, chất thải do quá 

trình phá dở xây dựng và các loại 

khác (đôi khi có cả chất thải độc hại) 
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Khu công 

cộng 

Đường phố, khu vui chơi, bãi biển, 

công viên… 

Nhựa, thủy  tinh, bao bì các loại và 

các loại khác 

Khu xử lý 

chất thải 

Nước, nước thải và các quy trình xử 

lý khác 

Các chất thải sau xử lý, thường là 

bùn 

Khu sản xuất 

nông nghiệp 
Ruộng vườn, khu chăn nuôi 

Phụ phế phẩm nông nghiệp, rác, các 

hóa chất BVTV. 

7.2.1. Công tác phân loại và thu gom CTR đô thị: 

Hầu hết rác thải không được phân loại tại nguồn mà được thu gom lẫn lộn, sau đó được 

vận chuyển bằng xe đẩy tay, xe chuyên dụng đến trạm trung chuyển để vận chuyển trực tiếp 

đến khu xử lý. Thu gom, vận chuyển CTR liên đô thị được phân theo khu vực cụ thể: 

- Khu vực phía Bắc (TT Phan Rí, TT Liên Hương): Tập trung đến khu xử lý núi Rạng, xã 

Phong Phú, huyện Tuy Phong; riêng đối xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong thì chất thải rắn được 

thu gom, vận chuyển đến bãi rác khu vực Hang Cò thuộc địa bàn để xử lý chôn, đốt. 

- Khu vực phía Nam (TX La Gi, huyện Hàm Tân): Tập trung đến Khu liên hợp Tân Bình 

(tại TX La Gi); 

- Khu vực huyện Hàm Tân (TT Tân Nghĩa, TT Tân Minh): Tập trung đến khu xử lý Sông 

Phan; 

- Khu vực huyện Đức Linh (TT Võ Xu, TT Đức Tài) và huyện Tánh Linh (TT Lạc Tánh): 

Tập trung đến khu xử lý Gia Huynh (xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh); 

- Khu vực Hàm Thuận Bắc (TT Ma Lâm, xã Hàm Đức, xã Đa Mi): Tập trung đến khu xử 

lý Hàm Trí; 

- Khu vực Bắc Bình (TT Chợ Lầu, xã Phan Rí Thành): Tập trung đến khu xử lý Hải 

Ninh. Theo Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2012 - 2020 và định 

hướng đến năm 2030, TT Phan Rí Thành được quy hoạch thuộc TX Phan Rí, nhưng vị trí gần 

khu vực Bắc Bình nên CTR vẫn được thu gom, vận chuyển về khu vực Bắc Bình. 

- Thu gom, vận chuyển CTR tại thành phố Phan Thiết: Hiện nay tổng chất thải rắn  sinh 

hoạt phát sinh trên địa bàn thành phố Phan Thiếtđược công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô 

thị Bình Thuận thực hiện thu gom và vận chuyển về bãi rác Bình Tú, xã Tiến Thành, sau đó 

đượcxử lý bằng phương pháp chôn lấp. UBND phường, xã chịu trách nhiệm ký hợp đồng thu 

gom và thu phí vệ sinh. 

- Thu gom, vận chuyển CTR tại các huyện, thị xã: CTR sinh hoạt phát sinh tại các huyện, 

thị xãdo Ban quản lý công trình công cộng huyện, thị xãthu gom bằng xe đẩy tay hoặc xe 

chuyên dụng loại 1,5 tấn, sau đó CTR được vận chuyển đến điểm tập kết của các huyện, thị xã, 

sau đó sử dụng xe chuyên dụng vận chuyển trực tiếp đến các bãi rác, chủ yếu được xử lý bằng 

phương pháp chôn lấp. 

7.2.2. Xử lý và tái chế chất thải đô thị 

Xử lý chất thải rắn của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cơ bản vẫn là lưu giữ chất 

thải lộ thiên, chôn lấp; chất thải rắn được chôn lấp, 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 
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lấp, vì vậy hiệu quả xử lý là chưa cao và tốn nhiều diện tích, gây ảnh hưởng đến môi trường, 

cảnh quan nói chung và chất lượng nguồn nước nóiriêng. 

Về xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt, sản xuất phân hữu cơ, trên địa bàn tỉnh có 07 

dự án đang triển khai xây dựng và làm thủ tục để đưa vào hoạt động. 

Bảng 9: Các bãi chôn lấp rác thải  

 
Stt 

 

Tên cơ sở 
 

Địa chỉ 

 
Đơn vị quản lý 

 

Loại bãi 

chôn lấp 

Công suất tiếpnhận 

năm 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019 

(tấn, năm) 

 

 

01 

 

Bãi rác Bình 

Tú 

Xã Tiến Thành, 

thành phố Phan 

Thiết 

Công ty CP Môi 

trường và Dịch 

vụ đô thị Bình 

Thuận 

 

 

Lộ thiên 

Năm 2016:111.196 

Năm 2017:113.983 

Năm 2018:124.440 

Năm 2019:135.513 

 

 

02 

 

Bãi rác Gành 

Hang 

Thôn Triều 

Dương, xã Tam 

Thanh, huyện Phú 

Quý 

 

Ban QLCTCC 

huyện PhúQuý 

 

Bãi đổ lộ 

thiện 

Năm 2016:10.000 

Năm 2017:10.500 

Năm 2018:11.930 

Năm 2019:13.932 

 

 

03 

Bãi chôn lấp 

chất thải rắn 

Tân Lập 

 

Xã Tân Lập, 

huyện Hàm Thuận 

Nam 

 

Ban QL CTCC 

huyện Hàm 

Thuận Nam 

 

Bãi chôn 

lấp tự hủy 

Năm 2016:14.600 

Năm 2017:14.600 

Năm 2018:16.400 

Năm 2019:18.200 

 

 

04 

 

Bãi rác núi Xả 

Thô 

 

Xã Hàm Trí, 

huyện Hàm Thuận 

Bắc 

 

Ban QL CTCC 

huyện Hàm 

Thuận Bắc 

 

 

Chôn lấp 

Năm 2016:14.464 

Năm 2017:15.225 

Năm 2018:16.057 

Năm 2019:16.057 

 

 

05 

 

Bãi rác Hàm 

Tân 

 

Xã Sông Phan, 

huyện Hàm Tân 

 

Ban QL CTCC 

huyện Hàm Tân 

 

 

Chôn lấp 

Năm 2016:4.108 

Năm 2017:4.152 

Năm 2018:4.410 

Năm 2019:4.485 

 

 

06 

 

Bãi rác huyện 

Đức Linh 

 

Xã Nam Chính, 

huyện Đức Linh 

 

Ban QL CTCC 

huyện Đức Linh 

 

 

Chôn lấp 

Năm 2016:11.000 

Năm 2017:11.500 

Năm 2018:12.000 

Năm 2019:13.800 

 

 

07 

 

Bãi rác xã Đức 

Phú 

 

Xã Đức Phú, 

huyện Tánh Linh 

 

 

Xã Đức Phú 

 

 

Chôn lấp 

Năm 2016: 382,2 

Năm 2017: 546 

Năm 2018: 709,8 

Năm 2019: 922,74 
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Stt 

 

Tên cơ sở 
 

Địa chỉ 

 
Đơn vị quản lý 

 

Loại bãi 

chôn lấp 

Công suất tiếpnhận 

năm 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019 

(tấn, năm) 

 

 

08 

 

Bãi rác xã 

Nghị Đức 

 

Xã Nghị Đức, 

huyện Tánh Linh 

 

 

Xã Nghị Đức 

 

 

Chôn lấp 

Năm 2016:441 

Năm 2017:630 

Năm 2018:819 

Năm 2019: 1.064,7 

 

 

09 

 

Bãi rác xã 

Măng Tố 

 

Xã Măng Tố, 

huyện Tánh Linh 

 

 

Xã Măng Tố 

 

 

Chôn lấp 

Năm 2016: 529,2 

Năm 2017: 756 

Năm 2018: 982,8 

Năm 2019: 1.277,64 

 

 

10 

 

Bãi rác xã Bắc 

Ruộng 

 

Xã Bắc Ruộng, 

huyện Tánh Linh 

 

 

Xã Bắc Ruộng 

 

 

Chôn lấp 

Năm 2016: 305,76 

Năm 2017: 436,8 

Năm 2018: 567,84 

Năm 2019: 738,19 

 

 

11 

 

Bãi rác xã 

Đồng Kho 

 

Xã Đồng Kho, 

huyện Tánh Linh 

 

 

Xã Đồng Kho 

 

 

Chôn lấp 

Năm 2016: 346,92 

Năm 2017: 495,6 

Năm 2018: 644,28 

Năm 2019: 837,56 

 

 

12 

 

Bãi rác xã La 

Ngâu 

 

Xã La Ngâu, 

huyện Tánh Linh 

 

 

Xã La Ngâu 

 

 

Chôn lấp 

Năm 2016: 111,72 

Năm 2017: 159,6 

Năm 2018: 207,48 

Năm 2019: 269,72 

 

 

13 

 

Bãi rác xã Hải 

Ninh 

 

Xã Hải Ninh, 

huyện Bắc Bình 

 

Ban QL CTCC 

huyện Bắc Bình 

 

 

Lộ thiện 

Năm 2016: 14.115 

Năm 2017: 13.544 

Năm 2018: 12.841 

Năm 2019: 15.760 

 

 

14 

 

Bãi rác xã 

Sông Lũy 

 

Xã Sông Lũy, 

huyện Bắc Bình 

 

 

 

Lộ thiện 

Năm 2016: 3.691 

Năm 2017: 3.421 

Năm 2018: 4.291 

Năm 2019: 5.849 

 

 

15 

Bãi rác huyện 

Tuy Phong 

 

Huyện Tuy Phong 

 

Ban QL CTCC 

huyện Tuy 

Phong 

 

 

Chôn lấp 

Năm 2016: 18.300 

Năm 2017: 20.760 

Năm 2018: 22.500 

Năm 2019: 24.716 
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Bảng 10: Các cơ sở đốt chất thải rắn 

Stt Tên cơ sở Địa chỉ Đơn vị quản lý 
Loại bãi 

chôn lấp 

Công suất tiếp 

nhận năm2015, 

2016, 2017,2018, 

2019 (tấn, năm) 

01 

Khu liên hợp XL 

chất thải sinh hoạt, 

chất thải công nghiệp 

và sản xuất phân hữu 

cơ thị xã La Gi 

 

Xã Tân Bình, 

thị xã La Gi 

Công ty 

TNHHTM- 

XD ĐaLộc 

Công nghệ 

đốt, sản 

xuất phân 

hữu cơ 

Năm 2017:13.533 

Năm 2018:22.329 

Năm 2019:25.526 

02 

Nhà máy xử lý rác 

thành phố Phan 

Thiết 

Xã Tiến Thành, 

thành phố Phan 

Thiết 

 
Công nghệ 

đốt 

Đang làm thủ tục để 

đưa vào hoạt động 

03 
Nhà máy xử lý rác 

Bá Phát 

Xã Gia Huynh, 

huyện Tánh 

Linh 

Công ty TNHH 

Môi trường Bá 

Phát 

Công nghệ 

đốt 

Đang triển khai xây 

dựng 

04 

Nhà máy phân 

loại, tái chế và xử lý 

rác thải sinh hoạt 

Thanh Long 

 

Xã Gia An, 

huyện Tánh 

Linh 

Công ty TNHH 

Thương mại 

Xây dựng xử lý 

môi trường 

Thanh Long 

Công nghệ 

đốt 

Khối lượng thu gom 7 

xã, thị trấn: Rác tồn từ 

năm 2016-2018: 

7.323; Năm 2018: 

4.590; Năm 2019: 

4.752 

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có 03 dự án đang triển khai hồ sơ thủ tục: Khu liên hợp tái chế 

và xử lý rác thải sinh hoạt, công nghiệp, nguy hại Nam Chính tại xã Nam Chính, huyện Đức 

Linh của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Xây dựng xử lý môi trường Đồng Thuận 

Phát (công suất: 80 tấn rác/ngày); Nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp và 

sản xuất phân hữu cơ huyện Phú Quý tại xã Tam Thanh, huyện Phú Quý của Công ty TNHH 

Thương mại xây dựng Đa Lộc (công suất: 70 tấn rác/ngày); Nhà máy phân loại, tái chế và xử 

lý chất thải rắn sinh hoạt Thành Nam tại xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc của Công ty 

TNHH Đầu tư xây dựng và Du lịch Thành Nam (công suất: 70 tấn rác/ngày). 

7.2.3. Chất thải nguy hại đô thị 

Đến nay trên địa bàn tỉnh chưa có đơn vị có chức năng hành nghề quản lý chất thải nguy 

hại nên việc thu gom, vận chuyển CTNH để xử lý được thực hiện bởi các đơn vị có chức năng 

ngoài tỉnh; mặt khác, lượng CTNH thực tế phát sinh từ các cơ sở có khối lượng ít, tuyến đường 

vận chuyển đến nơi xử lý xa gây khó khăn trong việc chuyển giao CTNH, dẫn đến việc thu 

gom không thường xuyên và chi phí xử lý cao. Lượng CTNH phát sinh trên địa bàn tỉnh đa số 

được vận chuyển và xử lý bởi các đơn vị: Công ty TNHH MTV môi trường đô thị thành phố 

Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần môi trường Việt Úc, Công ty TNHH xử lý môi trường Sạch 

Việt Nam, Công ty MTV sản xuất Thương mại Dịch vụ Môi trường Á Châu, Công ty Cổ phần 

Môi trường Sao Việt,... 

7.3. Quản lý CTR nông nghiệp và nông thôn 

7.3.1. Phân loại, thu gom tái sử dụng, tái chế và xử lý CTR nông nghiệp và nông thôn 

Tỉnh Bình Thuận có 06 làng nghề nông thôn đã được Ủy ban nhân dân Tỉnh công nhận 

đạt tiêu chí theo quy định tại Thông tư số 116/2006/TT-BNN ngày 18 tháng 12 năm 2006 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đa số cơ sở trong làng nghề hoạt động với quy mô 
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hộ gia đình, quy mô nhỏ lẻ, sản xuất phân tán, thiết bị công nghệ lạc hậu,... nên chưa quan tâm 

hộ gia đình, quy mô nhỏ lẻ, sản xuất phân tán, thiết bị công nghệ lạc hậu… nên chưa quan tâm 

đúng mức đến công tác BVMT, chất thải phát sinh chưa được thu gom, xử lý, chủ yếu được xử 

lý sơ bộ, sau đó thải ra môi trường, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. 

Tỉnh Bình Thuận có làng nghề bánh tráng Chợ Lầu, khu phố Xuân An, thị trấn Chợ Lầu, 

huyện Bắc Bình nằm trong danh sách các làng nghề ô nhiễm môi trường đặc biệt nghiêm trọng 

cần ưu tiên xử lý theo Chương trình mục tiêu khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai 

đoạn 2012 - 2015. Hiện nay, đa số các cơ sở hoạt động kinh doanh trong làng nghề tổ chức sản 

xuất phân tán, quy mô nhỏ, chủ yếu là quy mô hộ gia đình, thiết bị công nghệ sản xuất lạc hậu; 

do đó, chưa quan tâm đúng mức đến công tác BVMT, đặc biệt là xử lý chất thải phát sinh.  

7.3.2. Chất thải nguy hại nông nghiệp và nông thôn 

Hiện nay, tại địa phương, việc thu gom, xử lý chất thải nguy hại nông nghiệp và nông 

thôn như: bao bì thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), bóng đèn huỳnh quang thải đối với nhà vườn 

thanh long sau sử dụng vẫn chưa được quản lý theo đúng quy định hướng dẫn việc thu gom, 

vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng. Các hóa chất BVTV từ nhiều nguồn 

khác nhau như: bao bì thuốc BVTV vứt bừa bãi sau khi sử dụng; dư lượng thuốc BVTV còn 

sót lại trong các chai lọ vứt xuống ao, hồ; bóng đèn huỳnh quang hỏng chứa thành phần thủy 

ngân độc hại chưa được thu gom để xử lý theo quy định mà xả thải trực tiếp ra môi trường,… 

gây ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm và môi trường đất, đe dọa nghiêm trọng đến các hệ 

sinh thái dưới đất, nước và sức khoẻ con người. 

Sở TN&MT đã đề nghị Sở NN&PTNT tuyên truyền, hướng dẫn người nông dân sử dụng 

an toàn, hiệu quả thuốc BVTV và thu gom bao bì thuốc BVTV sau sử dụng vào bể chứa do địa 

phương bố trí; tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dân trồng thanh long không được phép thải bỏ 

bóng đèn hỏng ra các dòng suối, kênh rạch và ven đường dân sinh, lồng ghép nội dung yêu cầu 

về BVMT trong quá trình đánh giá và cấp Giấy chứng nhận VietGAP. Đồng thời, Sở TN&MT 

tỉnh Bình Thuận cũng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, 

phường, thị trấn, các phòng ban chuyên môn triển khai thực hiện các nội dung quy định về 

hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng theo Thông tư 

số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ TN&MT về quản lý chất thải nguy hại. 

7.4. Quản lý CTR công nghiệp 

Theo Quyết định số 2532/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng về việc phê duyệt 

điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận giai đoạn đến năm 

2020 và tầm nhìn đến năm 2030 thì toàn tỉnh có 09 KCN với tổng diện tích là 3048,2 ha. 

Ngoài các KCN, còn có các CCN tập trung, các khu tiểu thủ công nghiệp và làng nghề. Đến 

nay, đã có 33 CCN được đưa vào quy hoạch đến 2015, định hướng đến 2020 với tổng diện tích 

là 1.625,9 ha. Sự hình thành và đưa vào hoạt động của các KCN, CCN như đã nêu ở trên sẽ 

sản sinh ra một khối lượng CTR nhất định làm ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên và kinh tế- 

xã hội tại khu vực với các mức độ khác nhau. 

Nhìn chung, sản xuất công nghiệp tại Bình Thuận có phát triển nhưng chưa cao.Vì vậy, 

chất thải rắn công nghiệp (CTRCN) phát sinh không lớn. Hầu hết các CTRCN phát sinh từ các 

cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đều được thu gom và tập trung đưa về bãi rác để 

xử lý. Do trình độ công nghiệp còn thấp nên vấn đề tái chế và tái sử dụng CTRCN chưa được 

các doanh nghiệp coi trọng, công tác phân loại rác thải tại nguồn chưa quan tâm đúng mức. 

Vấn đề thu gom và xử lý các chất thải công nghiệp lại là một vấn đề khó khăn vì các cơ 

sở sản xuất công nghiệp phần lớn nằm rải rác trên khắp địa bàn của tỉnh, gây khó khăn cho quá 

https://baotainguyenmoitruong.vn/chat-thai-nguy-hai-ptag.html
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trình thu gom, vận chuyển. Đây là một vấn đề khó khăn cho công tác quản lý, xử lý chất thải 

rắn trên địa bàn tỉnh. 

Về thành phần CTR chủ yếu phát sinh từ các cơ sở SXCN (chiếm 62% tổng lượng CTR), 

cơ sở kinh doanh dịch vụ (chiếm 30% tổng lượng CTR), các loại hình khác chiếm khoảng 8%. 

7.4.1.Thu gom, vận chuyển CTR công nghiệp: 

Khối lượng CTR công nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu được phát sinh từ khu công 

nghiệp Phan Thiết và các huyện lân cận. Thành phố Phan Thiết không có các nhà máy quy mô 

lớn, chủ yếu là các nhà máy, cơ sở sản xuất quy mô trung bình, nhỏ thuộc các ngành nghề như 

chế biến hải sản, sản xuất nước mắm, bột cá, gia công cơ khí, bao bì … Các cơ sở thuộc loại 

hình này phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông thường. 

Theo thống kê, khối lượng CTR công nghiệp phát sinh trên địa bàn thành phố ước tính 

khoảng 50 - 55 tấn/ngày.đêm. Trong đó, phần lớn là CTR từ các cơ sở, nhà máy chế biến hải 

sản, cơ sở sản xuất nước mắm; được tận dụng làm nguyên liệu đầu vào của các nhà máy sản 

xuất bột cá trên địa bàn (đối với phế liệu hải sản) và bán làm nguyên liệu sản xuất phân bón 

(đối với xác mắm). Một phần CTR công nghiệp thông thường (như bao bì giấy, nhựa, phế liệu 

kim loại) được bán cho các cơ sở kinh doanh phế liệu. Tỷ lệ thu gom ước đạt khoảng 90%, 

trong đó, tỷ lệ CTR được tái sử dụng khoảng 80%; phần còn lại được các doanh nghiệp hợp 

đồng với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh vận chuyển để xử lý 

Riêng đối với 03 KCN chính đang hoạt động trên địa bàn tỉnh là KCN Phan Thiết I, Phan 

Thiết II và Hàm Kiệm, công tác thu gom CTR công nghiệp phần lớn hiện đang được Công ty 

CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận đảm nhiệm; Đối với CCN nằm ở các huyện,thị 

xã CTR được các Ban quản lý công trình công cộng thu gom chất thải của huyện, thị xã thực 

hiện hoặc do các cơ sở sản xuất tự đứng ra thu gom, vận chuyển ra BCL tập trung của huyện. 

7.4.2. Xử lý và tái chế CTR công nghiệp: 

Khu xử lý CTR Bình Tú (TP Phan Thiết): xử lý CTR công nghiệp khu vực TP Phan Thiết 

(KCN Phan Thiết 1 và Hàm Kiệm 1). Do lượng CTR công nghiệp phát sinh tại 02 KCN này 

không lớn (2,5 tấn/ngày), CTR công nghiệp được xử lý chung với CTR sinh hoạt đô thị; 

Các khu xử lý tập trung tại thị trấn các huyện: xử lý CTR các CCN trên địa bàn, chủ yếu 

tập trung tại huyện Đức Linh, chủ yếu là sản xuất gạch, lượng CTR phát sinh không lớn, cơ sở 

công nghiệp thường tự xử lý hoặc vận chuyển đến khu xử lý tập trung của huyện. 

7.4.3. Chất thải nguy hại công nghiệp 

Đối với CTR nguy hại tại 02 KCN: Phan Thiết 1 và Hàm Kiệm 1, các cơ sở công nghiệp 

trong KCN tự hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển định lý và xử lý CTR 

nguy hại, vận chuyển về TP Hồ Chí Minh xử lý. Đối với các CCN do lượng CTR nguy hại rất 

ít, thường được thu gom, xử lý cùng với CTR sinh hoạt phát sinh trong CCN. 

7.5. Chất thải rắn y tế 

Chất thải rắn y tế chiếm tỉ lệ nhỏ so với chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp, Trong đó, 

tập trung chủ yếu tại thành phố Phan Thiết và một số huyện, thị xã. Đây là nguồn chất thải rất 

nguy hại cần phải xử lý triệt để. Cụ thể số liệu theo thống kê như sau: 
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7.5.1. Phân loại, thu gom và vận chuyển chất thải y tế 

Các cơ sở y tế trên đại bàn tỉnh thực hiện việc thu gom, vận chuyển và lưu giữ chất thải 

rắn y tế theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT- BYTBTNMT ngày 

31/12/2015 của liên Bộ Y tế-Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về quản lý chất thải y tế. 

Trong thời gian qua, các cơ sở y tế đã có nhiều nỗ lực trong công tác quản lý chất thải, 

góp phần thực hiện tốt công tác BVMT trong ngành Y tế. Năm 2018, Ủy ban nhân dân Tỉnh 

ban hành Kế hoạch số 620/KH-UBND ngày 12/02/2018 phê duyệt Kế hoạch thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên đại bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2020. Trên cơ sở 

đó, Sở Y tế đã ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các bệnh viện thực hiện công tác quản 

lý chất thải y tế; phối hợp với Viện Pasteur Nha Trang tổ chức Khóa đào tạo về Quản lý chất 

thải y tế cho 03 nhóm đối tượng về quản lý chất thải y tế: cán bộ quản lý, cán bộ chuyên trách 

về quản lý chất thải y tế và nhân viên vận hành hệ thống xử lý chất thải y tế tại tỉnh. 

7.5.2. Xử lý và tái chế chất thải rắn y tế thông thông thƣờng 

Theo Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt Kế hoạch quản lý chất thải y tế của 04 bệnh viện dự kiến đầu tư từ nguồn vốn vay của 

ngân hàng thế giới, đến nay Dự án đã hoàn thiện việc xây lắp bể chứa chất thải nguy hại, nhà 

lưu trữ chất thải và đặt thiết bị xử lý rắn cho 03 cụm xử lý chất thải: Bệnh viện Đa khoa khu 

vực Nam Bình Thuận, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận, Bệnh viện Đa khoa khu 

vực La Gi đã bàn giao, nghiệm thu và kiểm định độc lập vào tháng 5 năm 2017; Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh đã lắp đặt hệ thống xử lý chất thải lỏng đi vào hoạt động đầu quý III năm 2018. 

Đến năm 2019, có 10/16 Cơ sở điều trị đã xây dựng lò đốt rác thải rắn y tế. Đến nay có 

một số lò đốt không hoạt động vì phát sinh nhiều vấn đề như tốn nhiên liệu, rác thải đã đốt 

không tiêu hủy hết, phát sinh khói đen ảnh hưởng đến môi trường xung quanh… 

Các Trung tâm Y tế tuyến huyện, Trạm Y tế và Phòng khám đa khoa khu vực xử lý chất 

thải y tế bằng cách đốt trong lò đốt thủ công, chôn lấp an toàn sau khi xử lý. 

7.5.3. Chất thải nguy hại y tế 

Đến năm 2019, đã có 15/16 Cơ sở điều trị đã ký hợp đồng chuyển giao chất thải nguy hại 

với các tổ chức, cá nhân có Giấy phép xử lý chất thải nguy hại hoặc Giấy phép quản lý chất 

thải nguy hại phù hợp (Trung tâm Y tế Quân dân Y Phú Quý chưa hợp đồng). 

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản, Trung tâm Sốt rét - Bướu cổ đã ký hợp đồng chuyển giao chất thải nguy hại 

với các tổ chức, cá nhân có Giấy phép xử lý chất thải nguy hại hoặc Giấy phép quản lý chất 

thải nguy hại phù hợp. 

7.6. Xuất nhập khẩu phế liệu 

Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có 01 Công ty có hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu phế 

liệu: Công ty TNHH Thương mại - xây dựng Đa Lộc. Đối với Công ty TNHH Thương mại - 

xây dựng Đa Lộc, hiện Tổng cục Môi trường đã ban hành Quyết định số 744/QĐ-TCMT ngày 

09/5/2018 thành lập đoàn kiểm tra các điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm 

nguyên liệu sản xuất của Công ty. 
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CHƢƠNG VIII. BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, THIÊN TAI, SỰ CỐ MÔI 

TRƢỜNG  

 

8.1. Vấn đề phát thải khí nhà kính 

Khí nhà kính là những khí có khả năng hấp thụ các bức xạ sóng dài (hồng ngoại) được 

phản xạ từ bề mặt Trái Đất khi được chiếu sáng bằng ánh sáng mặt trời, sau đó phân tán 

nhiệt lại cho Trái Đất, gây nên hiệu ứng nhà kính. Các khí nhà kính chủ yếu bao gồm: hơi 

nước, CO2, CH4, N2O, O3, các khí CFC. Hiện nay vấn đề phát thải khí nhà kính ở Bình 

Thuận chủ yếu các nguồn phát thải sau: 

- Hoạt động công nghiệp: hầu hết các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh đều có sử dụng 

nhiên liệu hóa thạch (than đá, dầu DO, dầu FO, khí gas…) từ đó phát sinh ra một lượng lớn 

khí CO2 là tác nhân chính gây ra hiệu ứng nhà kính. 

- Trong sản xuất nông nghiệp: nguồn gây phát thải chủ yếu là do quá lạm dụng phân 

hóa học, thuốc bảo vệ thực vật làm tỷ lệ phân,thuốc thất thoát cao gây phát thải khí N2O; 

việc giữ nước thường xuyên trong đồng ruộng gây phát thải khí CH4; thói quen đốt phụ 

phẩm, rơm rạ sau thu hoạch phát thải một lượng lớn CO2. Trong chăn nuôicác khí nhà kính 

bao gồm CH4 và N2O phát thải thông qua quá trình tiêu hóa thức ăn, thải phân và lưu giữ 

chất thải của gia súc. 

- Giao thông vận tải: sự phát triển nhanh các phương tiện giao thông vận tải là nguyên 

nhân tiềm tàng gây hiệu ứng nhà kính. Trong quá trình hoạt động các phương tiện giao 

thông phát thải vào không khí một lượng lớn các khí nhà kính như: CO2, CO, NO2, SO2… 

- Chất thải: phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực chất thải chủ yếu là khí CH4 từ hoạt 

động chôn lấp, thiêu hủy, đốt chất thải rắn tại các bãi chôn lấp, xử lý và xả nước thải tại các 

khu công nghiệp. 

Ngoài ra còn có khí CFC phát thải do sử dụng các máy điều hòa nhiệt độ trong xe, nhà 

cửa, tủ lạnh, kho đông lạnh nông sản và hải sản. 

8.2. Ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu 

8.2.1. Tình hình biến đổi khí hậu tại Bình Thuận 

Dưới tác động của biến đổi khí hậu, nhiều địa phương trong tỉnh Bình Thuận liên tục 

bị sạt lở, khô hạn… ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân cũng như sự phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

a. Hoang mạc hóa 

Tỉnh Bình Thuận nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt, khí hậu 

khô hạn nhất cả nước, nhiệt độ trung bình năm cao trên 27
0
C, lượng mưa trung bình  từ 

1.000 đến 1.600 mm/năm, chỉ bằng bằng 1/2 lượng mưa trung bình ở Nam bộ. Bình Thuận 

có gần 90 nghìn héc-ta bị hoang mạc hóa, chiếm 11% tổng diện tích đất tự nhiên trên địa 

bàn. Bình Thuận cũng là địa phương có gió trong mùa khô rất mạnh kèm theo cát từ tháng 

10 đến tháng 4 năm sau, tạo điều kiện hình thành diện tích đất hoang mạc hóa trải dọc gần 

50km bờ biển. 

Tình trạng hoang mạc hóa ngày càng trầm trọng hơn ở các huyện ven biển. Đáng lo 

ngại là tốc độ thoái hóa đất diễn ra ngày càng nhanh, đặc biệt là tại các vùng trọng điểm khô 

hạn của tỉnh như Chí Công, Bình Thạnh, khu Lê Hồng Phong… Diện tích đất tại Bình 

Thuận bị sa mạc hóa với tốc độ ngày càng nhanh, một phần nguyên nhân được lý giải là do 
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vùng đất cát ven biển được hình thành từ nhiều thời kỳ, đang bị thoái hóa nặng và trở thành 

“đất chết” do gió biển và khai thác nước ngầm để sinh hoạt, sản xuất. 

Bờ biển Bình Thuận có chiều dài 192 km, trong đó có 6 đoạn bờ biển thường xảy ra 

xói lở nghiêm trọng như: đoạn bờ biển xã Tiến Thành (thành phố Phan Thiết), bờ biển thị 

trấn Liên Hương (huyện Tuy Phong), bờ biển Phước Lộc, Tân Phước (Thị xã La Gi)… Theo 

sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận, do cấu trúc địa chất ven bờ biển gồm cát, đất 

bở rời nên dễ dàng bị xói lở khi có sóng biển vỗ mạnh vào bờ. Mỗi năm, có những vùng 

biển xâm thực mạnh vào đất liền từ 10 - 20m. 

Độ che phủ nghèo nàn trong khi bề mặt là bãi cát, do vậy khi vào mùa khô tình trạng 

cát bay xuất hiện tạo thành những đồi cát di động làm tốc độ hoang mạc hóa nhanh hơn. 

Những đồi cát được hình thành do tác động từ gió có thể đạt đến hàng nghìn héc-ta và cao 

đến 40-50m. Sau đó lượng cát này dễ dàng sụt xuống phía sườn dốc chuyển dịch dần từ vị 

trí bờ biển vào trong nội địa. 

Với những vùng đất bị hoang mạc, khi gió mạnh tác động thường xuyên sẽ tạo nên 

những cơn bão cát dữ dội, di chuyển cát từ ven biển vào đe dọa chôn vùi làng mạc, ruộng 

đồng trên phạm vi rộng hàng ngàn ha. Nghiêm trọng nhất là khu vực cát di động tại Chí 

Công, Liên Hương, Bình Thạnh … đe dọa hủy diệt những tiềm năng to lớn của nền sản xuất 

khu vực, đặc biệt là sản xuất cây công nghiệp và cây ăn quả giá trị như bông vải, nho... 

Do thiếu hệ thống rừng vành đai chắn gió nên việc di chuyển dễ dàng của cát đã tràn 

lấp lên những khu vực canh tác, khu dân cư tập trung hoặc tạo nên những cồn cát mới… 

Những tác động trên đã làm người dân trong vùng ven biển lâm vào cảnh kinh tế khó khăn 

do không đủ nước tưới để sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi… Tác động biến đổi khí hậu, 

hạn hán đã gây hậu quả nặng nề đối với sản xuất lâm nghiệp, làm thiệt hại hàng trăm ha 

rừng.Hậu quả thoái hóa đất làm đất rừng bị rửa trôi, khó khôi phục được rừng, thậm chí có 

nhiều vùng không thể khôi phục được. 

b. Sạt lở bờ biển  

Tính riêng từ 2015 đến nay đã có 407 hộ dân phải di dời do sạt lở. Nhiều nhà cửa, trụ 

sở cơ quan, cơ sở hạ tầng khu du lịch trên địa bàn các huyện, TP ven biển bị thiệt hại, ảnh 

hưởng nặng nề đến đời sống kinh tế người dân và doanh nghiệp. 

Tại huyện Tuy Phong, những đợt triều cường lớn năm 2017 và đầu năm 2018 đã xâm 

thực bờ biển, xảy ra sạt lở nghiêm trọng trên địa bàn các xã Vĩnh Tân, Vĩnh Hảo, Phước 

Thể, Bình Thạnh, Hòa Phú và các thị trấn Liên Hương, Phan Rí Cửa.Trong đó, đáng báo 

động là tại bờ biển các thôn Vĩnh Hưng, Vĩnh Tiến (Vĩnh Tân)- phía Bắc và Nam Trung 

tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân bị sạt lở với tổng chiều dài 3,8km.Tại khu phố 13, 14 thị trấn Liên 

Hương sạt lở hơn 1km, xâm thực vào bờ 20-50m, làm sập hoàn toàn 25 căn nhà, đe dọa 

hàng trăm căn nhà khác.Còn tại xã Bình Thạnh cũng sạt lở khoảng 1km, làm hư hỏng nhiều 

nhà cửa, cơ sở kinh doanh…  

Tại TP Phan Thiết, các khu phố 2 và 3, phường Hàm Tiến; khu phố 5, phường Đức 

Long và thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành, thường xuyên bị xâm thực bởi các đợt triều cường 

từ năm 2007 đến nay. 

Theo các địa phương, sạt lở nặng nhất là trong những ngày đầu tháng 3/2018 và ảnh 

hưởng bão số 9 vào tháng 11/2018. Sóng biển cao từ 2,5-3,5m, có lúc dâng từ 3,5-4,5m, làm 

sập nhiều căn nhà và uy hiếp nhiều hộ dân đang sống nơi đây. Cụ thể, tại phường Hàm Tiến 

các khu phố 2 và 3, bị sạt lở dài 2 km, còn khu phố 1 trong năm 2018 đã sạt lở 3,2km; khu 

phố 4, phường Phú Hài sạt lở dài 1,5km, đây cũng là các đoạn bờ biển đã bị xâm thực nhiều 
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nhất năm qua, mỗi năm biển lấn từ 2-3m. Tại khu phố B, phường Thanh Hải trong năm 

2017-2018 bị sạt lở dài hơn 1km, lấn sâu vào bờ 50m, làm sụp đổ 20 căn nhà dân… 

TX La Gi có tuyến bờ biển phường Phước Lộc, xã Tân Phước thường xuyên bị xâm 

thực kéo dài hơn 10 năm qua. Chiều dài sạt lở hơn 2,3km, biển lấn sâu vào bờ từ 80-200m, 

làm gần 100 căn nhà bị đổ sụp, hư hỏng phải di dời. Hay bờ biển tại Cam Bình, xã Tân 

Phước và khu vực bờ biển Tân Tiến cũng bị sạt lở, nhiều đoạn lấn sâu vào đất liền với chiều 

dài từ 1-2km. 

c. Tình trạng xâm nhập mặn 

- Xâm nhập mặn nước mặt chủ yếu xảy ra ở sông đổ ra biển vào mùa khô. Ranh giới 

mặn thường vào sâu về phía thượng lưu từ 02-04 km, có sông từ 08 - 10 km. Bản thân nước 

sông thường có độ mặn tự nhiên thấp (khoảng 0,02%), nhưng do tác động của thủy triều làm 

cho nước biển xâm nhập mặn gây mặn nước sông, nhất là vào mùa khô kiệt, chẳng hạn: 

- Sông Lòng Sông: chảy qua vùng Tuy Phong, về mùa khô lưu lượng sông giảm mạnh, 

chỉ còn 0,02 m3/s nên khi triều lên nước mặn đã xâm nhập về phía thượng lưu > 02 km, độ 

khoáng hóa của nước đạt tới 10 - 19 g/l. 

- Sông Lũy: đổ ra Biển Đông ở cửa Phan Rí, huyện Bắc Bình, vào mùa khô lưu lượng 

của sông giảm nhiều (nhỏ nhất là 1,5 m3/s), lúc đó nước thủy triều có lúc đã xâm nhập gây 

nhiễm mặn nước sông từ 4 - 4,5 km. 

- Sông Phan: chảy ra biển Đông tại cửa Tân Hải - Hàm Thuận Nam, đoạn cách cửa 

sông 05 km độ khoáng hóa thay đổi khá đột ngột, sau đó chậm dần hoặc ít thay đổi. Khoảng 

cách xâm nhập mặn theo sông khoảng 03 km vào các tháng VI đến tháng X, 04 km vào 

tháng VI. Từ tháng XI đến tháng V năm sau, lưu lượng dòng chảy giảm mạnh, chỉ đạt gần 

01 m
3
/s, lúc này nước mặn thủy triều xâm nhập sâu nhất và cách cửa sông khoảng 02 km. 

d. Bão và áp thấp nhiệt đới 

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 

tỉnh Bình Thuận, năm 2017,  bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) diễn ra trái quy luật, số 

lượng xuất hiện ở mức kỷ lục 16 cơn bão và 04 ATNĐ, cao nhất tính từ  năm 1964 đến nay. 

Trong mùa mưa bão năm 2017, tỉnh Bình Thuận đã phải chịu hậu quả nặng nề về người và 

tài sản do thiên tai gây ra: bão đã làm 06 người chết; hơn 280 căn nhà bị sập, tốc mái, ngập, 

hư hỏng, hơn 14.000 ha diện tích nông nghiệp bị thiệt hại. Tổng giá trị thiệt hại toàn tỉnh 

hơn 99 tỷ đồng.  

Bên cạnh đó, do tình hình thời tiết phức tạp, gió mạnh trên biển liên tục xảy ra, nên 

năm 2017  trên biển đã xảy ra 88 vụ tai nạn, sự cố, làm chết 36 người, mất tích 14 người, 

chìm 25 tàu cá. Riêng 8 tháng năm 2018 trên biển Bình Thuận cũng xảy ra 43 vụ tai nạn 

làm chết 21 người, chìm 9 tàu cá. Đặc biệt, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc mạnh, kết 

hợp triều cường dâng cao, đã gây tình trạng sạt lở bờ biển, nhiều khu vực ở huyện Tuy 

Phong, TX. La Gi và TP. Phan Thiết, đang bị nhấn chìm, nhiều hộ gia đình đang bị đe dọa 

trực tiếp do triều cường dâng cao. 

e. Hạn hán 

Bình Thuận có hai mùa rõ rệt là mùa khô và mùa mưa.Những năm gần đây do tác 

động của BĐKH, dòng chảy năm và dòng chảy mùa lũ trên lưu vực sông thuộc tỉnh Bình 

Thuận có xu thế tăng nhẹ, dòng chảy mùa cạn có xu thế giảm, điều này dẫn đến tình trạng 

thiếu nước trên lưu vực ngày càng gia tăng. Nhiệt độ tăng cao, lượng mưa tăng rất ít khiến 

cho nguồn nước ngày càng khan hiếm. 
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Những vùng khô hạn thường xuyên tại Bình Thuận với lượng mưa hàng năm trung 

bình chỉ 500-700 mm, khí hậu nắng nóng đã tạo thành vùng đất bán sa mạc, vùng cát vàng 

khô hạn với những trảng cây bụi thưa có gai rất khó phát triển sản xuất. 

- Thiếu nước cho sinh hoạt: các khu vực trên toàn tỉnh đều thiếu nước nghiêm trọng, 

giá nước sạch tăng từ 15 - 20 nghìn đồng/m3. 

- Thiếu nước cho sản xuất nông nghiệp: diện tích trồng lúa đông xuân thu hẹp một 

nửa. 

- Thiếu nước cho chăn nuôi: tại các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc tập 

trung khoảng 61.300 con bò (chiếm 37%), 23.580 dê (chiếm 50%) và 4.140 cừu (chiếm 

85% tổng đàn) đang mòn mỏi chết dần trong đói khát. Nguồn rơm ở khu vực này từ lâu đã 

không còn. Hạn hán, bà con không sản xuất lúa đông xuân, còn đồng cỏ tự nhiên thì đã kiệt 

mình. 

- Hầu hết các hồ thủy lợi đều cạn nước vào mùa khô: trời thì nắng rát khiến nước bốc 

hơi nhanh. Tất cả hồ thủy lợi đều dưới mực nước chết từ 0,4 đến 1,8 m. Lòng hồ bị thu hẹp 

còn 1/3 diện tích mặt nước. 

8.2.2. Tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu đến tỉnh Bình Thuận 

a. Đối với nông nghiệp 

Trong những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp liên tục phải đối phó với tình trạng 

hạn hán gay gắt trong vụ đông xuân, nhất là từ đầu năm một số địa phương trong tỉnh đang 

đối mặt nguy cơ hạn hán (không có nước sản xuất, thiếu nước trong sinh hoạt kéo dài) như 

Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Tân. Thời tiết thay đổi thất thường, hạn hán, bão lũ cũng làm 

tăng áp lực dịch hại trên cây trồng. Mật độ sâu bệnh tăng cao thậm chí có thể phát sinh một 

số loại sâu bệnh mới gây hại trong sản xuất cũng như trong quá trình bảo quản, sơ chế. 

Ngoài ra, dịch bệnh trên cây trồng xuất hiện nhiều nơi như cây lúa (Tánh Linh, Hàm Thuận 

Bắc…). Theo báo cáo của cục thống kê tỉnh Bình Thuận năm 2018 chỉ ra tình hình dịch 

bệnh đối với các loại cây trồng vẫn diễn biến phức tạp, cụ thể: 

- Cây lúa: Bệnh đạo ôn lá diện tích nhiễm trong kỳ 999ha, giảm 528 ha so cùng kỳ 

năm trước. Bệnh bạc lá gây hại 675 ha, giảm 144 ha so cùng kỳ năm 2017.Bệnh đen lép hạt 

lúa gây hại 598 ha, giảm 427 ha so cùng kỳ năm trước.Rầy nâu gây hại 786 ha, giảm 1.208 

ha so cùng kỳ năm trước.Sâu cuốn lá gây hại 341 ha, giảm 51 ha so cùng kỳ năm trước. Sâu 

đục thân gây hại giai đoạn đẻ nhánh 233 ha, tăng 139 ha, sâu đục thân gây hại giai đoạn 

đòng-trổ (bông bạc) 147 ha, tăng 138 ha so cùng kỳ năm trước. Các đối tượng khác gây hại 

rãi rác không đáng kể. 

- Cây thanh long: Trong kỳ thời tiết nắng nóng trong mùa khô, diện tích nhiễm trong 

kỳ 3.392 ha, giảm 1.323 ha so cùng kỳ 2017. Diện tích nhiễm nhẹ 3.113 ha (tỉ lệ 5-10%), 

nhiễm trung bình tỉ lệ 10-20% là 153 ha.Các đối tượng khác gây hại không đáng kể. 

- Cây mì (sắn): Tình hình bệnh khảm lá virus: diện tích nhiễm 90,5 ha chưa được tiêu 

hủy. Cụ thể: Huyện Bắc Bình: diện tích nhiễm 75 ha, giảm 9 ha so kỳ trước (đã tiêu hủy 9 

ha, gồm 3 xã Sông Bình, Bình Tân, Sông Lũy, tỉ lệ nhiễm bệnh 80-100%); Huyện Hàm Tân 

diện tích nhiễm 15,5 ha, giảm 1,5 ha (đã tiêu hủy, trong đó 13 ha nhiễm nặng tỉ lệ 100%, 2,5 

ha nhiễm nhẹ tỉ lệ 5-10%). 

b. Đối với công nghiệp 

Tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) đến hoạt động công nghiệp bao gồm: 
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- BĐKH tăng áp lực lên tài nguyên nước: Những lo lắng về việc thay đổi lượng mưa, 

thiếu nước, chất lượng nước kém, hạn hán và lũ lụt ngày càng tăng đáng kể nhu cầu về nước 

làm tăng khó khăn trong việc cung cấp nước và nguyên vật liệu cho các ngành công nghiệp 

và xây dựng. 

- BĐKH làm tăng chi phí trong sản xuất công nghiệp: Nhiều nhà máy hiện có và thiết 

bị đã được thiết kế cho điều kiện khí hậu hiện tại và có thể không chịu được thay đổi điều 

kiện môi trường. Các điều kiện khí hậu cực đoan gia tăng cùng với thiên tai làm cho tuổi thọ 

của vật liệu, linh kiện, máy móc, thiết bị và các công trình giảm đi, đòi hỏi những chi phí 

tăng lên để khắc phục. 

- BĐKH còn gây áp lực đến nguồn nhân lực: BĐKH tác động lên sức khỏe con người, 

đặc biệt là người lao động làm giảm năng suất, tiến độ công việc. 

- Phát triển công nghiệp đang là những hướng phát triển kinh tế của tỉnh trong giai 

đoạn tới, bởi thế trong phát triển ngành này cần tính đến những tác động của BĐKH. 

c. Đối với du lịch 

Du lịch là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do tác động của biến 

đổi khí hậu và mực nước biển dâng. Biến đổi khí hậu tác động trực tiếp tới phát triển du lịch 

ở 3 hình thức: đến tài nguyên du lịch (bãi biển, hệ sinh thái, di tích lịch sử - văn hóa), hạ 

tầng và cơ sở vật chất du lịch; hoạt động lữ hành. Biến đổi khí hậu tác động trực tiếp đến hạ 

tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật của du lịch nhất là hệ thống giao thông, cơ sở lưu trú, khu vui 

chơi giải trí. 

- Bình Thuận có nguồn tài nguyên du lịch phong phú gắn với biển, rừng và đảo; có bờ 

biển dài 192 km, nhiều bãi biển đẹp, nhiều khu bảo tồn thiên nhiên cấp quốc gia như: Núi 

Ông, núi Tà Cú, khu bảo tồn biển đảo Phú Quý, Cù Lao Câu đa dạng sinh học; có cảnh quan 

đặc trưng nổi tiếng như đồi cát bay Mũi Né, Bàu Trắng, Mũi Kê Gà, các hồ thác thủy điện, 

suối khoáng nóng Vĩnh Hảo, Đa Kai…, hệ thống đường giao thông, khu neo đậu tàu thuyền, 

các công trình hạ tầng cơ sở của ngành du lịch, thủy sản, sản xuất muối… nằm tiếp giáp với 

bờ biển. Đó là những đối tượng chịu tác động mạnh mẽ của các hiện tượng khí hậu, làm xói 

lở đất ven biển, hư hại công trình giao thông, cơ sở hạ tầng ven biển; ảnh hưởng tới sức 

khỏe con người và ô nhiễm môi trường. Thực tế cũng cho thấy rằng hàng năm tỉnh Bình 

Thuận chịu tác động mạnh mẽ của hiện tượng xâm thực đường bờ. Tp.Phan Thiết, nơi tập 

trung nhiều danh lam thắng cảnh đẹp là nơi chịu ảnh hưởng lớn bởi hiện tượng xâm thực 

đường bờ. Theo khảo sát của phòng tài nguyên và môi trường thành phố Phan Thiết, từ 

2014 đến nay, biển lấn vào đất liền khoảng 30 -80 m, kéo dài hơn 1.000 m. Ở khu vực dành 

cho các resort, khu du lịch ở Mũi Né, biển đã xâm thực khoảng 5m đất và kéo dài gần 500 

m. Không chỉ riêng Phan Thiết, tại huyện Tuy Phong, thị xã La Gi, huyện đảo Phú Quý đều 

xảy ra tình trạng xâm thực. Ngoài ra, hoạt động du lịch phát triển mạnh cũng làm gia tăng 

việc tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên và tác động tới khí hậu, như làm gia tăng rác thải, nước 

thải, gia tăng lượng phát thải khí nhà kính, tiêu thụ năng lượng.... 

- Các khu du lịch tâm linh được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia nổi tiếng như 

tháp Chăm Pô Sah Inư, Trường Dục Thanh, Dinh Thầy Thím, Cổ Thạch Tự... được xây 

dựng bằng các kiến trúc cổ hoặc bằng các nguyên liệu gạch hoặc đá. Biến đổi khí hậu dẫn 

đến nắng nóng kéo dài, mưa lớn kéo dài làm chất lượng của các công trình suy giảm nhanh 

hơn. Mặt khác, các hiện tượng giông bão, áp thấp nhiệt đới gia tăng kèm theo mưa và gió 

lớn đe dọa sự an toàn của các công trình. 

- Nắng nóng kéo dài và mưa lớn là những hiện tượng gây ảnh hưởng đến các hoạt 

động du lịch. Với số ngày nắng và ngày mưa tăng lên thì số ngày phục vụ cho các dịch vụ 
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du lịch sẽ bị giảm đi. Ảnh hưởng sẽ là không nhỏ nếu số ngày thời tiết xấu càng tăng lên. 

Khi nhiệt độ và lượng mưa tăng sẽ khiến cho các chuyến du lịch giảm tính hấp dẫn do oi 

bức, đường xá trở nên lầy lội khó đi hơn. Khách du lịch quốc tế là những người khắt khe với 

các điều kiện sống cơ bản và nhạy cảm với thời tiết, do đó những tác động từ thời tiết có thể 

trở thành những lý do khiến cho họ ngại ngần khi đi du lịch ở những khu vực này. 

d. Tác động của biến đổi khí hậu lên đa dạng sinh học 

- Đa dạng sinh học là cơ sở quan trọng đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của các 

quốc gia.Tuy nhiên, trong những năm gần đây, trước sự tác động của biến đổi khí hậu toàn 

cầu, đa dạng sinh học đã và đang bị ảnh hưởng ngày càng nghiêm trọng. Nhiệt độ tăng cao 

sẽ ảnh hưởng ngày càng nghiêm trọng. Nhiệt độ tăng cao sẽ ảnh hưởng đến đặc điểm sinh 

học của chúng như: sinh trưởng, sinh sản, tăng sự phú dưỡng của nước biển, dễ xuất hiện 

thủy triều đỏ, gây ô nhiễm môi trường vùng nước ven bờ làm cho các đối tượng dễ bị nhiễm 

bệnh và dễ xuất hiện các bệnh mới. 

- Trong thiên nhiên, đa dạng sinh học nhất là các hệ sinh thái rừng nhiệt đới là nơi chủ 

yếu tích lũy trở lại nguồn khí CO2 phát thải ra tạo thành chất hữu cơ. Trong khi đó, chúng ta 

lại đã và đang chặt phá rừng để phát triển nông nghiệp, mở rộng chăn nuôi, xây dựng nhà 

cửa, đô thị. Sự tàn phá rừng không những gây mất cân bằng sinh thái mà còn làm giảm khả 

năng hấp thu CO2 và gián tiếp làm tăng thêm lượng khí CO2 phát thải vào khí quyển, góp 

phần làm cho biến đổi khí hậu toàn cầu tăng nhanh. Các loài sinh vật muốn phát triển một 

cách bình thường cần phải có một môi trường sống phù hợp, tương đối ổn định về nhiệt độ, 

độ ẩm, ánh sáng, đất đai, thức ăn, nguồn nước… và cộng đồng các loài sinh vật trong nơi 

sống đó. Chỉ một trong nhưng nhân tố của môi trường sống bị biến đổi thì sự phát triển của 

một loài sinh vật nào đó sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí có thể bị diệt vong tùy thuộc vào mức độ 

biến đổi nhiều hay ít. 

- Nước biển dâng sẽ gây nên xói mòn bờ biển, ngập lụt vùng ven bờ, làm suy thoái đất 

ngập nước, nước mặn xâm nhập giết chết các loài thực vật, động vật nước ngọt. Tại những 

vùng mà biến đổi khí hậu làm tăng cường độ mưa thì nước mưa sẽ làm tăng xói mòn đất, lũ 

lụt, sụt lỡ đất đá và có thể gây ảnh hưởng đến cấu trúc, chức năng của các thủy vực làm ô 

nhiễm nguồn nước. Tất cả những ảnh hưởng đến các loài sinh vật và tài nguyên sinh vật, 

làm cho nhiều hệ sinh thái bị suy thoái. 

- Nhiều dấu hiệu đã cho thấy tác động của biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng ngày một 

sâu, rộng đến các hệ sinh thái. Vùng phân bố của các loài thay đổi: nhiều loại cây, côn 

trùng, chim và cá đã di chuyển đến nơi khác, nhiều loại thực vật nở hoa sớm hơn, nhiều loại 

chim đã bắt đầu mùa di cư sớm hơn, nhiều loại động vật đã vào mùa sinh sản sớm hơn. 

e. Đối với đời sống con người 

Sự thay đổi khí hậu còn ảnh hưởng đến sức khỏe con người theo nhiều cách khác 

nhau, phụ thuộc nhiều vào khí hậu tại chỗ, đặc biệt là sự nóng lên của trái đất. Nhiệt độ 

nóng lên của Trái đất làm tăng số lượng người chết do bệnh tim, huyết áp cao, số bệnh hô 

hấp tăng. Nhiệt độ cao cũng sẽ làm cho nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí đa dạng, 

phức tạp như amin, nitrozo, ozon ở gần mặt đất, phấn hoa, các bào tử nấm… các loại hợp 

chất gây ra các bệnh di ứng, hen, tổn thương các mô phổi… Nhiều bệnh nặng, dịch bệnh 

xuất hiện khi nắng nóng và nhiệt độ môi trường nóng lên bất thường. Chẳng hạn nhiệt độ 

tăng cao, thời tiết nóng hơn bình thường sẽ làm cho côn trùng, muỗi phát triển mạnh, làm 

lây lan các bệnh do muỗi và côn trùng đốt, tiếp xúc như: viêm da, sốt rét, sốt vàng da, sốt 

suất huyết, viêm não, SARS… các loại bệnh này thường tấn công vào người già và trẻ em vì 

hệ miễn dịch của đối tượng này kém. 
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8.3. Tai biến thiên nhiên 

8.3.1. Khái quát hiện trạng tai biến thiên nhiên 

Tai biến thiên nhiên (thiên tai) được hiểu là những hiện tượng xảy ra trong tự nhiên 

gây tác hại về của cải vật chất và tính mạng con người như: bão lốc, lũ lụt, xâm nhập mặn, 

nứt đất, động đất. Tai biến trở thành thảm họa khi thiệt hại do nó gây ra với khối lượng rất 

lớn và xảy ra trên một phạm vi rộng. Tai biến thiên nhiên bắt nguồn từ các điều kiện tự 

nhiên, quá trình tự nhiên và hiện tượng tự nhiên. Các tai biến do chính con người gây ra 

như: tràn dầu, hỏa hoạn do chập điện, vỡ đập của hồ chứa nước, nổ nhà máy điện nguyên tử 

có nguồn gốc nhân sinh được xem như sự cố môi trường. 

Bình Thuận là tỉnh duyên hải thuộc vùng Nam Trung Bộ, nằm trong vùng khí hậu 

nhiệt đới gió mùa điển hình nhiều nắng, nhiều gió và là một trong những vùng khô hạn nhất 

cả nước. Địa hình phân chia phức tạp, Bình Thuận trải dài dọc bờ biển Đông theo hướng 

Đông Bắc - Tây Nam khoảng 160 km (chiều rộng 95 km, chỗ hẹp nhất là 32 km). Phía bắc 

giáp các sườn núi cuối cùng của dãy Trường Sơn, phía Nam là các dải đồi cát (động cát) 

chạy dài; phần lớn lãnh thổ là đồi núi thấp, đồng bằng ven biển. Hàng năm, Bình Thuận 

chịu nhiều tác động của thiên tai, bị thiệt hại lớn về của cải vật chất và tính mạng con người. 

Các tai biến thiên nhiên thường xuyên diễn ra trên địa bàn tỉnh Bình Thuận: như mưa lũ, 

ngập lụt, gió lốc, sét, hạn hán, triều cường sạt lở bờ biển,… 

8.3.2. Các thiệt hại do tai biến thiên nhiên  

a. Thiệt hại do tai biến thiên nhiên tại Việt Nam 

a1. Tác động đến môi trường  

- Ô nhiễm nguồn nước mặt: Ngập lụt xảy ra khiến cho nguồn nước sinh hoạt của dân 

cư không được đảm bảo vệ sinh. Các nhà vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm bị 

ngập sâu trong nước, xác chết động thực vật, rác bẩn và chất thải sinh hoạt của con người từ 

các khu vực đầu nguồn theo nước lũ tràn về… pha trộn vào nguồn nước mặt làm cho nguồn 

nước mặt bị ô nhiễm trầm trọng. 

- Ô nhiễm nguồn nước ngầm: Ngập lụt xảy ra làm các chất ô nhiễm xâm nhập vào 

nguồn nước ngầm làm cho nước ngầm bị ô nhiễm. Mặt khác, khi ngập lụt, các giếng bị 

ngập, tắc nghẽn không sử dụng được dẫn đến bị hư hỏng. 

- Môi trường đất: Hoạt động cát bay đã làm cho diện tích đất canh tác, sản xuất của 

vùng ngày càng mất bởi tình trạng sa mạc hóa, giảm năng suất đất cũng như khả năng phục 

hồi tự nhiên của đất 

- Môi trường sinh thái: Thủy triều đỏ là nguyên nhân làm chết nhiều loài sinh vật 

biển trong tự nhiên và nuôi trồng. 

a2. Tác động đến con người: 

- Ngập lụt không chỉ gây thiệt hại về người mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe. Nước 

bẩn trong mùa lũ là môi trường phát sinh mần móng và lây truyền bệnh rất nhanh.  

- Hiên tượng sạt lở, cát bay làm giảm diện tích đất canh tác, đất ở, làm thất thoát tài 

sản,… của người dân 

- Gió lốc, sét, sạt lở làm sập nhà cửa, cơ sở hạ tầng, hoa màu,... gây nguy hiểm đến 

tính mạng và tài sản của người dân. 
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- Tổn thương về tâm lý: Khi bị ảnh hưởng của thiên tai, phải di dời nhà của, một số 

gia đình có người chết, bị thương do dông, lốc,... sẽ gây chấn thương tâm lý kéo dài, có thể 

gây ra những bệnh về thân kinh. 

c. Tác động đến kinh tế và xã hội 

- Nông nghiệp: vào mùa lũ, nhiều hộ gia đình bị mất trắng diện tích lúa, rau quả, 

vườn cây ăn trái bị ngập mất trắng. 

- Chăn nuôi: lũ lụt làm chết một số lượng đáng kể trâu bò, heo, gia cần,... chủ yếu 

những hộ dân này là những hộ dân nghèo sống ở vùng sâu của tỉnh. 

- An ninh: mật độ dân cư di dời đến nơi an toàn tăng cao, thêm vào đó điều kiện sống 

thiếu thốn, khó khăn làm cho đời sống cộng đồng diễn ra phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, 

trật tự, an toàn xã hội. Bên cạnh đó, các hộ dân di cư là những hộ nghèo nên đa số đều 

không có nghề nghiệp ổn định để kiếm sống; do đó, họ cần các chính sách hỗ trợ của Nhà 

nước về việc làm và nghề nghiệp.  

- Nuôi trồng thủy sản: khi lũ ngập sâu, các ao nuôi thủy sản không có khả năng bảo 

vệ bị mất trắng. 

- Y tế: lũ lụt làm cho cơ sở hạ tầng y tế bị hư hỏng, các bệnh viện trạm y tế bị cô lập 

khiến cho việc tiếp cận những tiến bộ khoa học kỹ thuật về y tế gặp nhiều khó khăn. Bên 

cạnh đó, việc khám chữa bệnh của người dân cũng bị hạn chế. 

- Giáo dục: lũ ngập sâu khiến cho trường lớp, bàn ghế bị ngập, hư hỏng, cuốn trôi 

gây ảnh hưởng đên chất lượng giáo dục. 

- Giao thông: hệ thống giao thông đường bộ bị ngập nước hoặc bị xói lở đất làm khó 

khăn cho việc di chuyển, đi lại khó hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt và sản suất 

người dân.   

b. Thiệt hại do tai biến thiên nhiên tại Bình Thuận 

Giai đoạn hiện nay, có 13 loại thiên tai có thể ảnh hưởng tới địa bàn tỉnh. Các loại 

thiên tai gồm: áp thấp nhiệt đới - bão, lốc - sét - mưa đá, mưa lớn, sạt lở - sụt lún do mưa lũ, 

nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn, lũ - lụt, nước dâng, lũ quét, động đất và sóng thần. Các 

loại thiên tai này được cảnh báo nguy cơ xảy ra mức độ 2 đến mức độ 5 tại Bình Thuận. 

Trong những năm gần đây, dưới tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) thì các loại 

hình thiên tai càng gia tăng về mức độ và tần số, trong đó các tai biến thiên nhiên liên quan 

đến sạt lở, mưa lũ, khô hạn, lốc xoáy… đã xảy ra ở hầu hết các địa phương trong tỉnh.  

Tại huyện Tuy Phong, đã xảy ra tình trang sạt lở bờ biển rất nghiêm trọng tại thị trấn 

Liên Hương, với chiều dài hơn 1.000 m, biển xâm thực vào đất liền từ 30 - 80 m làm sập 

hoàn toàn 29 căn nhà, đe dọa hàng trăm căn nhà khác của các hộ dân đang sinh sống. 

Tại thành phố Phan Thiết, sạt lở xảy ra ở khu phố 2 và 3, phường Hàm Tiến; khu phố 

5, phường Đức Long và xã Tiến Thành. Tính đến thời điểm hiện nay, tại thành phố Phan 

Thiết có 41 căn nhà bị đổ sập hoàn toàn và hơn 50 căn nhà khác có nguy cơ bị hư hỏng do 

triều cường, sóng biển tàn phá. 

Tại thị xã La Gi, trên tuyến bờ biển phường Phước Lộc, xã Tân Phước, bị sạt lở hơn 

1.200 m, biển xâm thực vào đầt liền từ 80 - 150 m làm cho  10 căn nhà bị sập hoàn toàn và 

100 căn nhà có nguy cơ bị hư hỏng do triều cường gây ra… 
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Cạnh đó, tình trạng khô hạn, hoang mạc hóa cũng đang diễn biến vô cùng phức tạp. 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Bình Thuận, tình trạng sa mạc 

hóa ngày càng trầm trọng hơn ở các huyện ven biển. Đáng lo ngại là tốc độ thoái hóa đất 

diễn ra ngày càng nhanh, đặc biệt là tại các vùng trọng điểm khô hạn của huyện Bắc Bình, 

tỉnh Bình Thuận. 

Hiện nay, Bình Thuận có hơn 80.000 ha diện tích đất bị hoang mạc hóa, chiếm 11% 

tổng diện tích đất tự nhiên trên toàn tỉnh. Cụ thể, tại vùng đất khu Lê, huyện Bắc Bình, ngày 

trước đất tốt, hoa màu phong phú, đa dạng, động vật còn rừng trú ẩn nhưng sau mấy chục 

năm đã có sự thay đổi khá rõ. Hiện, không còn cây rừng, nguồn nước cạn kiệt nên các loài 

động thực vật không thể sinh sống được. 

Cùng với đó, nhiệt độ tăng cao, hạn hán khắc nghiệt khiến hoạt động sản xuất và đời 

sống của nông dân tại nhiều địa phương gặp khó khăn. Mới đây nhất là tình trạng nắng hạn 

kéo dài đã khiến khiến hơn 4.400 ha diện tích hoa màu của người dân tại xã Bình Tân, 

huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, chịu thiệt hại nặng nề… 

8.4. Sự cố môi trƣờng 

8.4.1. Khái quát hiện trạng xảy ra sự cố môi trƣờng 

Sự cố môi trường là các tai biến hoặc rủi ro xảy ra trong quá trình hoạt động của con 

người hoặc biến đổi bất thường của thiên nhiên, gây suy thoái môi trường nghiêm trọng. 

Sự cố tràn dầu là sự giải phóng hydrocarbon dầu mỏ lỏng vào môi trường do các hoạt 

động của con người. Tràn dầu thường xảy ra trong các hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai 

thác, vận chuyển, chế biến, phân phối và tàng trữ dầu khí và các sản phẩm của chúng. Ví dụ, 

các hiện tượng rò rỉ, phụt dầu, vỡ đường ống, vỡ bể chứa, tai nạn đâm va gây thủng tàu, 

đắm tàu, sự cố tại các dàn khoan dầu khí, cơ sở lọc hoá dầu v.v... làm cho dầu và sản phẩm 

dầu (mà dưới đây sẽ được gọi tắt là dầu) thoát ra ngoài gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng 

xấu đến sinh thái và thiệt hại đến các hoạt động kinh tế, đặc biệt là các hoạt động có liên 

quan đến khai thác và sử dụng các dạng tài nguyên thuỷ sản. 

Mặt khác, tràn dầu cũng được xem như sự giải phóng vào môi trường do rò rỉ tự nhiên 

từ các cấu trúc địa chất chứa dầu dưới đáy biển do các hoạt động của vỏ trái đất gây nên như 

động đất... Số lượng dầu tràn ra ngoài tự nhiên khoảng vài trăm lít trở lên có thể coi là sự cố 

tràn dầu. 

Theo thống kê từ 2016 - 2019, tỉnh Bình Thuận chỉ xảy ra sự cố tràn dầu. Theo số liệu 

“Ban Chỉ huy Ứng phó sự cố tràn dầu - Sở Tài nguyên và Môi trường”, từ năm 2016 đến 

nay có một số sự cố tràn dầu đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Thuận như sau: 

- Ngày 1/7/2019, tàu dịch vụ hậu cần nghề cá của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mang số 

hiệu BV 98459 TS, công suất 48CV chở khoảng 70.000 lít dầu DO đang neo đậu tại cảng 

Phú Quý, do sóng to, gió lớn bị mắc cạn tại bãi đá kè cảng biển Phú Quý và bị chìm 1 phần. 

UBND huyện Phú Quý và các cơ quan liên quan triển khai, sử dụng phao quây dầu để chủ 

động khống chế. 

8.4.2. Thiệt hại do sự cố môi trƣờng 

a. Thiệt hại do sự cố môi trường đã xảy ra ở Việt Nam 

- Sự cố môi trường biển xảy ra từ tháng 4/2016 tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, 

Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, là sự cố môi trường lớn nhất từ trước đến nay ở nước ta, gây 

thiệt hại về môi trường, hệ sinh thái biển và nguồn lợi hải sản, ảnh hưởng rất lớn tới sản 

xuất, kinh doanh, đời sống của khoảng 510.000 người. 

http://hoahocngaynay.com/vi/phat-trien-ben-vung/hoa-hoc-va-moi-truong.html
http://hoahocngaynay.com/vi/phat-trien-ben-vung/hoa-hoc-va-moi-truong.html
http://hoahocngaynay.com/vi/phat-trien-ben-vung/hoa-hoc-va-moi-truong.html
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- Sự cố tràn dầu tại thành phố Thanh Hóa (Thanh Hóa) gây ra hệ lụy khi nhiều loài 

tôm cá bị chết. Đến sáng 18.12.2018, dầu tràn đã lan rộng ra khu vực khoảng 5 ha đất nông 

nghiệp. Trên các cánh đồng quanh địa điểm xảy ra sự cố tràn dầu ở phường Quảng Hưng, 

thành phố Thanh Hóa, các loại tôm, cá, lươn, rắn… chết khắp nơi. Bao phủ khắp khu vực 

này là mùi dầu bốc lên nồng nặc. Lượng dầu được đơn vị chuyên môn ước tính chảy tràn ra 

môi trường khoảng 4.000 lít. 

b. Thiệt hại do sự cố môi trường đã xảy ra tại Bình Thuận 

- Ngày 10/06/2017 tàu CHEMROAD JOURNEY chở 29.954 tấn hóa chất từ 

Singapore đi Trung Quốc bị mắc cạn tại vị trí có tọa độ 10-02,90N; 108-58,40 E vùng biển 

Bình Thuận. Tàu bị nghiêng 15,5 độ về mạn trái, mũi tàu nằm trên bãi đá, đáy tàu thủng 2 

vết ở két nước dằn hầm mũi số 1 và số 2, nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm môi trường luôn cận kề. 

Trong các ngày từ 15 đến 26/6/2017 việc bơm chuyển két nhiên liệu từ các hầm mũi sang 

hầm lái đã được thực hiện với khối lượng khoảng 826 tấn để phòng ngừa ô nhiễm dầu và 

góp phần làm nổi mũi tàu, việc chuyển tải đã hoàn tất, tàu CHEMROAD JOURNEY đã 

được di dời khỏi bãi cạn thành công, kết thúc chiến dịch dài 23 ngày của các đơn vị. 

- Ngày 5/7/2018, tàu An Phú 868 (ở tỉnh Thái Bình) của Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Vận tải biển Vịnh Hồng Hà, có trọng tải 2.041 tấn đang chở gạo từ An Giang về Hải Phòng, 

khi đến vùng biển Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) cách đất liền khoảng 10 hải lý về phía 

Đông thì bị va vào bãi cạn, tàu bị vỡ. Tàu An Phú 868 đã phát tín hiệu cấp cứu khẩn cấp, 

sau đó tàu An Phú 868 bị chìm xuống biển và mất liên lạc. Các thuyền viên của tàu đã được 

cứu vớt an toàn sau đó. 

https://thanhnien.vn/thoi-su/xu-ly-su-co-tran-dau-tai-vung-bien-quy-nhon-897112.html
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CHƢƠNG IX. TÁC ĐỘNG CỦA Ô NHIỄM MÔI TRƢỜNG 
 

9.1. Tác động của ô nhiễm môi trƣờng đối với sức khỏe con ngƣời 

9.1.1. Tác động trực tiếp do ô nhiễm môi trƣờng nƣớc 

Theo nghiên cứu Tổ chức Y tế Thế giới kết luận rằng môi trường nước thải có ảnh 

hưởng rất lớn tới sức khoẻ con người. Nhiều dịch bệnh liên quan đến nước bị ô nhiễm như 

bệnh tả, thương hàn, lỵ, tiêu chảy, viêm gan A đã và đang xảy ra. Thiếu nước cũng gây ảnh 

hưởng trầm trọng, đặc biệt là sự phát sinh và lây nhiễm các bệnh về da, mắt và các bệnh 

truyền qua đường miệng. Ước tính trên thế giới có khoảng 06 triệu người bị mù do bệnh đau 

mắt hột và khoảng 500 triệu người có nguy cơ bị mắc bệnh này. Theo thống kê sức khoẻ 

toàn cầu của trường Đại học Harvard, của Tổ chức Y tế Thế giới và Ngân hàng Thế giới thì 

hàng năm có khoảng 04 tỷ trường hợp (trong đó có Việt Nam) bị tiêu chảy, làm 2,2 triệu 

người chết mà chủ yếu là trẻ em dưới 05 tuổi (tương đương cứ 15 giây thì có 01 trẻ em bị 

chết). Con số này chiếm khoảng 15% số trẻ em chết vì tất cả các nguyên nhân ở những nước 

đang phát triển. Nâng cao chất lượng nước sinh hoạt và cung cấp các công trình vệ sinh phù 

hợp sẽ giảm 1/4 đến 1/3 số ca bị tiêu chảy hàng năm.  

Đối với sự sống thì nước cũng như không khí rất cần thiết cho con người và các sinh 

vật khác. Khoảng 50 đến 65% trọng lượng cơ thể chúng ta là nước và chỉ cần thay đổi 

khoảng 1-2% lượng nước trong cơ thể cũng có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ và gây khát. 

Mất 5% nước trong cơ thể có thể gây hôn mê và nếu mất một lượng khoảng 10 - 15% thì có 

thể dẫn tới tử vong. Mặc dù có nhiều bằng chứng cho thấy con người có thể nhịn đói trong 

vài tháng nhưng trong điều kiện khí hậu khô nóng thì chúng ta chỉ có thể sống được 01 đến 

02 ngày mà không tiêu thụ (ăn và uống) nước. Trung bình mỗi người tiêu thụ khoảng 02 lít 

nước mỗi ngày và với dân số thế giới hiện nay vào khoảng 06 tỷ người thì mỗi ngày chúng 

ta tiêu thụ hết 12 triệu mét khối nước uống.  

Do đó, cung cấp nước đầy đủ và trong sạch là một trong những yếu tố cơ bản để bảo 

vệ sức khoẻ. Chúng ta có thể tóm tắt những vai trò chính của nước đối với cơ thể là:  

- Nước được xem như là thực phẩm cần thiết đối với con người. Nước đưa vào trong 

cơ thể những chất bổ hòa tan và thải ra ngoài cơ thể những chất cặn bã dưới dạng hòa tan và 

nửa hoà tan.  

- Nước cung cấp cho cơ thể những vi yếu tố cần thiết như: flo, calci, mangan v.v…  

- Nước rất cần cho vệ sinh cá nhân và vệ sinh công cộng.  

- Nước có thể đưa vào cơ thể những chất độc hại, những vi khuẩn gây bệnh khi nước 

không được trong sạch.  

Trong hoạt động sống của mình, hàng ngày con người đã thải vào môi trường xung 

quanh một khối lượng nước bẩn tương đương với khối lượng nước sạch đã được cung cấp. 

Nước bẩn thải ra từ các khu dân cư, đô thị, thành phố, các nhà máy xí nghiệp... có chứa một 

khối lượng lớn chất bẩn rất đa dạng. Khi nước bẩn chảy vào nguồn nước sẽ làm thay đổi 

những đặc tính cơ bản của nguồn nước tự nhiên. Ví dụ như 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. Ngày nay, với mật độ 

dân đô thị ngày càng tăng, chính phủ và cộng đồng ngày càng quan tâm tới lĩnh vực bảo vệ 

môi trường, mối liên quan giữa chất lượng môi trường và sức khoẻ ngày càng được hiểu rõ, 
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đồng thời những tổn thất kinh tế do ô nhiễm nước gây ra cũng được đánh giá chính xác hơn 

nên đã thúc đẩy cải thiện các biện pháp áp dụng nhằm kiểm soát ô nhiễm.  

Nước có thể bị nhiễm bẩn bởi nhiều nguồn gốc khác nhau, mỗi nguồn gây ra ô nhiễm 

nước lại có nhiều tác nhân ô nhiễm.  

Các bệnh liên quan với nước có thể được chia thành một số nhóm chính:  

a. Bệnh lây lan qua nước ăn uống  

Những căn bệnh này xảy ra do ăn uống nước bị nhiễm sinh vật gây bệnh, ví dụ như 

các bệnh đường ruột (thương hàn, tả, viêm gan A). Nước là môi trường làm lây lan và gây 

ra các đại dịch bệnh đường ruột ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới.  

b. Bệnh do tiếp xúc với nước  

Những bệnh này có thể lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với các sinh vật gây bệnh 

trong nước. Ví dụ bệnh giun Guinea và bệnh sán máng (schistosomiases) có thể xảy ra ở 

những người bơi lội dưới nước có loài ốc bị nhiễm những sinh vật gây các bệnh này sinh 

sống. Các ấu trùng rời khỏi cơ thể ốc vào nước và sẵn sàng xuyên qua da của con người. 

Biện pháp phòng chống những bệnh này là thu gom, xử lý phân người và động vật hợp vệ 

sinh, đồng thời ngăn không cho mọi người tiếp xúc với nước bị nhiễm bẩn.  

c. Các bệnh liên quan đến nước  

Các bệnh trong nhóm này phải kể đến là bệnh sốt rét, bệnh sốt xuất huyết Dengue, 

bệnh giun chỉ. Côn trùng trung gian truyền bệnh là các loại muỗi, trong đó nước đóng vai 

trò là môi trường sống của các sinh vật truyền bệnh. Muỗi sống trong các vùng có bệnh dịch 

lưu hành, quá trình sinh sản của muỗi phải qua môi trường nước. Muỗi đẻ trứng trong nước, 

trứng nở thành bọ gậy, bọ gậy thành cung quăng và thành muỗi. Biện pháp dự phòng là loại 

bỏ côn trùng truyền bệnh hoặc tránh không tiếp xúc với chúng. 

d. Các bệnh do thiếu nước trong tắm giặt  

Một số ví dụ về loại bệnh này là bệnh do Shigella, bệnh ngoài da, bệnh mắt hột và 

bệnh viêm màng kết. Theo điều tra dịch tễ học, các bệnh ngoài da, bệnh về mắt có tỷ mắc 

bệnh liên quan chặt chẽ với việc cung cấp và sử dụng nước sạch. Nguyên nhân chủ yếu là 

do ký sinh trùng, các vi khuẩn, virus, nấm mốc gây ra, nhưng thiếu nước sạch để vệ sinh cá 

nhân không kém phần quan trọng. Nghiên cứu tại các vùng trước đây có tỷ lệ mắc các bệnh 

trên cao, sau khi được cải thiện việc cung cấp nước, vệ sinh môi trường và giáo dục vệ sinh 

thì tỷ lệ mắc các bệnh trên đã giảm xuống rõ rệt.  

e. Bệnh do vi yếu tố và các chất khác trong nước  

Bệnh do yếu tố vi lượng, hoặc các chất khác có trong nước gây ra cho người là do thừa 

hoặc thiếu trong nước. Trong nhóm này có các bệnh sau:  

- Bệnh bướu cổ: bệnh phát sinh ở những nơi mà trong đất, trong nước, trong thực 

phẩm quá thiếu iod, ví dụ vùng núi cao, vùng xa biển. Nhu cầu hàng ngày của cơ thể là 

200mcg iốt, nếu không đủ tuyến giáp phải làm việc nhiều và làm cho bướu cổ to ra. Tuy 

vậy, bệnh bướu cổ còn do các yếu tố khác như giới tính, địa dư, di truyền, khả năng kinh tế 

và xã hội.  

- Bệnh về răng do thiếu, thừa flo: flo cần thiết cho cơ thể cấu tạo men răng và tổ chức 

của răng. Tiêu chuẩn cho phép trong nước uống là 0,7-1,5 mg/l. Nếu flo nhỏ hơn 0,5mg/l sẽ 

bị bệnh sâu răng, nếu lớn hơn 1,5 mg/l sẽ làm hoen ố men răng và các bệnh về khớp.  
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- Bệnh do nitrat cao trong nước: nitrat là sản phẩm phân huỷ cuối cùng của chất Dinh 

dưỡng trong tự nhiên. Nitrat cao trong nước còn do nước bị ô nhiễm nước thải. Trong nước 

có hàm lượng nitrat trên 10 mg/l có thể gây bệnh tím tái ở trẻ em. Người ta thấy rằng hàm 

lượng methemoglobin trong máu cao ở cả trẻ em và người lớn khi dùng nước có hàm lượng 

nitrat cao quá giới hạn cho phép.  

- Bệnh do nhiễm độc bởi các chất độc hoá học: nước có thể bị nhiễm bẩn bởi các chất 

hoá học dùng trong sinh hoạt hàng ngày, trong nước thải sản xuất công nghiệp v.v…  

Các kim loại nặng có trong nước là cần thiết cho sinh vật và con người vì chúng là 

những nguyên tố vi lượng mà sinh vật cần tuy nhiên với hàm lượng cao nó lại là nguyên 

nhân gây độc cho con người, gây ra nhiều bệnh hiểm nghèo như ung thư, đột biến. Đặc biệt 

đau lòng hơn là nó là nguyên nhân gây nên những làng ung thư.  

Các ion kim loại được phát hiện là hợp chất kìm hãm ezyme mạnh. Chúng tác dụng 

lên phôi tử như nhóm - SCH3 và SH trong methionin và xystein. Sau đây là một số kim loại 

có nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng nhất:  

 Trong nước nhiễm chì: Chì có tính độc cao đối với con người và động vật. Sự thâm 

nhiễm chì vào cơ thể con người từ rất sớm từ tuần thứ 20 của thai kì và tiếp diễn suốt kì 

mang thai. Trẻ em có mức hấp thụ chì cao gấp 3 - 4 lần người lớn. Mặt khác thời gian bán 

sinh học chì của trẻ em cũng dài hơn của người lớn. Chì tích đọng ở xương . Trẻ em từ 06 

tuổi trở xuống và phụ nữ có thai là những đối tượng mẫn cảm với những ảnh hưởng nguy 

hại của chì gây ra. Chì cũng cản trở chuyển hóa canxi bằng cách trực tiếp hay gián tiếp 

thông qua kìm hãm sự chuyển hóa vitamin D. Chì gây độc cả cơ quan thần kinh trung ương 

lẫn thần kinh ngoại biên.  

Chì tác động lên hệ enzyme, đặc biệt là enzyme vận chuyển hiđro. Khi bị nhiễm độc, 

người bệnh bị một số rối loạn cơ thể, trong đó chủ yếu là rối loạn bộ phận tạo huyết (tủy 

xương). Tùy theo mức độ nhiễm độc có thể gây ra những tai biến như đau bụng chì, đường 

viền đen Burton ở lợi, đau khớp, viêm thận, cao huyết áp vĩnh viễn, liệt, tai biến lão nếu 

nặng có thể gây tử vong. Tác dụng hóa sinh của chì chủ yếu gây ảnh hưởng đến tổng hợp 

máu, phá vỡ hồng cầu. Chì ức chế một số enzyme quan trọng trong quá trình tổng hợp máu 

do tích đọng các hợp chất trung gian của quá trình trao đổi chất. Chì kìm hãm quá trình sử 

dụng O2 và glucozo để sản xuất năng lượng cho quá trình sống. Sự kìm hãm này có thể nhận 

thấy khi nồng độ chì trong máu khoảng 0,3 mg/l. Khi nồng độ chì trong máu lớn hơn 

0,8mg/l có thể gây ra hiện tượng thiếu máu do thiếu hemoglobin. Nếu hàm lượng chì trong 

máu khoảng 0,5 - 0,8 mg/l sẽ gây rối loạn chức năng của thận và phá hủy não. JECFA đã 

thiết lập giá tri tạm thời cho lượng chì đưa vào cơ thể có thể chịu đựng được đối với trẻ sơ 

sinh và thiếu nhi là 25 mg/kg thể trọng.  

Hơn 90% lượng chì trong máu tồn tại trong hồng cầu. Dạng lớn nhất và tốc độ chậm là 

trong khung xương, chu kì bán hủy là 20 năm, dạng không bền hơn nằmtrong mô mềm. 

Tổng số tích lũy suốt đời của chì có thể từ 200 - 500 mg. Chì trong hệ thần kinh trung ương 

có xu hướng tích lũy trong đại não và nhân tế bào.  

Triệu chứng ngộ độc chì gồm: đau bụng trên, táo bón, nôn mửa. Ở trên lợi của bệnh 

nhân, người ta nhận thấy một đường xanh đen do chì sufua đọng lại. Chứng viêm não tuy rất 

hiếm nhưng lại là biến chứng nghiêm trọng ở người trong trường hợp nhiễm độc chì, trường 

hợp cũng thường hay gặp ở trẻ em.  

Bệnh thiếu máu: thiếu máu thường xuyên xảy ra trong trường hợp nhiễm độc chì vô cơ 

và thường xảy ra trong giai đoạn cuối, nhưng ngay khi nhiễm độc chì, người ta đã phát hiện 

rối loạn tổ hợp máu. Sự kìm hãm tổ hợp máu là yếu tố gây ra bệnh thiếu máu do chì nhưng 
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chì cũng tạo ra những tác động trực tiếp đến hồng cầu. Tính thấm hút của màng bị thay đổi 

tùy thuộc vào lượng kali bị mất và thời kì bán phân hủy của hồng cầu bị rút ngắn. Ngoài ra, 

còn có những thay đổi trong quá trình trao đổi sắt và những tế bào chứa sắt cũng xuất hiện 

trong máu và tủy xương. Lượng sắt trong huyết thanh tăng lên.  

Mức độ nguy hiểm tùy thuộc vào độ tuổi và tình trạng của cơ thể và nguy hiểm chính 

là độc hại tới hệ thần kinh. Hầu hết nhạy cảm với chì là trẻ em, đặc biệt là trẻ em mới tập đi, 

trẻ sơ sinh và bào thai. Trẻ sơ sinh, trẻ em dưới 16 tuổi và phụ nữ có thai là đối tượng nhạy 

cảm nhất với độc tố chì, tác động mãn tính đến sự phát triển trí tuệ của trẻ em. Với những 

phụ nữ có thai thường xuyên tiếp xúc với chì khả năng xảy thai hoặc thai nhi chết sau khi 

sinh là rất lớn. Với trẻ em, hệ thần kinh đang phát triển rất nhạy cảm khi bị nhiễm chì dù ở 

nồng độ thấp, hệ số thông minh (IQ) giảm xuống. Đối với người trưởng thành, công việc 

thường xuyên tiếp xúc với chì quá mức hoặc do gặp sự cố có thể bị nhiễm bệnh thần kinh 

ngoại vi hoặc thần kinh mạn tính. Tuy nhiên, ở người lớn các ảnh hưởng cấp tính hay hầu 

hết các ảnh hưởng nhạy cảm của chì có thể là bệnh tăng huyết áp. Ngoài ra khi nhiễm độc 

chì còn có thể ảnh hưởng dến một số cơ quan khác trong cơ thể như dạ dày, ruột non, cơ 

quan sinh sản. 

 Trong nước nhiễm thủy ngân: Thủy ngân vô cơ chủ yếu ảnh hưởng đến thận, trong 

khi đó methyl thủy ngân ảnh hưởng chính đến hệ thần kinh trung ương. Sau khi bị nhiễm 

độc người bệnh dễ cáu gắt, kích thích, xúc động, rối loạn tiêu hóa rối loạn thần kinh, viêm 

lợi, rung chân. Nếu bị nhiễm độc nặng có thể tử vong. Độc tính của thủy ngân tác dụng len 

nhóm sunfuahydryl (-SH) của hệ thống enzyme. Sự liên kết của thủy ngân với màng tế bào 

ngăn cản sự vận chuyển đường qua màng và cho phép dịch chuyển kali tới màng. Điều này 

dẫn đến sự thiếu hụt năng lượng trong tế bào và gây rối loạn thần kinh. Chính vì nguyên 

nhân này những trẻ sơ sinh nhiễm methyl thủy ngân từ mẹ sẽ bị tác động lên hệ thần kinh 

trung ương, mắc các bệnh như tâm thần phân liệt, kém phát triển trí tuệ, co giật. Nhiễm độc 

methyl thủy ngân còn dẫn tới phân lập thể nhiễm sắc, phá vỡ thể nhiễm sắc và ngăn cản sự 

phân chia tế bào.  

Trong môi trường nước, thủy sinh vật có thể hấp thụ thủy ngân vào cơ thể, đặc biệt là 

cá và các loài động vật không xương sống, cá hấp thụ thủy ngân và chuyển hóa thành 

methyl thủy ngân (CH3Hg+) rất độc với cơ thể người. Chất này hòa tan trong mỡ, phần chất 

béo của các màng và trong tủy. 

- Tác hại cấp tính do nhiễm độc thủy ngân: Khi bị nhiễm độc thủy ngân nặng bệnh 

nhân thường ho, khó thở, thở gấp, sốt, buồn nôn, nôn ọe, có cảm giác đau thắt ở ngực. Có 

những bệnh nhân có biểu hiện bị rét run, tím tái. Trong trường hợp nhẹ hiện tượng khó thở 

có thể kéo dài tuần lễ, nếu ở cấp độ nặng hơn bệnh nhân có thể bị ngất đi, dẫn đến tử vong.  

-Tác hại mạn tính: Nhiễm độc thủy ngân kinh niên có thể gây tác động nghiêm trọng 

tới hệ thần kinh và thận. Những triệu chứng đầu tiên là vàng da, rối loạn tiêu hóa, đau đầu, 

viêm lợi và tiết nhiều nước bọt. Răng có thể bị long và rụng, những chiếc còn lại có thể bị 

xỉn và mòn vẹt, trên lợi có những đường màu đen sẫm màu. Tiếp xúc thường xuyên với hợp 

chất thủy ngân vô cơ có thể bị xạm da và những bệnh bột phát ngứa viêm da, lở loét. Những 

biểu hiện rối loạn thần kinh do nhiễm độc thủy ngân kinh niên như run tay, tiếp theo là mí 

mắt, môi, luỡi, tay chân và cuối cùng là nói lẫn. Ngoài ra còn có các triệu chứng như rối 

loạn thần kinh, dáng đi co cứng, các phản xạ gân cốt bị rối loạn, đặc biệt là đầu gối co giật.  

- Các triệu chứng rối loạn cảm giác như: rối loạn khứu giác, vị giác, mất cảm giác ở 

đầu ngón tay ngón chân, khi chạm vào thường thấy đau. Có trường hợp bị điếc, ngộ độc 

thủy ngân hữu cơ gây co thắt thần kinh ngoại biên, teo vỏ não. Tuy nhiên không thể không 

nói đến các tác động chính của thủy ngân đến quá trình sống của con người: Gây ung thư và 
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biến đổi gen... Nhiều bệnh nhân đã bị điên, bất tỉnh và chết sau một tháng mắc bệnh. Có 

nhiều người bị mắc bệnh Minamata kinh niên, hoặc bẩm sinh. Họ sinh ra bị tàn tật vì người 

mẹ khi mang thai đã ăn cá bị nhiễm độc ở vùng vịnh.... 

 Trong nước nhiễm Asen: Asen gây ra ba tác động chính tới sức khỏe con người: 

làm đông keo protein, tạo phức asen (III), phá hủy quá trình photpho hóa. Các triệu chứng 

của nhiễm độc asen như: Ở thể cấp tính gây ho, tức ngực và khó thở, mất thăng bằng, đau 

đầu, nôn mửa, đau bụng đau cơ. Nếu nhiễm độc kinh niên thì ảnh hưởng đến da như đau, 

sưng tấy da, vệt trắng trên móng tay… Asen, các hợp chất của nó tác dụng lên sunfuahydryl 

(-SH) và các men phá vỡ quá trình photphoryl hóa, tạo phức co-enzyme ngăn cản quá trình 

sinh năng lượng, asen có khả năng gây ung thư biểu mô da, phế quản, phổi, xoang…  

Asen vô cơ có hóa trị 3 có thể làm sơ cứng ở gan bàn chân, ung thư da. Asen vô cơ có 

thể để lại ảnh hưởng kinh niên với hệ thần kinh ngoại biên, một vài nghiên cứu đã chỉ ra 

asen vô cơ còn tác động lên cơ chế hoạt động của AND.  

Khi sử dụng nước uống có hàm lượng asen cao trong thời gian dài, dẫn đến rối loạn 

mạch máu ngoại vi và có triệu chứng lâm sàng như là chân răng đen. Các ảnh hưởng có hại 

có thể xuất hiện như yếu chức năng gan, bệnh tiểu đường, các loại ung thư nội tạng (bàng 

quang, gan, thận), các loại bệnh về da (chứng tăng mô biểu bì, chứng tăng sắc tố mô và ung 

thư da).  

Bệnh sạm da, mất sắc tố da, cahi cứng da, và rối loạn tuần hoàn ngoại biên là các triệu 

chứng do tiếp xúc thường xuyên với asen. Ung thư da và nhiều ung thư nội tạng cũng do 

vậy. Các bênh như tim mạch cũng được phất hiện có lien quan đến thức ăn, nước uống có 

asen và do tiếp xúc với asen. Trong nghiên cứu số người dân uống nước có nồng độ asen 

cao cho thấy, tỷ lệ ung thư gia tăng theo liều lượng asen và thời gian uống nước.  

 Nước nhiễm Crom: Hợp chất Cr
+
 rất độc có thể gây ung thư phổi, gây loét dạ dày, 

ruột non, viêm gan, viêm thận, gây độc cho hệ thần kinh và tim….  

 Nước nhiễm Mangan: Mangan di vào môi trường nước do quá trình rửa trôi, xói 

mòn và chất thải công nhiệp luyện kim, acquy, phân hóa học… Với hàm lượng cao mangan 

gây độc mạnh với nguyên sinh chất của tế bào, đặc biệt là tác động lên hệ thần kinh trung 

ương, gây tổn thương thận và bộ máy tuần hoàn, phổi, ngộ độc nặng và tử vong. Tiêu chuẩn 

cho phép của WHO với mangan không quá 0,1mg/l  

 Bệnh do nồng độ nitrat cao trong nước: Nồng độ nitrat cao trong nước có thể do 

phân hủy chất hữu cơ trong tự nhiên hoặc do ảnh hưởng của chất thải ô nhiễm. Trong nước 

chứa hàm lượng nitrat trên 10mg/l có thể gây bệnh tím tái ở trẻ em. Người ta thấy hàm 

lượng mthemoglobine trong máu cao với cả trẻ em và người lớn khi dùng nước có hàm 

lượng nitrat cao hơn giới hạn cho phép.  

Trong quá trình làm sạch nước để ăn uống nếu không kiểm soát chặt chẽ chất lượng 

nước theo tiêu chuẩn vệ sinh thì các chất hoá học trong nước có nhiều khả năng gây bệnh 

cho con người dưới dạng nhiễm độc cấp tính, bán cấp tính hoặc mạn tính. Ví dụ, nước bị 

nhiễm dimetyl thuỷ ngân người ta sẽ mắc bệnh Minamata, nước có quá nhiều cadimi sẽ gây 

bệnh Itai-Itai. Trong nước có các chất gây ung thư, con người cũng có thể bị ung thư khi 

dùng nước này.  

9.1.2. Tác động trực tiếp do ô nhiễm môi trƣờng không khí 

Một người có thể sống qua nhiều ngày mà không có thức ăn, một vài ngày mà không 

có nước uống. Nhưng nếu không có không khí, con người sẽ chết trong vòng từ 05 đến 07 

phút. Không khí mà chúng ta thở là hỗn hợp khí tự nhiên không màu, không mùi, chủ yếu là 
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nitơ (78%), oxy (21%). 01% còn lại chủ yếu là khí argon (0,93%), khí carbon dioxyt 

(0,032%) và dạng vết các khí neon, heli, ozon, xenon, hydro, metal, kripton và hơi nước. 

Khi bất kỳ chất nào được thêm vào hỗn hợp khí tự nhiên này là ô nhiễm không khí sẽ xảy 

ra. Nói một cách khác, ô nhiễm không khí là kết quả của việc thải các chất độc hại vào 

không khí ở một tỷ lệ vượt quá khả năng của khí quyển trong việc chuyển đổi, phân huỷ và 

hoà tan các chất độc này.  

Theo nhiều nhà khoa học, sự thay đổi khí hậu mà nguyên nhân là do chính các hoạt 

động của con người gây ra - đặc biệt là sự ấm lên trên toàn cầu (global warming) do sự gia 

tăng nồng độ khí carbon dioxyd và các khí nhà kính khác trong khí quyển đã gây ra những 

tác động tiêu cực lên sức khoẻ của cộng đồng. Các nhà khí tượng học dự đoán rằng, do sự 

tích tụ của các khí nhà kính mà khí hậu toàn cầu sẽ thay đổi với một tốc độ nhanh hơn rất 

nhiều trong khoảng thời gian kể từ 10.000 năm trở lại đây. Trong thế kỷ qua, nhiệt độ trung 

bình trên bề mặt trái đất tăng khoảng 0,3
0
C đến 0,6

0
C. Theo các mô hình dự báo khí hậu 

toàn cầu được thực hiện trên máy vi tính hiện đại đã tiên đoán rằng: nếu nồng độ các khí 

nhà kính vẫn tiếp tục tăng như dự đoán thì đến năm 2100 nhiệt độ trung bình trên trái đất sẽ 

tăng lên từ 1
0
C đến 3,5

0
C. 

Mối liên hệ sẽ trở nên rõ ràng hơn một khi chúng ta nhận ra rằng sức khoẻ con người 

và sự phồn thịnh của xã hội phụ thuộc vào sự phồn thịnh của các hệ sinh thái tự nhiên trên 

trái đất, đồng thời những thay đổi trong mô hình khí hậu và những ảnh hưởng lên hệ sinh 

thái sẽ là nguy cơ cho sức khoẻ con người. Các nhà khoa học dự đoán rằng khí hậu thay đổi 

sẽ có nhiều tác động mà hầu hết là tiêu cực tới sức khoẻ cộng đồng. Về tác động của En Ni-

nô lên sức khoẻ cộng đồng. Do sự tăng nhiệt độ, càng ngày chúng ta càng thấy nhiều trường 

hợp bị căng thẳng do nhiệt độ, nhiều trường hợp có thể dẫn tới tử vong, đặc biệt là ở người 

già, trẻ em và đối tượng có thu nhập thấp. Sự nhạy cảm của các nhóm đối tượng này có thể 

do nhiều yếu tố vật lý và xã hội khác nhau quyết định, bao gồm: việc họ phải sống trong 

điều kiện môi trường không thoáng mát, không có hệ thống thông gió hay điều hoà nhiệt độ. 

Những bệnh nhân bị các bệnh tim mạch và hô hấp mạn tính là những người có nguy cơ rất 

cao. Chúng ta đã chứng kiến hậu quả của thời tiết quá nóng bức xảy ra ở Chicago năm 1995 

làm 500 người chết chỉ trong một thời gian ngắn. Những mô hình dự báo gần đây cho rằng 

đến năm 2050 ở nhiều thành phố trên thế giới sẽ có thêm hàng ngàn người bị chết mỗi năm 

do nóng bức.  

Nhiệt độ tăng lên làm giảm chất lượng không khí, chủ yếu là do vấn đề tăng ô nhiễm 

khí carbon dioxyt, nitơ oxyt, ozon… ở những khu vực đô thị nơi môi trường bị ô nhiễm 

nặng. Nhiệt độ và tia tử ngoại ở tầng thấp của khí quyển tăng lên tạo điều kiện cho các phản 

ứng hoá học xảy ra mạnh mẽ và sản xuất ra khí ozon. Ozon là một khí phản ứng rất mạnh và 

có thể trực tiếp làm oxy hoá các phân tử, tạo ra các gốc tự do chứa nhiều năng lượng và có 

thể làm tổn thương đến tế bào. Nồng độ ozon cao trong không khí có thể làm gia tăng các 

trường hợp bị bệnh hô hấp và bệnh tim mạch.  

Người ta thấy rằng, những tác động hô hấp cấp tính do ozon gây ra có liên quan tới 

bệnh hen suyễn ở trẻ em. Khí hậu ấm hơn và ẩm ướt hơn ở nhiều vùng có thể làm tăng nồng 

độ các loại phấn hoa trong không khí và rất có khả năng sẽ có tác động tiêu cực lên những 

người bị rối loạn dị ứng, ví dụ những bệnh nhân bị hen suyễn hay bị sốt mùa cỏ khô (sốt 

mùa hè). Dưới đây là một số bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí: 

a. Hen suyễn: Là một dạng kích thích phế quản dẫn tới khó thở nghiêm trọng và là 

vấn đề y tế công cộng đang nổi cộm hiện nay. Các khu vực đô thị, đặc biệt là các khu có 

nồng độ các chất ô nhiễm không khí cao là những khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất. Các 

chất hạt và SO2 là những chất ô nhiễm không khí có liên quan tới mắc hen suyễn.  
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b. Viêm phế quản mạn tính: Viêm phế quản mạn tính xảy ra khi trong phế quản có 

một lượng lớn các chất nhầy được tạo ra, dẫn tới ho kéo dài. Dường như có mối tương quan 

rất lớn giữa tỷ lệ tử vong do viêm phế quản mạn tính và nồng độ SO2. SO2 có thể gây kích 

thích mũi họng và phế quản. Việc tiếp xúc nhiều lần với nồng độ cao SO2 có thể làm cho cơ 

thể tạo ra quá nhiều chất nhầy như là một chất bảo vệ.  

c. Khí phế thũng: Bệnh khí phế thũng đặc trưng bởi việc làm yếu thành các túi phổi 

và những túi không khí nhỏ bé trong phổi. Khi bệnh phát triển, các túi khí này tăng về kích 

thước, giảm tính chất đàn hồi của nó và thành các túi này bị phá huỷ. Thở ngắn, thở gấp là 

dấu hiệu ban đầu của bệnh này. NO2 được xác định là một trong những chất ô nhiễm không 

khí gây ra bệnh khí phế thũng. Các chất ô nhiễm không khí còn gây những ảnh hưởng cấp 

tính, thậm chí đôi khi dẫn đến tử vong. Ví dụ, các chất hữu cơ bay hơi thường chỉ gây nhiễm 

độc cấp tính như suy nhược, chóng mặt, say, sưng tấy mắt, co giật, ngạt, viêm phổi, v.v. 

Hoặc chỉ một lượng CO nhỏ hít vào cơ thể cũng có thể tạo ra lượng cacboxyhemoglobin 

(COHb) đáng kể và khi 70% hemoglobin trong máu bị chuyển thành COHb có khả năng 

gây chết người. Hoặc tiếp xúc với khí NO2 ở nồng độ khoảng 5ppm sau một vài phút có thể 

ảnh hưởng xấu đến bộ máy hô hấp; ở nồng độ 15 - 50 ppm sau một vài giờ sẽ nguy hiểm 

cho phổi, tim và gan; ở nồng độ 100 ppm có thể gây tử vong sau một vài phút. Khói quang 

hóa thường là các chất kích thích, gây ho, đau đầu và các bệnh đường hô hấp.  

d. Những ảnh hƣởng khác của ô nhiễm không khí: SO2, CO, NOx, bụi than và 

những chất ô nhiễm không khí khác không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ 

con người mà còn ảnh hưởng tới tài sản của chúng ta. Một số chất ô nhiễm không khí phá 

hoại cây trồng, do bao quanh thành phố. Một vài dạng ô nhiễm không khí ảnh hưởng trực 

tiếp tới lá cây, vụ thu hoạch, cây trồng khi những khí này xâm nhập vào lỗ khí khổng trên 

lá. Việc tiếp xúc kéo dài đối với các chất ô nhiễm không khí (NO2, SO2, và ozon) làm phá 

vỡ lớp bảo vệ bên ngoài, gây ra việc mất nước nghiêm trọng đối với các loại cây và làm cho 

chúng dễ dàng bị bệnh tật, sâu hại, hạn hán và sương muối tấn công. Hơn nữa, việc lắng 

đọng acid trong đất đã làm mất đi một số chất dinh dưỡng quan trọng đối với cây trồng như 

canxi và gây ảnh hưởng xấu đối với một số vi sinh vật có ích như các sinh vật phân huỷ. 

Khói quang hoá có thể làm giảm quá trình sinh trưởng của cây,phá hoại tế bào lá và gây tổn 

thương nhiều loại cây.  

Mặt khác, ô nhiễm không khí ảnh hưởng lớn tới sức khoẻ con người, mùa màng, các 

toà nhà, và môi trường tự nhiên, đã có rất nhiều nỗ lực được thực hiện để làm giảm ô nhiễm 

không khí. Các bộ phận chuyển đổi xúc tác được sử dụng để tăng hiệu quả của quá trình đốt 

cháy các sản phẩm xăng dầu, làm giảm lượng CO, NOx và hydrocarbon trong không khí. 

Ngày càng có nhiều loại xe được thiết kế với mục đích không chỉ tiết kiệm năng lượng mà 

còn giảm lượng khí thải vào môi trường. Các biện pháp kỹ thuật, công nghệ phải luôn đi 

cùng với các biện pháp khác như tăng cường hiệu lực pháp luật về kiểm soát ô nhiễm không 

khí, nâng cao năng lực về quản lý môi trường, quan trắc và giám sát chất lượng không khí. 

9.1.3. Tác động gián tiếp do ô nhiễm môi trƣờng đất 

Người ta có thể phân loại đất bị ô nhiễm theo các nguồn gốc phát sinh hoặc theo các 

tác nhân gây ô nhiễm. Nếu theo nguồn gốc phát sinh có:  

- Ô nhiễm đất do các chất thải sinh hoạt.  

- Ô nhiễm đất do chất thải công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.  

- Ô nhiễm đất do hoạt động nông nghiệp.  
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Tuy nhiên, môi trường đất có những đặc thù và một số tác nhân gây ô nhiễm có thể 

cùng một nguồn gốc nhưng lại gây tác động bất lợi rất khác biệt. Do đó, người ta còn phân 

loại ô nhiễm đất theo các tác nhân gây ô nhiễm:  

- Ô nhiễm đất do tác nhân hoá học: Bao gồm phân bón N, P (dư lượng phân bón 

trong đất), thuốc trừ sâu (clo hữu cơ, DDT, lindan, aldrin, photpho hữu cơ v.v.), chất thải 

công nghiệp và sinh hoạt (kim loại nặng, độ kiềm, độ axit v.v...).  

- Ô nhiễm đất do tác nhân sinh học: Trực khuẩn lỵ, thương hàn, các loại ký sinh trùng 

(giun, sán v.v...).  

- Ô nhiễm đất do tác nhân vật lý: Nhiệt độ (ảnh hưởng đến tốc độ phân huỷ chất thải 

của sinh vật), chất phóng xạ.  

Chất ô nhiễm đến với đất qua nhiều đầu vào, nhưng đầu ra thì rất ít. Ðầu vào có nhiều 

vì chất ô nhiễm có thể từ trên trời rơi xuống, từ nước chảy vào, do con người trực tiếp 

"tặng" cho đất, mà cũng có thể không mời mà đến.  

Ðầu ra rất ít vì nhiều chất ô nhiễm sau khi thấm vào đất sẽ lưu lại trong đó. Hiện tượng 

này khác xa với hiện tượng ô nhiễm nước sông, ở đây chỉ cần chất ô nhiễm ngừng xâm nhập 

thì khả năng tự vận động của không khí và nước sẽ nhanh chóng tống khứ chất ô nhiễm ra 

khỏi chúng. Ðất không có khả năng này, nếu thành phần chất ô nhiễm quá nhiều, con người 

muốn khử ô nhiễm cho đất sẽ gặp rất nhiều khó khăn và tốn nhiều công sức.  

9.1.4. Tác động gián tiếp 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 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. Các loại 

hoá chất độc hại và nhiều chất thải nguy hại khác cũng là mối đe dọa đối với những người 

làm nghề này. Các động vật sống ở các bãi rác cũng có thể gây nguy hiểm tới sức khoẻ của 

những người tham gia bới rác. 

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 kho vực xung quanh.  

Trên thế giới hàng năm có khoảng 60.105 tấn các chất hữu cơ tổng hợp gồm các chất 

nhiên liệu,chất màu, thuốc trừ sâu, thuốc kích thích tăng trưởng, các phụ gia trong dược 

phẩm thực phẩm. Các chất này thường độc và có độ bền sinh học khá cao, đặc biệt là các 

hidrocacbnon thơm gây ô nhiễm môi trường mạnh, gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người.  

Các hợp chất hữu cơ như: các hợp chất hữu cơ của phenol, các hợp chất bảo vệ thực 

vật như thuốc trừ sâu DDT, linden (666), endrin, parathion, sevin, bassa… Các chất tẩy rửa 

có hoạt tính bề mặt cao là những chất ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, bị nghi ngờ là gây 

ung thư.  
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Vi khuẩn có hại trong nước bị ô nhiễm có từ chất thải sinh hoạt của con người và động 

vật như bệnh tả, thương hàn và bại liệt. 

9.2. Tác động của ô nhiễm môi trƣờng đối với các vấn đề kinh tế - xã hội 

9.2.1. Thiệt hại kinh tế do gánh nặng bệnh tật 

Ô nhiễm không khí không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn là nguyên nhân 

gây ra nhiều vấn đề bất ổn về kinh tế-xã hội trên toàn cầu, đặc biệt là các thành phố lớn. 

Hiện nay, Ấn Độ điêu đứng khi ô nhiễm không khí cao hơn 50 lần mức độ cho phép; Thái 

Lan phải đóng cửa hơn 400 trường học do ô nhiễm…Tại Trung Quốc, ô nhiễm không khí từ 

khói bụi, trong đó có ôzôn và các hạt mịn đã tiêu tốn 267 tỷ NDT (38 tỷ USD) mỗi năm. Tại 

Việt Nam, trong 10 bệnh có tỷ lệ tử vong cao nhất tại Việt Nam có 6 bệnh liên quan đến 

đường hô hấp có nguyên nhân từ ô nhiễm không khí và chất lượng không khí. Ô nhiễm 

không khí còn gây thiệt hại về kinh tế khoảng 10 tỷ đô la mỗi năm tại Việt Nam. 

Không khí ô nhiễm, cộng khói bụi khiến người dân không khỏi lo lắng và dẫn đến 

những bất ổn về kinh tế, xã hội. Ô nhiễm không khí không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà là vấn 

đề quản lý, trong đó những góc nhìn kinh tế và bản chất kinh tế của ô nhiễm không khí cần 

được xem xét phân tích, nhìn nhận để lồng ghép vào các công cụ, chính sách quản lý hướng 

tới một môi trường trong lành an toàn hơn cho người dân, giảm thiểu gánh nặng bệnh tật và 

kinh tế cho xã hội, đặc biệt tại các đô thị, hướng tới sự bền vững. 

9.2.2. Thiệt hại kinh tế do ảnh hƣởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành, 

lĩnh vực 

Ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất và nguồn nước… đã gây ra nhiều hệ lụy đối với sức 

khỏe con người. Mọi nguyên nhân của sự ô nhiễm này đều bắt nguồn từ hoạt động sản xuất 

công nghiệp, y tế, giao thông và xây dựng; trong đó sản xuất công nghiệp là thủ phạm đặc 

biệt nguy hiểm tới sức khỏe con người và môi trường. Môi trường nước ở nhiều đô thị, khu 

công nghiệp và làng nghề ngày càng bị ô nhiễm bởi nước thải, khí thải và chất thải rắn. 

Ô nhiễm nước do sản xuất công nghiệp là rất nặng. Ví như ở các ngành công nghiệp 

dệt may, ngành công nghiệp giấy và bột giấy, nước thải thường có độ pH trung bình từ 9 - 

11, chỉ số nhu cầu ôxy sinh hoá (BOD5), nhu cầu ôxy hoá học (COD) có thể lên đến 

700mg/1 và 2.500mg/1, hàm lượng chất rắn lơ lửng… cao gấp nhiều lần giới hạn cho phép. 

Hàm lượng nước thải của các ngành này có chứa xyanua (CN
-
) vượt đến 84 lần, H2S vượt 

4,2 lần, hàm lượng NH3 vượt 84 lần tiêu chuẩn cho phép nên đã gây ô nhiễm nặng nề các 

nguồn nước bề mặt trong vùng dân cư. 

Mặt khác, còn rất nhiều cơ sở sản xuất không xử lý nước thải, phần lớn các bệnh viện 

và cơ sở y tế lớn chưa có hệ thống xử lý nước thải, hoặc đã có mà chưa vận hành hay hoạt 

động ổn định; một lượng rác thải rắn lớn trong thành phố không thu gom hết được… là 

những nguồn quan trọng gây ra ô nhiễm nguồn nước. Rất nhiều nơi môi trường ô nhiễm gây 

ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống người dân, khiến nhiều người phải sống trong tình 

trạng bức xúc và lo sợ bệnh tật. 

Mặt trái của quá trình công nghiệp hóa chính là ô nhiễm môi trường. Đồng hành với 

đó, hậu quả chung của tình trạng ô nhiễm môi trường là tỉ lệ người mắc các bệnh cấp và 

mạn tính như viêm màng kết, tiêu chảy, ung thư… ngày càng tăng. Người dân sinh sống 

quanh khu vực ô nhiễm ngày càng mắc nhiều loại bệnh được tình nghi là do dùng nước bẩn 

trong mọi sinh hoạt. 

Những tác động ô nhiễm môi trường khác nhau trên động vật, thực vật và con người 

đã cho thông tin về làm thế nào ô nhiễm ảnh hưởng đến môi trường. Công nghiệp là nguyên 
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nhân chính của việc bổ sung các chất gây ô nhiễm cho môi trường, chính vì vậy kiểm soát 

được khí thải, nước thải và chất thải rắn… trong sản xuất công nghiệp sẽ giúp khắc phục 

những hậu quả do hoạt động này gây ra. 

9.2.3. Thiệt hại kinh tế do chi phí cải thiện môi trƣờng. 

Từ năm 2016, khi hệ thống pháp luật về lĩnh vực môi trường đang dần hoàn thiện, 

doanh nghiệp sẽ phải đặt mối quan tâm lớn hơn về bài toán giữa lợi nhuận và chi phí xử lý 

môi trường. Tìm được điểm cân bằng này không chỉ giúp doanh nghiệp phát triển bền vững 

mà còn giúp đẩy mạnh thương hiệu về giá trị xã hội. 

Trên thực tế, những sự cố môi trường nghiêm trọng đã đe dọa trực tiếp đến nguồn 

nước sinh hoạt, ảnh hưởng đến sinh hoạt, cuộc sống, hoa màu, vật nuôi của người dân. Mức 

thiệt hại nhiều khi khó xác định được hết, còn việc xử lý môi trường cũng gặp nhiều khó 

khăn khi chi phí xử lý rất cao. 

Vào ngày 12/1/2018, UBND tỉnh Bình Thuận  đã có quyết định phê duyệt dự toán 

kinh phí hỗ trợ, khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trong tháng 10/2016 cho 13 hộ dân tại 

thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, nguồn kinh phí do Tổng Công ty phát điện 

3 hỗ trợ. Theo đó, hỗ trợ về cây trồng gồm 14 ha ngô, rau màu hơn 3 ha trôm, bị thiệt hại 

70% với tổng số tiền hơn 40 triệu đồng; 57 nhân khẩu của 13 hộ dân được hỗ trợ gạo trong 

3 tháng hơn 38 triệu đồng và được hỗ trợ nước sinh hoạt trong 330 ngày hơn 45 triệu đồng. 

Trước đó, một số hộ dân sinh sống tại khu vực sân xe Chùa Linh Sơn Tự, phía Tây Nam bãi 

thải xỉ của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân (huyện Tuy Phong) phản ánh về tình trạng cây 

trồng lâu năm và hoa màu bị chết, nước giếng nhiễm mặn làm ảnh hưởng đến đời sống. Để 

xác định nguyên nhân dẫn đến ngập úng, cây chết, nước bị nhiễm mặn, UBND tỉnh Bình 

Thuận đã chọn đơn vị độc lập là Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP. Hồ 

Chí Minh, thực hiện. Từ kết quả khảo sát, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận đã 

báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và đề nghị Tổng Công ty 

phát điện 3 thực hiện các giải pháp để hạn chế tình trạng ngập úng, ngăn ngừa việc nhiễm 

mặn nước dưới đất, nước mặt trong khu vực; triển khai thực hiện kiểm kê, xác định mức độ 

thiệt hại của người dân trong khu vực bị ảnh hưởng và đề xuất biện pháp hỗ trợ để sớm ổn 

định đời sống, sản xuất của người dân tại khu vực. 

9.3. Tác động của ô nhiễm môi trƣờng đối với cảnh quan và hệ sinh thái 

Các xu hướng thay đổi của các hệ sinh thái, đa dạng loài và đa dạng di truyền cho thấy 

nguy cơ về một làn sóng tuyệt chủng của các loài sinh vật. Các giống bản địa bị mất dần do 

sự du nhập của các giống mới hay các động, thực vật ngoại lai. Những mất mát đó rất 

nghiêm trọng vì các giống bản địa có tính đa dạng di truyền hơn hẳn các giống ngoại lai, các 

giống mới năng suất cao, vì vậy có khả năng chống chịu với sâu hại và bệnh tật, đây chính 

là nguồn nguyên liệu quý để lai tạo và cải tiến các giống. 

Suy thoái đa dạng sinh học dẫn đến mất cân bằng sinh thái, ảnh hưởng trực tiếp đến 

môi trường sống của con người, đe dọa sự phát triển bền vững của trái đất. Mặt khác sinh 

vật và hệ sinh thái là nguồn cung cấp lương thực, thực phẩm, công cụ, nhiên liệu… Do vậy 

khi hệ sinh thái bị suy thoái sẽ ảnh hưởng đến an ninh lương thực làm cho con người phải 
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đối mặt với nguy cơ đói nghèo, suy giảm nguồn gen và đặc biệt là biến đổi khí hậu dẫn đến 

hàng loạt các thảm họa thiên nhiên đe dọa cuộc sống của con người. 

Tình hình hiện nay cho thấy việc khôi phục bảo vệ các hệ sinh thái, nguồn tài nguyên 

rừng, sự đa dạng loài và đa dạng di truyền để bảo tồn đa dạng sinh học, ngăn chặn sự diệt 

vong của các loài quý hiếm là một việc làm cấp bách. 

Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận việc khai thác titan làm gây nguy cơ 

ô nhiễm môi trường nước mặt và nước ngầm, làm biến dạng địa hình tự nhiên, làm thay đổi 

cảnh quan, phá hủy các thảm rừng tự nhiên trên cồn cát, làm mất nguồn nước ngầm chất 

lượng cao trong các cồn cát. Để khai thác titan phải phá bỏ hệ thống rừng phòng hộ và thảm 

thực vật ở bên trên, nhưng hoàn phục lại không dễ dàng vì cát hoàn thổ thiếu dinh dưỡng, 

thiếu nước, thiếu gắn kết, mất nước… Khi mất các hệ thống rừng phòng hộ này, người dân 

phải đối diện trực tiếp với các trận cát bay, cát chảy gây ô nhiễm môi trường và xâm lấn đất 

sản xuất, gây nhiều thiệt hại cho cộng đồng dân cư. 

Sự thay đổi địa hình cồn cát: Trong quá trình khai thác sa khoáng titan, bề mặt địa 

hình cồn cát và trật tự địa tầng của các lớp cát hoàn toàn bị xáo trộn và thay đổi hẳn so với 

ban đầu. Trên bề mặt địa hình ổn định đã hình thành những hố  trũng, sâu 5m ÷ 20m, đồng 

thời xuất hiện những đụn cát mới có độ cao khoảng 6m ÷ 10m so với mặt bằng xung quanh, 

cấu thành từ những vật liệu cát tơi xốp, luôn di động do gió. Sự thay đổi địa hình này đã kéo 

theo những hệ lụy khác như làm mất lớp phủ thực vật trên các cồn cát giàu titan, đồng thời 

mất luôn nguồn nước ngầm trong các cồn cát. Đây là tài nguyên nước ngầm nhỏ bé duy nhất 

mà thiên nhiên đã bù đắp cho một xứ sở có khí hậu khô hạn, thiếu nước như tỉnh Bình 

Thuận. 

9.4. Phát sinh xung đột môi trƣờng 

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. Thực tế thời 

gian qua, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có rất nhiều vụ xung đột môi trường giữa người dân 

với các chủ dự án trang trại chăn nuôi heo, chế biến thủy sản, nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, 

khai thác Titan… việc hoạt động của các Cơ sở trên gây ra ô nhiễm môi trường như bụi, khí 

thải, mùi hôi, nước thải phát sinh chưa qua xử lý hoặc xử lý không đạt quy chuẩn. Hậu quả 

là người dân thường xuyên khiếu nại tình trạng gây ô nhiễm của các cơ sở sản xuất kinh 

doanh nêu trên, dẫn đến hệ lụy gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Một số xung đột môi 

trường của địa phương gần đây điển hình như sau: 

- Đối với các trang trại chăn nuôi heo công nghiệp: 

Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận mà cụ thể là trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao do 

Công ty TNHH Làng Việt Nam làm chủ đầu tư, hoạt động tại tại xã thôn 1, xã Hồng Sơn, 

huyện Hàm Thuận Bắc thời gian qua, tình trạng ô nhiễm phát tán mùi hôi từ trang trại này 

không giảm mà vẫn tiếp diễn trên diện rộng, gây bức xúc cho người dân, mặc dù Sở Tài 

nguyên và Môi trường nhiều lần có văn bản yêu cầu Chủ đầu tư khắc phục nhưng đến nay 

vẫn chưa khắc phục triệt để. 

- Đối với các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân:  
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Các ống xả khói và bụi từ bãi xỉ than của nhà máy này bị gió biển đẩy vào khu dân cư 

dẫn đến tình trạng ô nhiễm. Nhiều người dân sống tại khu vực cạnh nhà máy cho biết dù 

luôn đóng cửa kín, mỗi ngày họ phải lau chùi nhà cửa nhiều lần mà vẫn không hết bụi. Bụi 

bám dày dặc trên mái tôn khiến nguồn nước mưa tại đây đục ngầu không sử dụng được. 

Vào năm 2017, UBND tỉnh Bình Thuận đã có khuyến cáo người dân gần khu vực bãi xỉ nhà 

máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 không nên dùng nguồn nước ngầm để sinh hoạt. 

- Đối với các khu vực khai thác Titan:  

Việc khai thác tài nguyên sa khoáng titan sẽ tạo ra các xung đột với việc phát triển 

kinh tế du lịch, cụ thể như: tỉnh Bình Thuận đã triển khai và cấp phép một số dự án đầu tư 

trên các vùng cát ven biển. Trong đó có quy hoạch một số dự án như Khu đô thị kiểu mẫu 

Long Sơn - Suối Nước. Sau khi Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia phê duyệt 

tổng trữ lượng sa khoáng tại Long Sơn - Suối Nước là 2,9 triệu tấn/995 ha ở tầng sâu 30 - 

40m thì dự án Khu đô thị kiểu mẫu Long Sơn - Suối Nước phải tạm dừng 

Đồng thời, với đặc thù phân bố khoáng sản titan ở Bình Thuận là trên vùng cồn cát 

khô hạn, trong khi đó khai thác, tuyển khoáng cần một lượng nước khá lớn, do vậy các 

doanh nghiệp khai thác (phần lớn hiện nay là công nghệ cũ, lạc hậu) thường sử dụng nước 

biển làm nhiễm mặn nguồn nước, ô nhiễm đất đai, phá hủy lớp đất và thảm thực vật tự 

nhiên, đẩy nhanh sa mạc hóa gây ô nhiễm môi trường nước mặt và nước ngầm bằng chất 

thải hóa chất tuyển khoáng và chất phóng xạ từ sa khoáng; làm biến dạng địa hình nguyên 

thủy các cồn cát ven biển và làm mất nguồn nước ngầm trong cồn cát.  Khai thác sa khoáng 

làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân. Quá trình khai 

thác, vận chuyển, chế biến quặng titan làm phát tán các chất phóng xạ rất có hại đến sức 

khỏe cộng đồng. Kết quả đo xạ cho thấy, cường độ phóng xạ ở đống quặng tuyển ướt, đặc 

biệt trong xưởng tuyển tinh, các sản phẩm sau tuyển tinh đều rất cao, vượt ngưỡng cho phép 

so với tiêu chuẩn an toàn phóng xạ. Ô nhiễm phóng xạ rất nguy hiểm, ảnh hưởng sức khỏe 

tới công nhân khai thác, chế biến quặng titan và cư dân địa phương. 

Khi xung đột môi trường, đặc biệt giữa người dân và các doanh nghiệp, có chiều 

hướng gia tăng, điều quan trọng là cần đảm bảo tốt công lý môi trường và đảm bảo cho 

người dân có thể tiếp cận thông tin và tham gia vào quá trình ra quyết định các vấn đề môi 

trường ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của họ.  
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CHƢƠNG X. QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG 
 

10.1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu về môi trƣờng trong Kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội quốc gia, địa phƣơng 

Căn cứ kế hoạch số 3252/KH-UBND ngày 07/8/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về 

kế hoạch BVMT và dự toán kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình 

Thuận, thì tình hình công tác quản lý môi trường năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2018 của 

tỉnh Bình Thuận như sau: 

10.1.1. Đánh giá thực trạng công tác quản lý môi trƣờng 

a. Đánh giá việc tuân thủ pháp luật về BVMT 

Hiện nay, đánh giá việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường (viết tắt là BVMT) 

trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được quan tâm, tiến hành 

thường xuyên thông qua các hình thức: theo dõi, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật 

ban hành theo thẩm quyền nhằm sớm phát hiện các chồng chéo để kịp thời sửa đổi, bổ sung 

hay bãi bỏ, ban hành mới một cách đồng bộ; kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật về 

BVMT của doanh nghiệp; tăng cường sự giám sát của cộng đồng trong đánh giá tình hình 

thi hành pháp luật về BVMT của doanh nghiệp và người dân; tiếp thu, cập nhật đầy đủ phản 

ánh từ doanh nghiệp, địa phương, các tổ chức, cá nhân trong thực thi pháp luật BVMT để 

báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm tính 

khả thi của pháp luật về BVMT. 

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về 

BVMT trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các sở, ngành, địa 

phương trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt trách nhiệm được phân công, phân cấp về BVMT 

trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đến nay, việc triển khai các quy định pháp luật về 

BVMT trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, hiệu quả. Tuy nhiên bên cạnh 

đó, nhận thức của một bộ phận không nhỏ các tổ chức, cá nhân vẫn còn thấp, chưa quan tâm 

đến công tác BVMT, kinh phí đầu tư xây dựng các công trình xử lý chất thải còn hạn chế; 

việc xây dựng các khu sản xuất tập trung và di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi 

trường trong khu vực nội thi còn chậm nên gây khó khăn trong việc giải quyết dứt điểm các 

điểm nóng, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường.  

b. Triển khai nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tƣớng Chính phủ 

Trên cơ sở Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về 

chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ tài nguyên, 

Chương trình hành động số 19-NQ/TU ngày 07/8/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

(khóa XII) thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW. Các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến 

huyện và cơ sở đã quán triệt sâu sắc và làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện cụ 

thể hóa nhiệm vụ trong Nghị quyết số 24-NQ/TW phù hợp với tình hình thực tiễn của địa 

phương, cơ quan, đơn vị.  

Nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và đông 

đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực về công tác chủ động 

ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT. Để cụ thể hóa 

những nội dung của Nghị quyết 24-NQ/TW, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các văn bản: 

Công văn số 2305/UBND-KT ngày 19/6/2017 triển khai thực hiện các giải pháp ứng phó 

biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 2495/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 về Kế 

hoạch triển khai Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ 
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ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bình 

Thuận. 

Tiếp tục chỉ đạo triển khai nhiệm vụ theo Kế hoạch số 5242/KH-UBND ngày 24 tháng 

12 năm 2013 triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2013 của 

Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực BVMT; Kế hoạch số 4802/KH-UBND 

ngày 21/ 12/2016 triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/ 2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về BVMT. Hằng năm, các sở, ngành và 

Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao và báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh kết quả thực hiện để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

10.1.2. Đánh giá tình hình triển khai nhiệm vụ BVMT 

a. Tăng cƣờng công tác BVMT tại các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, Cơ sở 

sản xuất kinh doanh 

Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn về môi trường, lực 

lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường tăng cường công tác tuyên truyền, giáo 

dục pháp luật nằm nâng cao nhận thức và ý thực trách nhiệm về BVMT của các tổ chức, cá 

nhân, đặc biệt đối với các chủ đầu tư Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, các dự án khai 

thác khoáng sản, chăn nuôi heo,...; phát huy tốt vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, 

cộng đồng dân cư trong giám sát, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về BVMT, chủ 

động phối hợp, thông tin đầy đủ, kịp thời cho cơ quan báo chí; thực hiện tốt kế hoạch thanh, 

kiểm tra các cơ sở có dấu hiệu vi phạm pháp luật về BVMT, đặc biệt chú trọng đến các cơ 

sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kể 

cả biện pháp đình chỉ hoạt động, cấm hoạt động hoặc buộc di dời cơ sở. 

- Đối với các Khu công nghiệp (viết tắt là KCN): tỉnh Bình Thuận có 09 KCN được 

Chính phủ đồng ý chủ trương đưa vào danh mục các KCN quy hoạch phát triển đến năm 

2020 với tổng diện tích trên 3.000 ha. Đến nay, có 04/04 KCN đã có các doanh nghiệp thứ 

cấp đi vào hoạt động và đều có hệ hống thu gom, xử lý nước thải tập trung, lắp đặt trạm 

quan trắc nước thải tự động (KCN Phan Thiết 1, KCN Hàm Kiệm 1, KCN Hàm Kiệm 2, 

KCN Phan Thiết 2). Riêng KCN Phan Thiết 2, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đấu nối vào 

trạm xử lý nước thải KCN Phan Thiết 1 đến hết ngày 30 thang 10 năm 2018, sau đó tự thu 

gom, xử lý toàn bộ nước thải của các dự án tại KCN Phan Thiết 2. 

- Đối với các Cụm công nghiệp (viết tắt là CCN): tỉnh Bình Thuận quy hoạch 35 CCN 

đến năm 2020. Đến nay, có 27/35 CCN được thành lập; có 23 CCN thu hút, bố trí hơn 170 

dự án đầu tư với tổng diện tích khoảng 265 ha, có 01 CCN (CCN Chế biến hải sản Phú Hài) 

có hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 500 m
3
/ngày đêm. Các CCN khác đã có dự 

án thứ cấp đi vào hoạt động nhưng chưa đầu tư xây dựng công trình xử lý nước thải tập 

trung của cụm, như: CCN Thắng Hải 1, CCN Nam Cảng, MePu,… 

b. Kiểm soát ô nhiễm môi trƣờng 

b1. Cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng theo Quyết định số 1788/QĐ-

TTg ngày 01 tháng 10 năm 2013 của Thủ tƣớng Chính phủ 

Theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch xử 

lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020, tỉnh Bình Thuận 

có 19 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đến nay, có 17/19 cơ sở đã hoàn thành 

các biện pháp xử lý triệt để (đạt 89,5%). Riêng 02/19 cơ sở (Bãi rác Bình Tú- Công ty Cổ 

phần môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận, Khu chế biến thủy sản Nam Cảng cá Phan 
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Thiết- Công ty Cổ phần Xây lắp thủy sản Việt Nam) chưa hoàn thành biện pháp xử lý ô 

nhiễm triệt để theo lộ trình; đến nay, kết quả khắc phục xử lý ô nhiễm như sau: 

- Bãi rác Bình Tú: Để giải quyết nhu cầu chôn lấp rác trong thời gian chờ dự án Nhà 

máy xử lý rác Phan Thiết đi vào hoạt động; ngày 30/01/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công 

văn số 318/UBND-ĐTQH thống nhất cho gia hạn thời gian sử dụng đất bãi rác Bình Tú tại 

thôn Tiến Bình, xã Tiến Thành đến cuối năm 2020. Đồng thời, nhằm tranh thủ nguồn vốn 

trung ương hỗ trợ cho các công trình trọng điểm, bức xúc của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã 

giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ dự án cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi rác Bình 

Tú nhằm chuyển bãi rác hiện tại thành bãi rác hợp vệ sinh và hoạt động đến khi Nhà máy xử 

lý rác thải thành phố đi vào hoạt động. Ngày 02/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn 

số 2933/UBND-KT đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính hỗ trợ kinh phí đầu 

tư dự án theo Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ. 

Tuy nhiên đến nay các Bộ ngành trung ương chưa có văn bản phúc đáp cho địa phương. 

Ngày 22/01/2020, UBND tỉnh có Công văn số 305/UBND-KT giao Sở Kế hoạch-Đầu tư 

hướng dẫn UBND thành phố Phan Thiết lập hồ sơ kêu gọi xã hội hóa việc xử lý triệt để theo 

đúng các quy định 

Về lâu dài, để đóng cửa bãi rác Bình Tú, đồng thời giải quyết lượng rác phát sinh trên 

địa bàn thành phố Phan Thiết và các huyện lân cận, Ủy ban nhân dân tỉnh đã cấp Giấy 

chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Nhật Hoàng để đầu tư dự án xây dựng Nhà máy xử 

lý rác Phan Thiết tại xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết; hiện nay Nhà đầu tư đang triển 

khai các thủ tục để đi vào hoạt động. 

- Khu Chế biến thủy sản Nam Cảng cá Phan Thiết: Ngày 24/6/2020, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và 

Môi trường, Xây dựng; UBND thành phố Phan Thiết, Ban Quản lý Cảng cá Phan Thiết và 

Công ty Cổ phần Xây lắp Thủy sản Việt Nam tổ chức khảo sát, đề xuất nâng cấp Trạm xử lý 

nước thải Cảng cá Phan Thiết (quy mô, công suất, công nghệ) để tiếp nhận, xử lý nước thải 

từ các cơ sở chế biến trong Khu chế biến thủy sản Nam Cảng cá Phan Thiết. Ngày 

29/06/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 2390/UBND-KT về việc đầu tư nâng 

cấp Trạm xử lý nước thải Cảng cá Phan Thiết, trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí 

vốn để lập chủ trương đầu tư, đồng thời đưa danh mục công trình đầu tư Nâng cấp Trạm xử 

lý nước thải Cảng cá Phan Thiết vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, 

đồng thời giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn làm việc Công ty Cổ phần Xây lắp thủy sản Việt Nam hướng dẫn, chuyển giao 

diện tích khu đất 3.500m
2
 của Khu chế biến thủy sản phía Nam cho Ban quản lý Cảng Phan 

Thiết để thực hiện việc bổ sung hạng mục công trình như hồ xử lý sự cố, xây dựng thêm 

đơn nguyên xử lý nước thải (nếu cần), vùng đệm trồng cây xanh giảm phát tán mùi hôi…. 

b2. Tình hình xử lý các điểm nóng môi trƣờng 

Để tăng cường việc kiểm tra, giám sát các điểm nóng về môi trường, Ủy ban nhân dân 

tỉnh thành lập các Tổ công tác, tổ giám sát các điểm nóng về môi trường (Tổ công tác 1072, 

Tổ Giám sát 320, ...), ban hành quy chế hoạt động của Tổ và xây dựng kế hoạch giám sát 

việc thực hiện các biện pháp BVMT hàng năm.  

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh có nhiều văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ 

Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công thương giải quyết các vấn đề môi trường liên quan đến 

các điểm nóng môi trường (đặc biệt là Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, khu vực giáp ranh 02 

tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai); ký kết quy chế phối hợp, chia sẻ thông tin về BVMT của 

các Nhà máy tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân giữa Cục Môi trường miền Nam - Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận; quy chế phối hợp giải quyết ô 
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nhiễm tại khu vực giáp ranh giữa 02 tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai; chỉ đạo các Sở, ngành, 

địa phương liên quan phối hợp xử lý các điểm nóng môi trường, … Đến nay, tình hình môi 

trường của các điểm nóng dần được ổn định, cơ bản kiểm soát và xử lý kịp thời, cụ thể: 

- Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân: Thời gian qua, Tổ Công tác 1072, Sở Tài nguyên và 

Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Tân, lực lượng 

công an tỉnh, huyện thường xuyên bám sát địa bàn vận động nhân dân, yêu cầu chủ đầu tư 

các dự án nghiêm túc thực hiện các công trình, biện pháp BVMT trong giai đoạn xây dựng, 

vận hành theo như báo cáo ĐTM đã phê duyệt. Nhìn chung, Chủ đầu tư các dự án tại Trung 

tâm điện lực Vĩnh Tân và Bến cảng tổng hợp Vĩnh Tân đã chấp hành thực hiện các ý kiến 

chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, đã quan tâm thực hiện các công trình, biện pháp BVMT 

trong giai đoạn xây dựng, vận hành, đã triển khai lắp đặt hệ thống quan trắc tự động nước 

thải, camera giám sát và thiết bị lấy mẫu tự động nước thải theo quy định. Tuy nhiên, do khí 

hậu tại khu vực xã Vĩnh Tân thường xuyên có gió lớn kèm lốc xoáy, một số thời điểm chủ 

đầu tư các dự án đang xây dựng chưa thực hiện tốt biện pháp ứng phó đã để bụi, cát phát tán 

ra môi trường, gây bức xúc trong nhân dân. Sở TNMT đã lập biên bản xử lý vi phạm hành 

chính về BVMT đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Mãi Xanh, Công ty TNHH Điện lực Vĩnh 

Tân. Trong thời gian tới, Sở TNMT tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, 

giám sát, yêu cầu các chủ đầu tư trong việc thực hiện các giải pháp giảm thiểu các tác động 

trong quá trình xây dựng, hoạt động, đặc biệt là hạn chế bụi phát tán từ quá trình hoạt động, 

xây dựng, không làm ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân khu vực. 

- Đồng muối công nghiệp Thông Thuận: Đã giải quyết bồi thường, hỗ trợ được 

435/446 hộ, còn 11 hộ dân chưa chịu nhận tiền; đã xây dựng xong và đưa vào hoạt động ổn 

định tuyến kênh thoát lũ ngoại lai xóm 3, xóm 5 và tuyến kênh tiêu thoát lũ vùng đệm; đã 

trồng cây xong trên phần diện tích 12,04/14,59 ha vùng đệm (phần diện tích còn lại là 

đường giao thông, đê bao, ...), tuy nhiên tỷ lệ cây sống hiện nay còn khoảng 20% (do đất 

còn nhiễm mặn và người dân thả dê vào làm cắn phá, giẫm đạp cây); Công ty đã tạm dừng 

hoạt động trên phần diện tích 60ha và bàn giao cho Công ty Fecon để thực hiện dự án điện 

năng lượng mặt trời. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các Sở ngành, Ủy ban nhân dân huyện 

Tuy Phong đôn đốc Công ty giải quyết dứt điểm việc khắc phục ô nhiễm môi trường tại 

đồng muối Thông Thuận.  

- Khu vực sông Giêng giáp ranh giữa Bình Thuận và Đồng Nai: Nhà máy cồn Tùng 

Lâm và Nhà máy bột mì Thành Tâm đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy 

đang vận hành ổn định; 04 trại chăn nuôi đã đầu tư hoàn chỉnh hệ thống thu gom, xử lý 

nước thải tập trung và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai đang xem xét, kiểm tra, 

cấp Giấy xác nhận hoàn thành các công trình BVMT phục vụ giai đoạn vận hành của dự án. 

Từ tháng 02 năm 2017 đến nay, người dân sống tại lưu vực sông Ui, sông Giêng chưa có ý 

kiến phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường và không có hiện tượng cá chết. 

- Đối với các trang trại chăn nuôi heo: Trên địa bàn toàn tỉnh có 27/44 trang trại đã 

hoạt động chính thức thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh, 22/27 trang trại đã hoàn thành các 

công trình BVMT theo hồ sơ môi trường được phê duyệt; còn 5/27 trang trại vẫn chưa được 

cấp Giấy xác nhận hoàn thành. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra đối với 5 

trang trại này và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định xử lý vi phạm hành 

chính đối với 2 trang trại, các trang trại còn lại đang trong quá trình hoàn thiện các công 

trình BVMT để được cấp Giấy xác nhận hoàn thành theo quy định. 

- Đối với CCN chế biến hải sản Phú Hài: Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp 

với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan tập trung triển khai các giải pháp để giải quyết vấn 

đề ô nhiễm môi trường tại CCN chế biến hải sản Phú Hài; chỉ đạo Tổ giám sát 320 tăng 
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cường kiểm tra giám sát việc hoạt động và BVMT đối với 03 cơ sở chế biến bột cá đang 

hoạt động trong CCN. Đến nay, đã có 01 cơ sở đã cải tiến dây chuyền sản xuất và xử lý khí 

thải theo công nghệ tiên tiến, 02 cơ sở còn lại đã hoàn thành việc nâng cấp, cải tạo hệ thống 

xử lý khí thải, đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm để đánh giá hiệu quả xử lý. 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức kiểm tra thực tế Nhà máy xử lý nước thải tập trung 

của CCN vào ngày 20 tháng 3 năm 2018 và có Thông báo số Kết luận số 164/TB-UBND 

ngày 29/3/2018 chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết ưu tiên bố trí kinh phí, tập 

trung rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ cải tạo, duy tu, bảo 

dưỡng các công trình BVMT; đặc biệt là hệ thống thu gom, thoát nước mưa, nước thải và 

Nhà máy xử lý nước thải tập trung.  

b3. Đối với BVMT làng nghề nông thôn 

Tỉnh Bình Thuận có 06 làng nghề nông thôn đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận 

đạt tiêu chí theo quy định tại Thông tư số 116/2006/TT-BNN ngày 18/12/2006 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, tuy nhiên, các làng nghề này đều chưa có hệ thống xử lý 

nước thải do thiếu kinh phí. Đa số cơ sở trong làng nghề hoạt động với quy mô hộ gia đình, 

quy mô nhỏ lẻ, sản xuất phân tán, thiết bị công nghệ lạc hậu,... nên chưa quan tâm đúng 

mức đến công tác BVMT, chất thải phát sinh chưa được thu gom, xử lý, chủ yếu được xử lý 

sơ bộ, sau đó thải ra môi trường, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.   

Tỉnh Bình Thuận có làng nghề bánh tráng Chợ Lầu, khu phố Xuân An, thị trấn Chợ 

Lầu, huyện Bắc Bình nằm trong danh sách các làng nghề ô nhiễm môi trường đặc biệt 

nghiêm trọng cần ưu tiên xử lý theo Chương trình mục tiêu khắc phục ô nhiễm và cải thiện 

môi trường giai đoạn 2012 - 2015. Hiện nay, đa số các cơ sở hoạt động kinh doanh trong 

làng nghề tổ chức sản xuất phân tán, quy mô nhỏ, chủ yếu là quy mô hộ gia đình, thiết bị 

công nghệ sản xuất lạc hậu; do đó, chưa quan tâm đúng mức đến công tác BVMT, đặc biệt 

là xử lý chất thải phát sinh. Nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất chưa được thu gom, 

xử lý tập trung mà chủ yếu là được xử lý sơ bộ tại các cơ sở sản xuất, sau đó thải ra môi 

trường, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.  

Theo kết quả giám sát của Sở Tài nguyên và Môi trường, năm 2017 nước mặt xung 

quanh khu vực 02 làng nghề bánh tráng Phú Long, may tre đan Đông Hà có thông số vượt 

quy chuẩn cho phép. Đồng thời, Dự án khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường Làng 

nghề bánh tráng Chợ Lầu chưa có kinh phí để triển khai các phương án xử lý theo Chương 

trình mục tiêu khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012 - 2015. 

b4. Di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng nằm trong khu dân cƣ, khu vực 

nhạy cảm vào khu quy hoạch 

Giai đoạn 2016-2020: Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) đã ban hành Nghị 

quyết số 08-NQ/TU ngày 25/10/2016 về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đến 

năm 2020, định hướng đến năm 2025, trong đó đã chỉ đạo các Sở, ngành và địa phương tiếp 

tục thực hiện tốt chính sách di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, cơ 

sở dịch vụ gây ô nhiễm đang hoạt động trong KDC vào KCN, CCN trước ngày 01/7/2019; 

di dời các điểm thu mua, tập kết phế liệu ra khỏi KDC tập trung trước ngày 01/7/2017.  

Ngày 05/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 2115/ UBND-KT về việc di 

dời các cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, cơ sở dịch vụ. Trong đó, Ủy ban nhân dân 

tỉnh chỉ đạo giao Sở Công thương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh ban hành Nghị quyết chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở công nghiệp – tiểu thủ công 

nghiệp, cơ sở dịch vụ phù hợp với quy hoạch trước đây được cơ quan có thẩm quyền chấp 

thuận, cấp phép nay phải di dời ra khỏi khu dân cư tập trung do không còn phù hợp với quy 
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hoạch đô thị được phê duyệt. Kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 

10 tháng 8 năm 2020; giao Sở Tài nguyên và Môi trường hàng năm căn cứ kết quả thanh tra, 

kiểm tra, thực hiện việc phân loại, xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 

trọng thuộc đối tượng buộc phải di dời đến vị trí phù hợp theo quy định tại Điều 33 Nghị 

định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung 

tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ gửi Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để đưa vào kế hoạch di dời hàng năm của địa phương; 

đồng thời, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ trên. 

b5. Bảo vệ và cải thiện môi trƣờng các lƣu vực sông 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Quyết định 752/QĐ-UBND của Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành kế hoạch BVMT sông La Ngà trên địa bàn tỉnh nằm trong lưu vực sông 

Đồng Nai đến năm 2020 và Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

Quy chế BVMT nước lưu vực sông La Ngà trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, tăng cường triển 

khai nhiệm vụ tại Quyết định số 752/QĐ-UBND như: hàng năm triển khai lấy mẫu, phân 

tích, đánh giá chất lượng nước lưu vực sông La Ngà (04 đợt); thường xuyên tổ chức kiểm 

tra, giám sát, đo đạc lấy mẫu các điểm nóng về môi trường có khiếu kiện trên địa bàn tỉnh, 

khu vực giáp ranh 02 tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận, không để việc sản xuất của các cơ sở 

gây ô nhiềm nguồn nước ảnh hưởng đến đời sống của người dân. 

Đẩy mạnh điều tra cơ bản, quy hoạch, quan trắc, giám sát tài nguyên nước và giám sát 

các hoạt động khai thác, sử dụng nguồn nước, cụ thể như: Lập quy hoạch tài nguyên nước 

trên địa địa bàn tỉnh; Xây dựng vận hành hệ thống quan trắc, giám sát tài nguyên nước trên 

địa bàn tỉnh. Tăng cường các biện pháp tích nước, điều hòa, sử dụng tổng hợp, tiết kiệm tài 

nguyên nước và phát triển các mô hình sử dụng nước hiệu quả. Bình Thuận có 43 hồ chứa 

nước thủy lợi dung tích từ 0,1 triệu m
3
 trở lên làm nhiệm vụ cung cấp nước cho sản xuất 

nông nghiệp, tham gia điều tiết lũ cho vùng hạ du, chống hạn và tạo nguồn nước sinh hoạt 

cho nhân dân. Đang hoàn thành đầu tư xây dựng các hồ chứa, hệ thống kênh chuyển nước 

Biển Lạc - Hàm Tân, hệ thống thủy lợi Tà Pao; kênh tiếp nước phục vụ Trung tâm Điện lực 

Vĩnh Tân, hệ thống cấp nước Khu Lê Hồng Phong, dự án Kênh tiếp nước 812 - Châu Tá và 

hồ Sông Dinh 3, đang tiến hành đo đạc, đền bù giải phóng mặt bằng để triển khai dự án hồ 

Sông Lũy, huyện Bắc Bình.  

Tăng cường các biện pháp chủ động kiểm soát, giám sát ngăn ngừa, hạn chế tình trạng 

suy thoái, cạn kiệt nguồn nước, cụ thể như: Điều tra, xác định dòng sông, đoạn sông bị sạt, 

lở và có nguy cơ bị sạt, lở bờ, bãi sông để làm cơ sở khoanh định, công bố khu vực cấm, 

khu vực tạm thời cấm khai thác cát, sỏi và các khoáng sản khác trên dòng sông, đoan sông 

bị sạt, lở hoặc có nguy cơ bị sạt, lở bờ, bãi sông trên địa bàn tỉnh. Dự án cải tạo, phục hồi 

một số dòng sông, đoạn sông, hồ chứa ở các điểm đô thị bị ô nhiễm, cạn kiệt nghiêm trọng. 

b6. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhập khẩu phế liệu 

Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có 01 Công ty có hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu 

phế liệu là Công ty TNHH Thương mại - xây dựng Đa Lộc. Hiện Tổng cục Môi trường đã 

ban hành Quyết định số 744/QĐ-TCMT ngày 09/5/2018 thành lập đoàn kiểm tra các điều 

kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất của Công ty. 

b7. Công tác quản lý chất thải y tế 

Trong thời gian qua, các cơ sở y tế đã có nhiều nỗ lực trong công tác quản lý chất thải, 

góp phần thực hiện tốt công tác BVMT trong ngành Y tế. Năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành Kế hoạch số 620/KH-UBND ngày 12/02/2018 phê duyệt Kế hoạch thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên đại bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2020. Trên cơ 
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sở đó, Sở Y tế đã ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các bệnh viện thực hiện công tác 

quản lý chất thải y tế; phối hợp với Viện Pasteur Nha Trang tổ chức Khóa đào tạo về Quản 

lý chất thải y tế cho 03 nhóm đối tượng về quản lý chất thải y tế: cán bộ quản lý, cán bộ 

chuyên trách và nhân viên vận hành hệ thống xử lý chất thải y tế tại tỉnh. 

 Đối với nước thải  

Có 15/16 bệnh viện đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế và đi vào hoạt động (trừ 

Bệnh viện Da liễu), cụ thể: BV Đa khoa tỉnh (400 m
3
/ngày đêm), BV ĐKKV Bắc Bình 

Thuận (150 m
3
/ngày đêm), BV ĐKKV Nam Bình Thuận (250 m

3
/ngày đêm), BV ĐKKV La 

Gi (80 m
3
/ngày đêm), BV Lao và Bệnh phổi (80 m

3
/ngày đêm), BV Y học cổ truyền - Phục 

hồi chức năng (80 m
3
/ngày đêm), BV huyện Tuy Phong (100 m

3
/ngày đêm), BV huyện 

Hàm Thuận Bắc (100 m
3
/ngày đêm), BV thành phố Phan Thiết (150 m

3
/ngày đêm), BV 

huyện Hàm Thuận Nam (100 m
3
/ngày đêm), Trung tâm y tế huyện Hàm Tân (100 m

3
/ngày 

đêm), BV huyện Tánh Linh (120 m
3
/ngày đêm), Trung tâm y tế Quan dân y Phú Quý (50 

m
3
/ngày đêm), BV tư nhân An Phước (120 m

3
/ngày đêm), BV tư nhân Tâm Phúc (25 

m
3
/ngày đêm). 

Các Trung tâm Y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện, Trạm Y tế và Phòng khám ĐKKV hầu 

hết chưa được xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế, nước thải chủ yếu từ phòng xét 

nghiệm phát sinh rất ít (trung bình khoảng 1,0m
3
 /ngày) được xử lý khử trùng ban đầu bằng 

Chloramine B, Preset… và được thu gom, xử lý qua bể tự hoại 3 ngăn. 

 Đối với chất thải rắn 

Các cơ sở y tế thực hiện việc thu gom, vận chuyển và lưu giữ chất thải rắn y tế theo 

đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYTBTNMT ngày 31 tháng 12 năm 

2015 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về quản lý chất thải y tế.  

Có 10/16 Cơ sở điều trị đã xây dựng lò đốt rác thải rắn y tế. Đến nay có một số lò đốt 

không hoạt động vì phát sinh nhiều vấn đề như tốn nhiên liệu, rác thải đã đốt không tiêu hủy 

hết, phát sinh khói đen ảnh hưởng đến môi trường xung quanh…  

Có 15/16 Cơ sở điều trị đã ký hợp đồng chuyển giao chất thải nguy hại với các tổ 

chức, cá nhân có Giấy phép xử lý chất thải nguy hại hoặc Giấy phép quản lý chất thải nguy 

hại phù hợp (Trung tâm Y tế Quân dân Y Phú Quý chưa hợp đồng).  

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Chăm 

sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Sốt rét - Bướu cổ đã ký hợp đồng chuyển giao chất thải 

nguy hại với các tổ chức, cá nhân có Giấy phép xử lý chất thải nguy hại hoặc Giấy phép 

quản lý chất thải nguy hại phù hợp.  

Các Trung tâm Y tế tuyến huyện, Trạm Y tế và Phòng khám ĐKKV xử lý chất thải y 

tế bằng cách đốt trong lò đốt thủ công, chôn lấp an toàn sau khi xử lý. 

Theo Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt Kế hoạch quản lý chất thải y tế của 04 bệnh viện dự kiến đầu tư từ nguồn vốn vay của 

ngân hàng thế giới, đến nay Dự án đã hoàn thiện việc xây lắp bể chứa chất thải nguy hại, 

nhà lưu trữ chất thải và đặt thiết bị xử lý rắn cho 03 cụm xử lý chất thải: Bệnh viện ĐKKV 

Nam Bình Thuận, Bệnh viện ĐKKV Bắc Bình Thuận, Bệnh viện ĐKKV La Gi đã bàn giao, 

nghiệm thu và kiểm định độc lập vào tháng 5 năm 2017. 
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10.2. Hệ thống chính sách và văn bản quy phạm pháp luật 

10.2.1. Đối với văn bản chính sách của Trung ƣơng 

Để thực hiện thể chế hóa hệ thống chính sách và văn bản quy phạm pháp luật thì trong 

thời gian qua, Trung ương đã ban hành rất nhiều văn bản, cụ thể như sau: 

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 

thông qua ngày 21/6/2012; 

- Luật BVMT số 55/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua 

ngày 23/6/2014; 

- Luật Tài nguyên, Môi trường biển và Hải đảo số 82/2015/QH13 do Quốc hội nước 

CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 25/6/2015; 

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; 

- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý 

nước thải; 

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy 

hoạch BVMT, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch 

BVMT; 

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính Phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật BVMT; 

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và 

phế liệu; 

- Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về việc quy định về 

xử phạt hành chính trong lĩnh vực BVMT; 

-  Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 Quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật BVMT và 

quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;  

- Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

về quản lý chất thải nguy hại; 

- Quyết định số 1463/QĐ-TTg ngày 22/07/2016 của Chính phủ về việc phê duyệt đề 

án phát triển mạng lưới doanh nghiệp dịch vụ môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030; 

- Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Chính phủ về một số nhiệm vụ và giải 

pháp cấp bách về môi trường. 

 Các quy chuẩn môi trƣờng 

- QCVN 15:2008/BTNMT - QCVN về Dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật trong đất. 

- QCVN 06:2009/BTNMT - QCVN về một số chất độc hại trong không khí xung 

quanh. 

- QCVN 07:2009/BTNMT - QCVN về ngưỡng chất thải nguy hại. 

- QCVN 19:2009/BTNMT - QCVN về Khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô 

cơ. 
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- QCVN 20:2009/BTNMT - QCVN về Khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu 

cơ. 

- QCVN 21:2009/BTNMT - QCVN về Khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hoá 

học. 

- QCVN 22:2009/BTNMT - QCVN về Khí thải công nghiệp nhiệt điện. 

- QCVN 23:2009/BTNMT - QCVN về Khí thải công nghiệp sản xuất xi măng. 

- QCVN 25:2009/BTNMT - QCVN về Nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn. 

- QCVN 26:2010/BTNMT - QCVN về tiếng ồn. 

- QCVN 27:2010/BTNMT - QCVN về độ rung. 

- QCVN 28:2010/BTNMT - QCVN về nước thải y tế. 

- QCVN 29:2010/BTNMT - QCVN về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu. 

- QCVN 30:2010/BTNMT - QCVN về khí thải lò đốt chất thải công nghiệp. 

- QCVN 34:2010/BTNMT - QCVN về khí thải công nghiệp lọc hoá dầu đối với bụi và 

các chất vô cơ. 

- QCVN 35:2010/BTNMT - QCVN về nước khai thác thải từ các công trình dầu khí 

trên biển. 

- QCVN 36:2010/BTNMT - QCVN về dung dịch khoan và mựn khoan thải từ các 

công trình dầu khí trên biển. 

- QCVN 38:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt bảo 

vệ đời sống thuỷ sinh. 

- QCVN 39:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dùng 

cho tưới tiêu. 

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

- QCVN 41:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đồng xử lý chất thải nguy 

hại trong lò nung xi măng. 

- QCVN 44:2012/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển xa 

bờ. 

- QCVN 45:2012/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của 

dioxin trong một số loại đất. 

- QCVN 02:2012/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn y tế. 

- QCVN 30:2012/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải công 

nghiệp. 

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

xung quanh. 

- QCVN 50:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với 

bùn thải từ quá trình xử lý nước. 

- QCVN 51:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản 

xuất thép. 

- QCVN 54:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng xử lý hóa chất 

bảo vệ thực vật hữu cơ khó phân hủy tồn lưu theo mục đích sử dụng đất. 

- QCVN 55:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị hấp chất thải y tế 

lây nhiễm. 

- QCVN 56:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tái chế dầu thải. 
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- QCVN 01-MT: 2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao 

su thiên nhiên. 

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

của một số kim loại nặng trong đất. 

- 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 

dưới đất. 

- QCVN 10-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

dưới biển. 

- QCVN 11-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến 

thủy sản. 

- QCVN 12-MT: 2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp giấy và bột giấy. 

- QCVN 13-MT: 2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp dệt nhuộm. 

- QCVN 60-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sản xuất 

cồn nhiên liệu. 

- QCVN 14-MT:2015/BTNMT - QCVN về Nước thải sinh hoạt. 

- QCVN 43:2017/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích. 

- QCVN 52:2017/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp 

sản xuất thép. 

- QCVN 31:2018/BTNMT - QCVN về môi trường đối với phế liệu sắt, thép nhập 

khẩu. 

- QCVN 32:2018/BTNMT - QCVN về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu. 

- QCVN 33:2018/BTNMT - QCVN về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu. 

10.2.2. Đối với văn bản, chính sách của địa phƣơng: 

Giai đoạn từ năm 2016-2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu trình UBND 

tỉnh ban hành các văn bản, chính sách của địa phương liên quan đến công tác BVMT. Cụ 

thể như sau: 

- Nghị quyết số 43/2018/NQ-HĐND ngày 30/3/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình 

Thuận về việc Quy định phân cấp nhiệm vụ chi về BVMT cho các cấp ngân sách trên địa 

bàn tỉnh; 

- Nghị quyết số 44/2018/NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2018  của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định 

báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án BVMT chi tiết đối với hoạt động thẩm định do 

cơ quan địa phương; 

- Nghị quyết số 47/2018/NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định 

phương án cải tạo PHMT và phương án cải tạo PHMT bổ sung đối với hoạt động thẩm định 

do cơ quan địa phương thực hiện 

- Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của UBND tỉnh về việc phân 

cấp thực hiện công tác thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
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- Quyết định số 51/2018/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý 

nhà nước về BVMT trên địa bàn tỉnh bình thuận ban hành kèm theo quyết định 

số 51/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận. 

- Quyết định số 3572/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về 

việc phê duyệt dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống quan trắc môi trường trên địa 

bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017-2020. 

10.3. Hệ thống quản lý môi trƣờng 

Để thực hiện công tác quản lý môi trường của tỉnh Bình Thuận xuyên suốt từ cấp tỉnh 

đến cấp thành phố, huyện, xã, phường ở địa phương của tỉnh, thì ngày 28/11/2016, UBND 

tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND về việc ban hành quy định 

phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về BVMT trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

và Quyết định số 51/2018/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà 

nước về BVMT trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo quyết định 

số 51/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận. Theo đó, quy định 

phân công như sau: 

10.3.1.Về phía cơ quan cấp tỉnh 

a. Đối với Sở Tài nguyên và Môi trƣờng 

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giúp UBND tỉnh công tác BVMT trên 

địa bàn tỉnh Bình Thuận, cụ thể như sau: 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, ban hành theo thẩm quyền và tổ chức 

thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về BVMT; xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành hệ thống quy chuẩn kỹ thuật môi trường địa phương về chất thải phù hợp với đặc 

thù của tỉnh. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về BVMT trên 

địa bàn tỉnh; tham mưu, xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện chiến lược, chính sách, 

chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch và nhiệm vụ về BVMT sau khi được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

- Tổ chức thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh 

giá tác động môi trường, đề án BVMT chi tiết, phương án cải tạo phục hồi môi trường, các 

dự án thiết lập các khu bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học thuộc thẩm quyền phê duyệt 

của Ủy ban nhân dân tỉnh; thẩm định, xác nhận kế hoạch BVMT, đề án BVMT đơn giản 

theo thẩm quyền; kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình BVMT; rà soát, kiểm tra, 

đôn đốc các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trên địa bàn thực hiện cải tạo, phục hồi 

môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định”. 

- Tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về BVMT đối với các cơ sở 

thuộc thẩm quyền và các dự án thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong 

trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về BVMT; tham mưu giải quyết các vấn đề môi 

trường liên tỉnh, liên ngành và các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về môi trường 

theo thẩm quyền. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện thu hồi, xử lý các sản phẩm hết hạn sử 

dụng hoặc thải bỏ theo quy định. Hướng dẫn, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành 

vi vi phạm pháp luật liên quan đến phế liệu nhập khẩu; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo 

cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường tình hình nhập khẩu, sử dụng phế liệu trên địa bàn tỉnh. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-51-2016-qd-ubnd-phan-cong-phan-cap-trach-nhiem-quan-ly-nha-nuoc-bao-ve-moi-truong-binh-thuan-335020.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-51-2016-qd-ubnd-phan-cong-phan-cap-trach-nhiem-quan-ly-nha-nuoc-bao-ve-moi-truong-binh-thuan-335020.aspx
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-  Cấp, điều chỉnh sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định của pháp 

luật. Tổ chức thực hiện việc thống kê hàng năm các chỉ tiêu về tình hình phát sinh và xử lý 

chất thải tại địa phương. 

-  Tổ chức thu thập và thẩm định dữ liệu, chứng cứ, để xác định thiệt hại đối với môi 

trường; yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với môi trường do ô nhiễm, suy thoái gây ra trên 

địa bàn từ hai huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trở lên; xây dựng và tổ chức thực hiện Kế 

hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường; chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh 

xây dựng năng lực, huy động lực lượng phương tiện, thiết bị, hướng dẫn xử lý, khắc phục 

các sự cố môi trường nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh và liên tỉnh. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh lập, sửa đổi, bổ sung danh mục các cơ sở gây ô 

nhiễm môi trường nghiêm trọng cần phải xử lý triệt để; xác nhận cơ sở gây ô nhiễm môi 

trường nghiêm trọng đã hoàn thành xử lý triệt để; kiểm tra công tác xử lý triệt để môi 

trường nghiêm trọng, việc thực hiện hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách nhà nước nhằm xử lý 

triệt để một số cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích theo quy 

định của pháp luật. Tổ chức đánh giá mức độ ô nhiễm và xử lý ô nhiễm môi trường làng 

nghề trên địa bàn tỉnh. 

-  Tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BVMT, hướng dẫn nghiệp vụ 

quản lý nhà nước về BVMT cho các cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở sản xuất kinh doanh 

và cộng đồng. Thực hiện việc đăng ký, công nhận, cấp, thu hồi các loại giấy phép, giấy 

chứng nhận, giấy xác nhận về môi trường và đa dạng sinh học theo quy định của pháp luật. 

- Chủ trì, tổng hợp dự toán chi sự nghiệp môi trường hàng năm của các Sở, ban, 

ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi Sở Tài chính xem xét, tổng hợp báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh theo quy định. 

- Tổ chức thực hiện việc chi trả dịch vụ môi trường liên quan đến đa dạng sinh học, 

bồi thường và phục hồi môi trường; thu phí và lệ phí BVMT, ký quỹ cải tạo phục hồi môi 

trường theo quy định của pháp luật; giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức quản lý Quỹ BVMT 

tỉnh. 

-  Xây dựng, quản lý hệ thống, tổ chức thực hiện hoạt động quan trắc môi trường và đa 

dạng sinh học trên địa bàn tỉnh; xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường của tỉnh 05 

năm/lần trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh và Bộ Tài nguyên và 

Môi trường; quản lý số liệu quan trắc môi trường và công bố kết quả quan trắc môi trường 

của tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập, điều chỉnh quy hoạch bảo tồn đa 

dạng sinh học của tỉnh và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt. Xây dựng, tổ chức thực 

hiện chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phòng ngừa, bảo vệ, khắc phục, cải tạo môi 

trường, bảo tồn và sử dụng hợp lý tài nguyên đa dạng sinh học; đề xuất và triển khai thực 

hiện các giải pháp, mô hình bảo tồn, phục hồi, sử dụng bền vững tài nguyên đa dạng sinh 

học. Tổ chức điều tra, thống kê, kiểm kê, đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học, đánh giá các 

hệ sinh thái, loài hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ (không bao gồm giống 

cây trồng, giống vật nuôi, vi sinh vật và nấm). Thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận cơ sở 

bảo tồn đa dạng sinh học. 

-  Hướng dẫn, tổ chức điều tra, lập danh mục loài ngoại lai xâm hại và thực hiện các 

giải pháp ngăn ngừa, kiểm soát các loài sinh vật ngoại lai xâm hại; hướng dẫn, kiểm tra việc 

quản lý loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh; tiếp nhận, xử lý thông tin, dữ liệu về các 

sinh vật biến đổi gen và sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen; hướng 

dẫn kiểm tra các hoạt động về quản lý nguồn gen trên địa bàn tỉnh. 
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- Tổ chức thu thập, quản lý, thống kê, lưu trữ và cung cấp dữ liệu về môi trường; xây 

dựng, cập nhật, duy trì và vận hành hệ thống thông tin, tư liệu, cơ sở dữ liệu môi trường cấp 

tỉnh; tổ chức đánh giá, dự báo, cung cấp thông tin về ảnh hưởng của ô nhiễm và suy thoái 

môi trường đến con người, sinh vật; tổng hợp và công bố thông tin về môi trường cấp tỉnh 

theo quy định của pháp luật. 

- Chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh và Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về công tác BVMT hàng năm trên địa bàn tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với các cấp, ngành liên quan để giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, 

kiểm tra giám sát việc thi hành pháp luật về BVMT trong hoạt động của các cơ sở phá dỡ 

tàu biển theo quy định. 

-  Chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức điều tra, đánh giá và công khai 

thông tin về các yếu tố có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đất trên địa bàn tỉnh; quan trắc 

chất lượng môi trường đất các khu vực công cộng. 

- Thiết lập đường dây nóng, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của 

tỉnh và trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường để tiếp nhận, xử lý thông 

tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường, đa dạng sinh học trên 

địa bàn tỉnh. 

b. Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tƣ: 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện triển 

khai các yêu cầu về BVMT chiến lược trong Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh và bảo đảm yêu cầu BVMT trong các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

- Nghiên cứu tham mưu tổ chức thực hiện theo thẩm quyền chính sách ưu đãi, hỗ trợ 

hoạt động BVMT trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. 

c. Đối với Sở Tài chính: 

- Hằng năm, trên cơ sở dự toán của các cơ quan, đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố 

do Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp và khả năng cân đối của ngân sách, tham mưu 

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ, giao dự toán kinh phí sự 

nghiệp môi trường cho các cơ quan, đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố theo quy định; 

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa 

bàn tỉnh về tình hình quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí BVMT nhằm đảm bảo sử 

dụng kinh phí được giao theo đúng quy định 

d. Đối với Sở Xây dựng: 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai tuyên truyền, phổ biến 

tập huấn pháp luật về BVMT cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành và các đối 

tượng có liên quan thuộc lĩnh vực quản lý; 

- Tổ chức triển khai thực hiện pháp luật về BVMT trong hoạt động xây dựng kết cấu 

hạ tầng về cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, công viên cây xanh, nghĩa trang, xử lý chất thải 

rắn và nước thải tại đô thị, khu sản xuất dịch vụ tập trung, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, 

làng nghề và khu dân cư nông thôn tập trung, các hoạt động khác trong lĩnh vực quản lý; 

hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng các quy định của pháp luật về BVMT trong 

quá trình xây dựng; 
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- Trong cấp phép xây dựng đối với các dự án có công trình xử lý môi trường phải được 

xem xét cấp phép xây dựng; không cấp phép xây dựng đối với các cơ sở chưa có báo cáo 

đánh giá tác động môi trường, kế hoạch BVMT được phê duyệt. 

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các sở, 

ngành liên quan triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, xử lý việc thực hiện Luật BVMT đối với 

các đối tượng có liên quan thuộc lĩnh vực quản lý; 

- Lập, phê duyệt, tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật xử lý chất thải phục vụ 

quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh. 

e. Đối với Sở Y tế: 

-  Chủ trì, phối hợp với các ngành, các cấp có liên quan tuyên truyền, triển khai thực 

hiện pháp luật về BVMT đến các đơn vị trong ngành; tổ chức kiểm tra, việc thực hiện các 

quy định của pháp luật về BVMT đối với lĩnh vực y tế, xây dựng quy hoạch và triển khai 

thực hiện quản lý chất thải y tế; kiểm tra công tác BVMT đối với các bệnh viện và các cơ sở 

y tế trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt chú trọng biện pháp xử lý nước thải, rác thải y tế; 

- Chủ trì triển khai thực hiện pháp luật về BVMT trong hoạt động y tế, an toàn vệ sinh 

thực phẩm, sức khỏe môi trường và các hoạt động mai táng, hỏa táng trên địa bàn tỉnh. Tổ 

chức việc thống kê nguồn thải, đánh giá mức độ ô nhiễm, xử lý chất thải của bệnh viện, cơ 

sở y tế và hoạt động khác trong lĩnh vực quản lý; 

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, các cấp trong phòng và dập dịch; phối hợp với các 

ngành, các cấp trong phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường. 

f. Đối với Sở Công thƣơng 

- Phối hợp với Sở TNMT, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Ủy ban nhân dân 

cấp huyện, các cơ quan khác có liên quan để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BVMT cho 

các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh. 

- Thực hiện nội dung được phân công tại Điều 17 Thông tư 35/2015/TT-BCT ngày 

27/10/2015 của Bộ Công Thương về việc Quy định về BVMT ngành Công Thương. 

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc kiểm tra, thanh tra tình 

hình thực hiện công tác BVMT tại các doanh nghiệp công nghiệp; thẩm định báo cáo đánh 

giá tác động môi trường của các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Tài chính, các cơ quan liên 

quan khác tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản 

xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, cơ sở dịch vụ gây ô nhiễm môi trường đang hoạt 

động trong khu dân cư đến khu sản xuất, dịch vụ tập trung. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường xây 

dựng kế hoạch, triển khai áp dụng mô hình sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng trong 

các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề. 

g. Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: 

- Chủ trì, tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến thực hiện pháp luật về BVMT đối 

với các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý của ngành; 

- Hướng dẫn và tổ chức kiểm tra, xử lý việc thực hiện các quy định pháp luật về 

BVMT đối với: Các cơ sở có hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng hóa chất, 

thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón, chất thải trong nông nghiệp; quản lý giống cây 

trồng, giống vật nuôi biến đổi gen, sinh vật thủy sản biến đổi gen và sản phẩm của chúng; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-35-2015-tt-bct-bao-ve-moi-truong-nganh-cong-thuong-294226.aspx
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các hệ thống thủy lợi, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo tồn biển; xây dựng chương trình 

cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường phục vụ nhu cầu sinh hoạt ở địa bàn nông thôn, 

các hoạt động nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy sản; xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ 

cấu sản xuất, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thủy sản gắn với BVMT; 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các cấp kiểm tra, 

thanh tra, ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển động vật, thực vật rừng trái phép; chặt phá 

rừng trái phép; đào bới, hủy hoại tài nguyên môi trường rừng; vi phạm quy định về phòng 

cháy và chữa cháy rừng; phá hoại ngư trường; sử dụng các phương pháp, phương tiện khai 

thác có tính hủy diệt nguồn lợi thủy sản”. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các ngành, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện yêu cầu về 

BVMT đối với hoạt động chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm; tiêu hủy gia súc, gia cầm bị 

dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh; phối hợp với Sở, ngành và địa phương có liên quan thực 

hiện công tác kiểm tra, thanh tra về BVMT trong hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm; chỉ 

đạo thực hiện BVMT trong kế hoạch phòng tránh thiên tai, dịch bệnh”. 

h. Đối với Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Phối hợp với các sở, ngành, tổ chức đoàn thể và chính quyền địa phương tuyên 

truyền sâu rộng trên các phương tiện truyền thông các chủ trương, chính sách pháp luật về 

BVMT; các tấm gương người tốt, việc tốt, mô hình về BVMT và việc làm chưa tốt của các 

tổ chức, cá nhân về BVMT. 

- Nghiên cứu thực hiện các đề tài, dự án khoa học, công nghệ về công nghệ thông tin 

phục vụ hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và hỗ trợ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh 

vực môi trường. 

k. Đối với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch: 

- Chủ trì tổ chức triển khai các quy định pháp luật về BVMT cho cán bộ, công chức, 

viên chức trong ngành; trong các hoạt động văn hóa, lễ hội, thể thao, du lịch; các cơ sở hoạt 

động kinh doanh, dịch vụ và du lịch trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực quản lý; 

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra 

việc thực hiện các quy định pháp luật về BVMT ở các cơ sở lưu trú; lập danh sách xử lý các 

cơ sở lưu trú gây ô nhiễm môi trường theo quy định; 

- Tiếp tục duy trì và xây dựng đưa tiêu chí giữ gìn môi trường vào quá trình xét tổ 

chức, cơ quan, thôn bản và gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa. 

m. Đối với Công an tỉnh: 

- Chủ trì, chỉ đạo các đơn vị trong ngành triển khai học tập, nghiên cứu, thực hiện các 

quy định pháp luật về BVMT đối với các cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng công an trên địa 

bàn tỉnh; 

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát môi trường các cấp phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi 

trường, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp có liên quan trong hoạt động phòng chống 

tội phạm về môi trường và bảo đảm an ninh trật tự trong lĩnh vực môi trường; chỉ đạo 

hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra công tác BVMT trong lực lượng vũ trang thuộc thẩm quyền 

quản lý; 

- Huy động lực lượng, trang thiết bị phương tiện, xây dựng kế hoạch, phương án xử lý, 

ứng phó, khắc phục sự cố môi trường nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh hoặc liên tỉnh 

theo quy định pháp luật; 
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- Lập danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc lĩnh vực quốc 

phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. 

n. Đối với Cục Thuế tỉnh: 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng chương trình kế hoạch thu phí, lệ phí, 

thuế trong lĩnh vực BVMT trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý các 

vi phạm về việc kê khai, nộp phí, quyết toán tiền phí BVMT đối với khai thác khoáng sản 

và các loại chất thải theo quy định. 

l. Đối với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bình Thuận: 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước về BVMT và 

tầm quan trọng của công tác BVMT; nêu gương những tổ chức, cá nhân làm tốt, phê phán 

những hành vi vi phạm pháp luật về BVMT. 

q. Đối với Quỹ BVMT: 

- Tổ chức tiếp nhận, kiểm tra tính chính xác của khoản tiền ký quỹ và xác nhận bằng 

văn bản về ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường của các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng 

sản; hoàn trả tiền ký quỹ và lãi suất tiền ký quỹ cho các tổ chức, cá nhân theo quy định; 

- Quản lý, sử dụng tiền ký quỹ theo đúng quy định của pháp luật. Hàng năm, báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính về tình hình quản lý, sử 

dụng tiền ký quỹ; 

- Đôn đốc các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi 

môi trường đúng hạn; kiến nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt về việc chậm hoặc 

không thực hiện việc ký quỹ, cải tạo phục hồi môi trường; 

- Hỗ trợ, tài trợ tài chính cho các tổ chức, cá nhân cho các chương trình, dự án BVMT 

và các hoạt động khác nhằm mục đích BVMT trên địa bàn tỉnh với hình thức hỗ trợ theo 

quy định. 

o. Đối với Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh: 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân 

dân các cấp triển khai tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về BVMT thuộc phạm 

vi quản lý; 

- Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về BVMT trên địa bàn tổ chức kiểm tra hoạt 

động về BVMT tại khu công nghiệp theo quy định. Tổ chức thực hiện đúng và đầy đủ các 

nội dung trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường của khu công nghiệp đã được phê 

duyệt; bố trí các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tuân thủ đúng quy hoạch được duyệt 

gắn với yếu tố BVMT; kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện công tác BVMT của các 

khu công nghiệp và từng cơ sở trong các khu công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý; 

- Phối hợp triển khai, khuyến khích áp dụng mô hình sản xuất sạch hơn trong các cơ sở 

công nghiệp, các khu công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý 

- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác BVMT hàng năm thuộc lĩnh vực quản lý. 

10.3.2. Về phía địa phƣơng 

a. Đối với UBND cấp huyện 

Trách nhiệm công tác quản lý môi trường của UBND cấp huyện cụ thể như sau: 
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- Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền quy định, chương trình, kế hoạch về BVMT. 

Tổ chức thực hiện pháp luật, chiến lược, chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ về BVMT. 

- Lập, phê duyệt, tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật xử lý chất thải trên địa 

bàn. Đầu tư xây dựng, tổ chức vận hành công trình công cộng phục vụ quản lý chất thải trên 

địa bàn. 

- Kiểm tra, xác nhận việc thực hiện kế hoạch BVMT, đề án BVMT đơn giản của dự 

án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc 

phục sự cố môi trường trên địa bàn thuộc thẩm quyền. 

- Tổ chức đánh giá và lập báo cáo công tác BVMT; truyền thông, phổ biến, giáo dục 

chính sách và pháp luật về BVMT. 

- Chủ động kiểm tra, giám sát tình hình triển khai xây dựng và hoạt động đối với tất cả 

các dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch BVMT, Đề 

án BVMT trên địa bàn huyện để kịp thời ngăn chặn xử lý đối với các hành vi gây ô nhiễm 

môi trường theo đúng thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. 

Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về BVMT; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị về BVMT theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và quy định của pháp luật 

có liên quan. Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện có liên quan giải quyết các vấn đề 

môi trường liên huyện”. 

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tăng cường công tác giám sát, nắm bắt thông tin và 

phản ánh kịp thời tình trạng hoạt động của các dự án trên địa bàn quản lý, đặc biệt là đối với 

các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao. Chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về 

BVMT của Ủy ban nhân dân cấp xã. 

- Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra ô nhiễm môi trường 

nghiêm trọng trên địa bàn. Đăng tải thông tin về các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm 

trọng đang hoạt động trên địa bàn phải thực hiện biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường theo 

quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên trang thông tin điện tử của địa phương. 

Phổ biến quyết định phê duyệt danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cho 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cơ sở có hoạt động gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng biết, 

để thực hiện việc niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã. 

- Kiểm tra, thanh tra việc xây dựng và triển khai phương án BVMT tại cụm công 

nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung. Báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền về 

công tác BVMT cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra công tác BVMT làng nghề trên địa bàn, hàng 

năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác BVMT làng nghề. Thực hiện trách nhiệm 

của Ủy ban nhân dân cấp huyện về BVMT làng nghề theo quy định tại Điều 18 Nghị định 

số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ và các quy định pháp luật 

khác có liên quan. 

- Căn cứ trách nhiệm quản lý nhà nước về BVMT đã phân công cho các sở, ngành 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chỉ đạo các ngành chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về BVMT trên địa bàn theo quy định. 

- Chủ trì, phối hợp sở, ngành liên quan kiên quyết không cấp phép đăng ký kinh doanh 

thu mua, tập kết phế liệu trong khu dân cư; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời 

phát hiện, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm các quy định trong lĩnh vực BVMT và phòng 

chống cháy nổ”. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-19-2015-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-266743.aspx
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- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tổ chức rà soát các quy hoạch đã được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt trên địa bàn quản lý trên cơ sở đó ban hành danh mục các cơ sở 

sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, cơ sở dịch vụ gây ô nhiễm đang hoạt động 

trong khu dân cư và xây dựng kế hoạch triển khai di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp, 

dịch vụ thương mại gây ô nhiễm môi trường ra khỏi địa bàn dân cư, khu vực nhạy cảm về 

môi trường đến khu sản xuất, dịch vụ tập trung”. 

- Thực hiện việc chi ngân sách nhiệm vụ BVMT cấp huyện theo Nghị quyết 

số 43/2018/NQ-HĐND ngày 30/3/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về phân cấp 

nhiệm vụ chi BVMT cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh, các văn bản khác có liên quan. 

b. Đối với UBND cấp xã: 

Trách nhiệm công tác quản lý môi trường của UBND cấp xã cụ thể như sau: 

-  Hàng năm xây dựng kế hoạch, công tác thực hiện nhiệm vụ BVMT, giữ gìn vệ sinh 

môi trường tại địa phương gửi Ủy ban nhân dân huyện để xây dựng kế hoạch chung trên địa 

bàn huyện. Quản lý hoạt động của thôn, bản, tổ dân phố và tổ chức tự quản về giữ gìn vệ 

sinh môi trường; vận động nhân dân xây dựng nội dung BVMT trong hương ước; hướng 

dẫn việc đưa tiêu chí về BVMT vào đánh giá thôn, bản, khu dân cư và gia đình văn hóa. 

- Kiểm tra, xác nhận kế hoạch BVMT đối với phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ quy mô hộ gia đình khi được Ủy ban nhân dân cấp huyện ủy quyền bằng văn bản; 

kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT của hộ gia đình, cá nhân. 

- Theo dõi, giám sát thường xuyên tình hình triển khai xây dựng và hoạt động đối với 

tất cả các dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch BVMT, 

Đề án BVMT trên địa bàn cấp xã; nắm bắt các thông tin để phản ánh kịp thời cho Ủy ban 

nhân dân cấp huyện hoặc cơ quản quản lý nhà nước về môi trường cấp tỉnh về tình trạng 

hoạt động, chấp hành các quy định về BVMT của dự án trên địa bàn. Phát hiện và xử lý 

theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật về BVMT hoặc báo cáo cơ quan quản lý nhà nước 

về BVMT cấp trên trực tiếp”. 

- Hòa giải tranh chấp về môi trường phát sinh trên địa bàn theo quy định của pháp luật 

về hòa giải. 

- Hằng năm, tổ chức đánh giá và lập báo cáo công tác BVMT theo quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tổ chức công 

khai thông tin về BVMT của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với cộng đồng dân cư; tổ 

chức tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án, tiến hành dưới hình thức 

họp cộng đồng dân cư gồm: Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, tổ chức chính trị - xã 

hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ dân phố, thôn, bản có liên quan do Ủy ban nhân dân cấp 

xã triệu tập. 

- Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp huyện nếu để xảy ra ô nhiễm môi 

trường nghiêm trọng trên địa bàn. Niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã 

thông tin về các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đang hoạt động trên địa bàn 

phải thực hiện biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường theo quyết định của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền; thông báo thông tin về các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 

đang hoạt động trên địa bàn phải thực hiện biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường theo quyết 

định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tới các thôn, bản, tổ dân phố và tương đương, các 

tổ chức chính trị - xã hội của xã để biết, phối hợp giám sát việc thực hiện. 

- Lập, triển khai thực hiện phương án BVMT cho làng nghề trên địa bàn. Hướng dẫn 

hoạt động của tổ chức tự quản về BVMT làng nghề. Hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân 
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cấp huyện về công tác BVMT làng nghề, tình hình phát sinh và xử lý chất thải của làng 

nghề trên địa bàn theo định kỳ hàng năm trước ngày 30 tháng 10 hoặc đột xuất theo yêu cầu. 

Thực hiện trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã về BVMT làng nghề theo quy định tại 

Điều 17 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ và các 

quy định pháp luật khác có liên quan. 

- Yêu cầu các Chủ dự án thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 

trên địa bàn lập kế hoạch quản lý môi trường đã đề xuất trong báo cáo đánh giá tác động 

môi trường đã được phê duyệt báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã để thực hiện niêm yết công 

khai và báo cáo kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải phục vụ giai 

đoạn vận hành dự án để Ủy ban nhân dân cấp xã theo dõi, giám sát”. 

- Thực hiện việc chi ngân sách cho nhiệm vụ BVMT cấp xã theo Nghị quyết 

số 43/2018/NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về 

phân cấp nhiệm vụ chi BVMT cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh và các văn bản khác 

có liên quan. 

 Đánh giá nguồn nhân lực thực hiện công tác BVMT từ cấp tỉnh đến cấp địa 

phƣơng và trình độ, hệ thống quản lý: 

Qua rà soát, sắp xếp theo vị trí việc làm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã bố trí biên chế phù 

hợp để thực hiện nhiệm vụ BVMT ở cấp tỉnh và cấp huyện (Chi cục Bảo vệ môi trường 

thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường: 16 biên chế; các phòng Kinh tế thị xã, thành phố và 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện: Ít nhất 01 biên chế chuyên trách). 

- Việc quản lý, tuyển dụng, sử dụng đội ngũ công chức cấp xã thực hiện nhiệm vụ 

BVMT 

Thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ 

về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, 

thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, Ủy ban nhân dân tỉnh có 

Công văn số 3803/UBND-SNV ngày 16 tháng 8 năm 2010 hướng dẫn sắp xếp, bố trí và 

thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động 

không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố. 

Theo đó việc sắp xếp, bố trí chức danh Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi 

trường (đối với xã) và chức danh Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường (đối với 

phường, thị trấn), sau đây gọi tắt là Địa chính - Xây dựng như sau: 

+ Đối với đơn vị cấp xã loại I được bố trí 03 Địa chính - Xây dựng; 

+ Đối với đơn vị cấp xã loại II, loại III được bố trí 02 Địa chính - Xây dựng (riêng 

phường loại II được bố trí 02 Địa chính - Xây dựng). 

Hiện nay đã bố trí được 326/338 người. Riêng về chế độ chính sách, công chức Địa 

chính - Xây dựng cấp xã có trình độ chuyên môn nghiệp vụ được hưởng  lương  như  công   

chức   hành   chính   quy  định   tại   Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 

2004 của Chính phủ; ngoài ra còn được hưởng các chế độ khác theo quy định của Trung 

ương và của Tỉnh. 

10.4. Vấn đề tài chính, đầu tƣ cho công tác BVMT 

10.4.1. Tài chính đầu tƣ từ ngân sách Nhà nƣớc 

Căn cứ Công văn số 2527/STNMT-CCBVMT ngày 11/6/2019 về việc báo cáo kết quả 

triển khai thực hiện Quyết định số 1169/TTg của Thủ tướng Chính phủ thì trên cơ sở dự 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-19-2015-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-266743.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-quyet-43-2018-nq-hdnd-phan-cap-nhiem-vu-chi-bao-ve-moi-truong-binh-thuan-380151.aspx
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toán chi sự nghiệp môi trường do Trung ương giao, theo đề nghị của các sở, ngành và khả 

năng cân đối ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí tổng kinh 

phí sự nghiệp môi trường năm 2017 là 129.002 triệu đồng, bao gồm: Khối tỉnh là 32.802 

triệu đồng (ngành Tài nguyên và Môi trường là 9.784 triệu đồng; các sở, ngành khác là 

23.018 triệu đồng); Khối huyện là 96.200 triệu đồng. Tổng dự toán chi sự nghiệp môi 

trường năm 2018 là 96.544 triệu đồng, bao gồm: Khối tỉnh là 31.423 triệu đồng (ngành Tài 

nguyên và Môi trường là 9.523 triệu đồng; các sở, ngành khác là 21.900 triệu đồng); Khối 

huyện là 65.121 triệu đồng. Dự toán kinh phí sự nghiệp môi trường đăng ký nhu cầu năm 

2019 trên địa bàn tỉnh là 348.852,917 triệu đồng; trong đó: Khối tỉnh là 140.873,792 triệu 

đồng (ngành Tài nguyên và Môi trường là 97.106 triệu đồng; các sở, ngành khác là 

43.798,317 triệu đồng); Khối huyện là 207.948,6 triệu đồng.  

10.4.2. Đầu tƣ hỗ trợ từ Quỹ BVMT 

Nhằm khuyến khích các chủ đầu tư vay vốn thực hiện các dự án về BVMT, từ 

1/1/2017, Quỹ BVMT Việt Nam đã hạ mức lãi suất cho vay ưu đãi từ 3,6%/năm xuống còn 

2,6%/năm đối với các dự án thuộc các lĩnh vực xử lý nước thải tập trung Khu/Cụm công 

nghiệp; xử lý nước thải sinh hoạt tập trung có công suất thiết kế từ 2.500 m
3
 nước thải trở 

lên trong một ngày đêm đối với khu vực đô thị từ loại IV trở lên; xử lý chất thải các nhà 

máy, bệnh viện và làng nghề; và các dự án vay vốn đầu tư BVMT có biện pháp đảm bảo 

tiền vay bằng bảo lãnh của Ngân hàng. 

Việc áp dụng mức lãi suất cho vay ưu đãi hơn (2,6%/năm) đối với các dự án xử lý 

nước thải đơn thuần vừa hỗ trợ các chủ cơ sở thực hiện tốt trách nhiệm BVMT vừa góp 

phần mang lại hiệu quả môi trường chung cho toàn xã hội do kích thích đầu tư được các hệ 

thống xử lý tiên tiến, hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu, năng lượng. 

 Hơn nữa, sau 02 năm áp dụng mức lãi suất 3,6%/năm, trên cơ sở tiếp nhận các phản 

hồi của khách hàng vay vốn, Quỹ nhận thấy mức lãi suất này còn cao cũng như chưa linh 

hoạt về mức lãi suất giữa các loại hình. Vì vậy, các dự án đem lại hiệu quả xã hội và môi 

trường lớn nhưng không thu được lợi nhuận trực tiếp hoặc lợi nhuận không đáng kể (các dự 

án xử lý chất thải đơn thuần) cần được ưu tiên mức lãi suất thấp hơn (2,6%/năm). Bên cạnh 

đó, các dự án có bảo lãnh ngân hàng cũng được ưu tiên áp dụng mức lãi suất thấp hơn 

(2,6%/năm). 

Riêng đối với Bình Thuận thì ngoài việc áp dụng lãi suất thấp cho các loại hình dự án 

nêu trên thì tiếp tục áp dụng lãi suất cho các loại hình dự án khác với lãi suất 4,0%/năm. 

10.4.3 Đầu tƣ từ việc huy động tham gia của cộng đồng cấp địa phƣơng 

 Khuyến khích xã hội hóa công tác BVMT đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành 

Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2017 về sửa đổi, bổ sung một số 

nội dung của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 26 

tháng 5 năm 2015 quy định chính sách ưu đãi nhà, đất đối với các hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp 

trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh có những hoạt động 

BVMT được khuyến khích là chưa nhiều, nên các chính sách của nhà nước về BVMT ưu 

đãi, hỗ trợ về tài chính, đất đai cho hoạt động BVMT, cơ sở sản xuất, kinh doanh thân thiện 

với môi trường; cơ sở giảm thiểu, thu gom, tái sử dụng và tái chế chất thải có thực hiện 

nhưng còn hạn chế. 

Để phát triển các phong trào quần chúng tham gia BVMT, đề cao trách nhiệm, tăng 

cường sự tham gia có hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Sở Tài 
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nguyên và Môi trường đã tổ chức ký kết các chương trình liên tịch với các tổ chức chính trị 

- xã hội, đoàn thể và cơ quan, đơn vị liên quan: Liên tịch số 01/2006/LT-BVMT ngày 25 

tháng 01 năm 2006 về Chương trình phối hợp hành động BVMT phát triển bền vững tỉnh 

Bình Thuận với các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể; ký kết Chương trình số 61/CTrPH-

MTTQ-TNMT-TCTG ngày 14 tháng 11 năm 2016 về phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường với các tổ chức tôn giáo về thực hiện 

BVMT và ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 – 2020. Quá trình triển khai, phối hợp 

đã xây dựng một số mô hình khu dân cư BVMT, nhiều lớp tập huấn BVMT trong khu dân 

cư. Trong năm 2017 - 2018, đã tổ chức đánh giá sơ kết triển khai liên tịch năm 2016, 2017; 

ký kết, xây dựng và tổ chức triển khai hoàn thành Kế hoạch Chương trình liên tịch trong 

năm 2017, 2018; tổ chức 02 hội thảo về giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, xây dựng 

02 mô hình khu dân cư BVMT (Phối hợp Liên hiệp hội KHKT tổ chức 02 hội thảo: Hội 

thảo “Giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường ven biển tại thị xã La Gi”, Hội thảo “ Một 

số giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong hoạt động chế biến hải sản ở huyện Tuy 

Phong”, phối hợp với UBMTTQVN tỉnh xây dựng 01 mô hình khu dân cư BVMT tại Phan 

Thanh huyện Bắc Bình; phối hợp với Hội cựu Chiến binh tỉnh xây dựng 01 mô hình khu 

dân cư BVMT xã Tam Thanh huyện Phú Quý. 

10.4.4. Đầu tƣ hỗ trợ từ các dự án hợp tác quốc tế 

Trên đại bàn tỉnh đang triển khai các dự án: Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát 

triển đô thị trong mối liên quan đến biến đổi khí hậu ở tỉnh Bình Thuận do Chính phủ 

Vương quốc Bỉ tài trợ, thời gian dự án kéo dài 5 năm bắt đầu từ năm 2014, tổng vốn đầu tư 

6.000.000 EUR (vốn tài trợ 5.200.000 EUR, vốn đối ứng 800.000 EUR); Dự án lĩnh vực 

nước tỉnh Bình Thuận do Chính phủ Ý tài trợ, tổng vốn đầu tư 530,7 tỷ đồng (tương đương 

25,27 triệu USD); dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Bình Thuận vay 

vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản với tổng vốn đầu tư dự án là 419 triệu Yên, tương đương 

113.240 triệu đồng, trong đó: vốn ODA 319 triệu Yên, tương đương 86.134 triệu đồng, vốn 

đối ứng 100 triệu Yên, tương đương 27.106 triệu đồng; dự án nâng cao chất lượng an toàn 

sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học - QSEAP, tổng vốn đầu tư 

của dự án là 3.265.000 USD, tương đương 55.510 triệu đồng, trong đó: vốn vay ADB 

2.838.000 USD, tương đương 48.247 triệu đồng; vốn đối ứng 427.000 USD tương đương 

7.263 triệu đồng.  

Triển khai 02 dự án trong khuôn khổ các dự án tài trợ của Quỹ Hỗ trợ Tăng trưởng 

xanh: Xây dựng kênh tiếp nước và hệ thống tưới tiết kiệm nước cải thiện hiệu quả canh tác 

khu Suối Trinh, thôn An Trung, xã Bình An, huyện Bắc Bình; dự án Xây dựng hệ thống 

chiếu sáng công cộng sử dụng năng lượng mặt trời tại xã Hồng Sơn, xã Hàm Đức, xã Hàm 

Chính và xã Hàm Phú huyện Hàm Thuận Bắc. 

Kinh tế hiện nay của tỉnh Bình Thuận đang trên đà phát triển và đang ưu tiên phát triển 

các lĩnh vực: Du lịch, dịch vụ vui chơi giải trí cao cấp, thương mại, khu đô thị, khu dân cư; 

công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

Đặc biệt, lĩnh vực du lịch được xác định là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của 

tỉnh sẽ thu hút đầu tư để hiện thực hóa Quyết định số 1772/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ về việc quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận 

đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 



Báo cáo hiện trạng môi trường 05 năm (2016 - 2020) của tỉnh Bình Thuận 

 

271 

10.5. Triển khai các công cụ trong quản lý môi trƣờng 

10.5.1. Thực hiện đánh giá tác động môi trƣờng 

Chất lượng công tác thẩm định hồ sơ môi trường thuộc thẩm quyền quản lý môi 

trường cấp tỉnh ngày càng được nâng cao, tham mưu chặt chẽ, đúng quy trình, thời gian quy 

định. Theo thống kê của Chi cục BVMT thì giai đoạn 2016-2020 (tính đến tháng 6/2020), 

tỉnh Bình Thuận có 195 dự án được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;  có 06 

dự án thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 27 cơ sở được phê duyệt Đề án 

BVMT; 67 dự án được xác nhận kế hoạch BVMT; 47 phương án cải tạo, phục hồi môi 

trường được phê duyệt; cấp 463 Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại. Trong đó có 

57 phê duyệt ĐTM và 06 đề án BVMT được xác nhận hoàn thành công trình BVMT.  

Đối với cấp huyện, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường 

thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn công tác thẩm định các hồ sơ môi trường nhằm đảm bảo 

chất lượng thẩm định, xác nhận, phê duyệt của cấp huyện thực hiện đúng quy trình, thẩm 

quyền, nội dung và thời gian quy định. Đến nay, có trên 1.000 dự án đầu tư thuộc thẩm 

quyền quản lý cấp huyện được xác nhận cam kết BVMT, đề án BVMT đơn giản. 

10.5.2. Thực hiện thanh kiểm tra và xử lý các vụ vi phạm pháp luật về BVMT 

 Trích dẫn từ Tài liệu Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ IX, 

nhiệm kỳ 2020-2025, trong giai đoạn 2015-2019, công tác thanh tra về tài nguyên và môi 

trường có tổng cộng 45 cuộc theo kế hoạch đề ra hàng năm được đảm bảo và bao quát 

nhiệm vụ chính trị được giao (cụ thể: năm 2015 có 9 cuộc; năm 2016 có 14 cuộc; năm 2017 

có 6 cuộc; năm 2018 có 7 cuộc, năm 2019 có 09 cuộc), đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh 

ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực khoáng sản, môi trường, tài 

nguyên nước với số tiền là 10.320.095.000 đồng; Chánh Thanh tra Sở ban hành quyết định 

xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường, khoáng sản, đất đai, tài nguyên nước 

với số tiền là 4.005.936.000 đồng. Đến nay, đã chấp hành nộp tiền phạt là 12.670.746.000 

đồng, đạt 88,5%. 

 Đối với lĩnh vực chăn nuôi heo 

- Trong tháng 4/2019, Đoàn kiểm tra được thành lập theo Quyết định số 128/QĐ-

STNMT ngày 04/4/2019 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra 

việc chấp hành các quy định pháp luật về BVMT đối với 05/16 trang trại (Bình An, Hoàng 

Thị Trang, Nam Xuân, Phan Vĩnh Long, Việt Đức) thuộc đối tượng kiểm tra theo kế hoạch. 

Căn cứ kết quả kiểm tra, Chi cục đã tham mưu Lãnh đạo Sở có Công văn số 2184/STNMT-

CCBVMT ngày 20/5/2019 đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh 

tạm dừng hoạt động dự án trang trại chăn nuôi heo nái đẻ của Công ty TNHH Chăn nuôi 

Việt Đức tại xã thôn Ba Bàu, xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam trong thời gian 02 

tháng để khắc phục ô nhiễm môi trường; đồng thời đã tham mưu Thông báo kết quả kiểm 

tra, yêu cầu các cơ sở khắc phục một số tồn tại trong quá trình hoạt động. 

- Các trang trại Hồng Thiên Phúc, Nam Hà: Chi cục BVMT phối hợp với các đơn vị 

liên quan và chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức các cuộc kiểm tra việc khắc 

phục ô nhiễm của các trang trại và có Công văn đề nghị cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư 

tạm dừng hoạt động của dự án đầu tư để khắc phục ô nhiễm theo quy định của Luật Đầu tư 

năm 2014. 

- Trang trại Sunjin Vina Mekong: ngày 24/4/2019, Đoàn kiểm tra được thành lập theo 

Quyết định số 148/QĐ-STNMT ngày 18/4/2019 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 

trường tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về BVMT đối với trang 
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trại. Căn cứ kết quả kiểm tra, Chi cục đã tham mưu Lãnh đạo Sở có Tờ trình kiến nghị 

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1240/QĐ-XPVPHC ngày 17/5/2019 xử phạt Công ty 

với số tiền 440.000.000 đồng vì đã có hành vi vi phạm vận hành không đúng quy trình đối 

với công trình BVMT và không có Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi  trường 

phục vụ giai đoạn vận hành từng giai đoạn dự án. 

- Đối với trang trại Phú Hùng Mạnh: Chi cục BVMT phối hợp với các đơn vị liên quan 

và địa phương kiểm tra việc khắc phục các tồn tại trong công tác BVMT làm cơ sở cấp Giấy 

xác nhận hoàn thành các công trình BVMT phục vụ giai đoạn vận hành của dự án. Qua đó, 

Sở đã cấp Giấy xác nhận hoàn thành cho trang trại số 23/GXN-STNMT ngày 06/6/2019. 

Để đảm bảo chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về BVMT trong quá trình hoạt 

động, Chi cục đã tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 2965/STNMT-

CCBVMT ngày 05/7/2019 gửi các Chủ trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh yêu cầu 

tăng cường kiểm tra, giám sát hệ thống xử lý nước thải tập trung; chủ động phòng, chống sự 

cố môi trường mùa mưa bão và nghiêm cấm việc lợi dụng trời mưa to lén lút xả nước thải 

chưa qua xử lý hoặc xử lý không đạt tiêu chuẩn ra môi trường; đồng thời, đề nghị Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các phường, 

xã tăng cường theo dõi, giám sát chặt chẽ công tác BVMT tại các trang trại chăn nuôi heo; 

kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hoặc tham mưu cấp có 

thẩm quyền xử lý theo quy định. 

 Đối với các cơ sở nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao. 

- Trong tháng 4/2019, Đoàn kiểm tra được thành lập theo Quyết định số 128/QĐ-

STNMT ngày 04/4/2019 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra 

việc chấp hành các quy định pháp luật về BVMT đối với 02/04 cơ sở (KCN Phan Thiết giai 

đoạn 2, Nhà máy luyện xỉ titan Hưng Thịnh). Qua kết quả kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã có Thông báo kết quả kiểm tra yêu cầu các cơ sở khắc phục một số tồn tại trong 

quá trình hoạt động. 

- Đối với Nhà máy đường Bình Thuận của Công ty TNHH MK Sugar Việt Nam đã 

được Cục BVMT miền Nam phối hợp với Chi cục BVMT làm việc về công tác BVMT vào 

ngày 30/7/2019. Qua đó, Cục đã thông báo kết quả làm việc, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi 

trường đưa vào kết quả thanh tra năm 2020, xử lý nghiêm các vi phạm về BVMT.  

- Khu chế biến thủy sản Nam cảng cá Phan Thiết của Công ty CP Xây lắp thủy sản 

Việt Nam đã được Đoàn kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra việc thực hiện 

Kết luận thanh tra số 1645/KL-BTNMT ngày 04/4/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

vào ngày 02/7/2019. Do đó, Chi cục BVMT không lên kế hoạch kiểm tra đối với đơn vị. 

 Đối với các cơ sở chế biển hải sản 

Trên địa bàn tỉnh có 07 cơ sở chế biến hải sản. Tuy nhiên, qua rà soát có 01/07 cơ sở 

đã dừng hoạt động (Nhà máy chế biến bột cá - Công ty TNHH Thiên Thuận Tường). Do đó, 

đối với 06/07 cơ sở còn lại theo kế hoạch, Chi cục đã tham mưu Giám đốc Sở thành lập 

Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về BVMT tại Quyết định số 317/QĐ-

STNMT ngày 02/8/2019. Qua kết quả kiểm tra, Chi cục đã tham mưu Sở có Thông báo kết 

quả kiểm tra yêu cầu các cơ sở khắc phục một số tồn tại trong quá trình hoạt động. 

10.5.3.  Kiểm soát ô nhiễm và xử lý các nguồn gây ô nhiễm môi trƣờng 

Trong thời gian qua, việc kiểm tra, giám sát việc khắc phục các điểm nóng ô nhiễm 

môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận như sau: 
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 Khu vực giáp ranh giữa 02 tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai: 

- Công ty TNHH MTV Nhà máy sản xuất cồn Tùng Lâm: Hiện nay, Nhà máy đã thay 

đổi nguyên liệu sản xuất từ củ mỳ sang bắp (do số lượng củ mỳ ít vì hết mùa vụ và giá bán 

cao), hoạt động với quy mô khoảng 60-70% công suất thiết kế; hệ thống xử lý nước thải của 

Nhà máy đang vận hành bình thường, nước thải sau xử lý đạt cột B, QCVN 60-

MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sản xuất cồn nhiên liệu được 

tái sử dụng cho hoạt động sản xuất, không xả vào sông Ui; nước giải nhiệt được thu về hồ 

số 3 và hồ giải nhiệt làm nguội để tái sử dụng. 

- Công ty TNHH MTV Nhà máy bột mì Thành Tâm: Nhà máy đang hoạt động bình 

thường với quy mô khoảng 80% công suất theo thiết kế; hệ thống xử lý nước thải đang vận 

hành bình thường, nước thải sản xuất sau xử lý đạt cột A, QCVN 63:2017/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến tinh bột sắn được thải ra sông Ui. 

- Đối với 04 trang trại chăn nuôi heo có nguồn thải đổ vào sông Ui: các trang trại đã 

được UBND tỉnh Đồng Nai cấp Giấy xác nhận hoàn thành các công trình BVMT phục vụ 

giai đoạn vận hành dự án. 

Từ đầu năm đến nay, không còn xảy ra tình trạng cá chết và người dân tại lưu vực 

sông Giêng không có phản ánh về tình trạng ô nhiễm tại khu vực. 

 Đồng muối công nghiệp Thông Thuận: 

Qua trao đổi với UBND huyện Tuy Phong, đến nay Công ty TNHH Thông Thuận vẫn 

chưa giải quyết dứt điểm các nội dung còn tồn tại trong việc khắc phục ô nhiễm môi trường 

tại đồng muối Thông Thuận, kết quả thực hiện đến nay không tiến triển so với các kỳ báo 

cáo trước của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Về việc dừng hoạt động sản xuất muối tại khu vực đồng muối Thông Thuận: Công ty 

đã bàn giao diện tích 60 ha cho Công ty CP Năng lượng Vĩnh Hảo 6 để triển khai thi công 

dự án Nhà máy điện mặt trời Vĩnh Hảo 6 (hiện đã đi vào hoạt động). Đối với phần diện tích 

còn lại (156,5 ha), theo báo cáo của Công ty TNHH Thông Thuận thì hiện nay Công ty CP 

Năng lượng Vĩnh Hảo 6 đang tiến hành các thủ tục chuyển đổi quy hoạch từ sản xuất muối 

sang điện năng lượng mặt trời (giai đoạn 2), do đó Công ty TNHH Thông Thuận vẫn tiếp 

tục sản xuất muối để giải quyết việc làm cho gần 100 lao động địa phương.  

Công ty TNHH Thông Thuận nhiều lần có văn bản xin tiếp tục được sản xuất muối tại 

đồng muối công nghiệp Thông Thuận trên phần diện tích 156,5 ha. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

đã tổng hợp ý kiến của các Sở ngành, địa phương để báo cáo và Ủy ban nhân dân tỉnh đã có 

văn bản chỉ đạo không thống nhất việc xin gia hạn sản xuất muối của Công ty.  

Bên cạnh đó, vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Tuy 

Phong tham mưu UBND tỉnh có Công văn số 4199/UBND-BTCD ngày 06/11/2019 trả lời 

đơn của bà Lê Thị Kim Loan liên quan đến một số vấn đề trong quá trình giải quyết việc 

khắc phục sự cố, bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân xung quanh khu vực đồng muối Thông 

Thuận tại xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong. 

 Cụm Công nghiệp chế biến hải sản Phú Hài:  

- Đối với 05 cơ sở chế biến bột cá: do hiện nay do thiếu nguồn nguyên liệu nên các cơ 

sở đang tạm ngưng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng.  

- Về việc duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa hạ tầng giao thông trong Cụm công nghiệp: 

Hiện nay, Ban Quản lý dự án và Đầu tư xây dựng thành phố Phan Thiết đang hoàn tất các 

thủ tục hồ sơ nạo vét toàn tuyến mương dẫn nước thải Cụm công nghiệp; mua sắm, sửa 
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chữa một số thiết bị của Nhà máy xử lý nước thải, dự kiến trong tháng 11/2019 sẽ triển khai 

thi công công trình (tiến độ thực hiện chậm là do thiếu vốn và nhiều lần điều chỉnh lại quyết 

định phê duyệt thiết kế kỹ thuật do thay đổi hạng mục đầu tư) 

Qua theo dõi, giám sát công tác BVMT tại CCN chế biến hải sản Phú Hài, ngày 28 

tháng 10 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 4870/STNMT-CCBVMT 

đề nghị UBND thành phố Phan Thiết, UBND huyện Hàm Thuận Bắc tăng cường công tác 

BVMT tại Cụm công nghiệp chế biến hải sản Phú Hài, giảm thiểu các tác động đến môi 

trường. 

Tháng 10/2019, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 1305/QĐ-TCMT ngày 09/10/2019 

của Tổng cục Môi trường đã tiến hành kiểm tra công tác BVMT tại cơ sở chế biến bột cá 

của Công ty TNHH Chế biến bột cá Kim Long, Công ty TNHH Thức ăn gia súc Kim Đào. 

Hiện nay, Đoàn thanh tra đang tổng hợp tài liệu và kết quả phân tích mẫu trước khi thông 

báo kết luận.   

 Các dự án tại Trung tâm điện lực Vĩnh Tân 

Trong thời gian qua, để theo dõi giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường, 

chủ động thực hiện các giải pháp phòng ngừa, ứng phó các sự cố môi trường trong quá trình 

thi công xây dựng và vận hành của các nhà máy tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân; định kỳ, 

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp giao ban với Chủ đầu tư các dự án về các vấn đề 

liên quan đến công tác bảo vệ môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân để nắm bắt tiến 

độ triển khai xây dựng, hoạt động và công tác bảo vệ môi trường của các dự án tại Trung 

tâm. 

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập Tổ công tác theo dõi việc thực hiện 

công tác bảo vệ môi trường đối với các dự án tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân và thường 

xuyên kiện toàn để nâng cao năng lực, hiệu quả của tổ công tác (nay là Tổ Công tác 1184); 

đồng thời thường xuyên chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Tuy Phong, 

UBND xã Vĩnh Tân, lực lượng công an tỉnh, huyện bám sát địa bàn vận động nhân dân, yêu 

cầu chủ đầu tư các dự án nghiêm túc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

theo như báo cáo đánh giá tác động môi trường, Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo 

vệ môi trường, Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương 

phối hợp tốt trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của các 

Nhà máy tại Trung tâm điện lực Vĩnh Tân (bụi tại khu vực bãi thải tro, xỉ Nhà máy nhiệt 

điện Vĩnh Tân 1 (tháng 12/2019, tháng 02/2020); tình hình cá nuôi lồng bè chết tại vùng 

biển xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong (tháng 06/2018, tháng 4/2020, bụi than tại khu dân cư 

thôn Vĩnh Phúc,...). 

Ngày 17/06/2017, kho than Vĩnh Tân 4 bắt đầu nhập than để chạy vận hành thử 

nghiệm Tổ máy số 2. Ngày 04/11/2017, UBND xã Vĩnh Tân, Công an huyện Tuy phong 

nhận được thông tin phản ánh tình hình bụi đen phát sinh tại khu dân cư thôn Vĩnh Phúc gây 

ảnh hưởng đến sức khoẻ, hoạt động sinh hoạt của nhân dân. Ngày 07/11/2017 Sở Tài 

nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh, 

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tuy Phong, Công an huyện Tuy Phong, UBND xã 

Vĩnh Tân tiến hành khảo sát thực tế hiện trạng một số nhà dân tại khu vực có thông tin phản 

ảnh và giám sát khu vực kho than của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4. Kết quả giám sát cho 

thấy: việc phản ánh của các hộ dân về tình trạng bụi đen phát tán bám trên các vật dụng gia 
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đình, bàn ghế và nền nhà từ ngày 04-05/11/2017 làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt là 

đúng thực tế đồng thời qua giám sát tại Nhà máy cho thấy trong quá trình bốc dỡ than trong 

kho than có phát tán bụi than ra môi trường. Qua đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có 

Công văn số 5718/STNMT-CCBVMT ngày 10/11/2017 yêu cầu Ban Quản lý dự án nhiệt 

điện Vĩnh Tân khẩn trương khắc phục đảm bảo không để phát tán bụi than ra môi trường 

xung quanh. 

Ngày 06 tháng 12 năm 2017, Tổ máy số 2 của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đi vào 

hoạt động chính thức. Từ tháng 02 đến tháng 4/2018, tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân 

thường xuyên xuất hiện bụi than ảnh hưởng đến đời sống gây dư luận bức xúc trong nhân 

dân. Chính quyền địa phương thường xuyên nhận được nhiều phản ánh khiếu nại của nhân 

dân đặc biệt là về hiện tượng bụi mịn màu đen, nâu bám trên nền nhà ảnh hưởng đến đời 

sống người dân tại khu vực thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân tiếp giáp Nhà máy nhiệt điện Vĩnh 

Tân 4. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức 02 đợt lấy mẫu không khí xung quanh tại 

khu vực xóm 7, xã Vĩnh Tân để khảo sát nồng độ bụi phát sinh. Kết quả phân tích mẫu cho 

thấy: các thông số (CO, SO2, NO2) đều nằm trong quy chuẩn cho phép; riêng thông số bụi 

vượt so với QCVN 05:2013/BTNMT. Sở Tài nguyên và Môi trường đã có các văn bản báo 

cáo UBND tỉnh, đồng thời báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường, 

tham mưu UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

xử lý các vấn đề về môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, không gây ảnh hưởng đến 

môi trường và đời sống người dân khu vực xung quanh. 

Trong năm 2018- 2019, Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã lắp cửa kho than, lắp đặt 

đường ống tưới phun sương dọc quanh tường bao kho than hiện hữu, lắp đặt thêm các vòi 

phun tưới nước tự động ở băng chuyền BC 01, lắp vách che chắn băng chuyền ở các tháp chuyển 

tiếp, tăng cường đội vệ sinh công nghiệp để quét dọn các khu vực trong nhà máy,…để giảm 

thiểu bụi phát sinh. Qua giám sát và ghi nhận ý kiến của người dân, tình hình phát sinh bụi than 

có giảm về tần suất (trong năm 2019, phát sinh bụi than nhiều ở một vài ngày vào tháng 3 và 

tháng 10). 

10.5.4.  Quan trắc và thông tin môi trƣờng cấp quốc gia, cấp địa phƣơng. 

 Giai đoạn năm 2016-2018: 

Việc quan trắc môi trường trong giai đoạn năm 2016-2018 được thực hiện dựa theo 

Quyết định số 3035/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy 

hoạch hệ thống quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-

2020;Quyết định số 2079/QĐ-UBND ngày 26/9/2011 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc 

điều chỉnh, bổ sung nội dung Quyết định 3035/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2010 của 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống quan trắc môi trường trên 

địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2020 và Quyết định số 1564/QĐ-UBND ngày 

03/6/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Quyết định số 

3035/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch 

hệ thống quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2020. 

Công tác quan trắc hiện trạng môi trường được thực hiện theo đúng quy định tại 

Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT của Bộ trưởng bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ 

thuật quan môi trường và duy trì thường xuyên, tạo cơ sở cho việc quản lý tốt hơn đối với 

công tác BVMT của tỉnh. Trong năm triển khai 62 điểm quan trắc không khí, 84 điểm quan 
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trắc nước (nước mặt, nước biển, nước thải, nước ngầm và 2 điểm nền) và 39 đểm quan trắc 

đất ( 03 năm/lần). Với tần suất quan trắc: Đối với môi trường không khí: 06 đợt/năm; Đối 

với môi trường nước: 04 đợt/năm; Đối với điểm nền: 12 đợt/năm. Ngoài ra, hàng năm hoàn 

thành 04 đợt lấy mẫu quan trắc để báo cáo chuyên đề nhằm phục vụ báo cáo hiện trạng môi 

trường 05 năm của tỉnh Bình Thuận.  

 Giai đoạn 2019- đến thời điểm hiện nay: 

Quan trắc theo dõi hiện trạng môi trường tỉnh từ năm 2019 đến thời điểm hiện nay 

được thực hiện theo Quyết định số 3572/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Dự án “Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống quan 

trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017-2020”. Theo đó, trong năm đã 

triển khai 67 điểm quan trắc không khí (trong đó có 2 điểm nền), 50 điểm quan trắc nước 

mặt (bao gồm 2 điểm nền, 9 điểm lưu vực sông La Ngà và 39 điểm nước mặt khác), 41 

điểm quan trắc nước dưới đất và 27 điểm quan trắc nước biển. Với tần suất quan trắc: Đối 

với môi trường không khí: 06 đợt/năm; Đối với môi trường nước: 04 đợt/năm; Đối với điểm 

nền: 12 đợt/năm; Đối với lưu vực sông La Ngà: 8 đợt/năm. 

Ngoài ra, hàng năm giai đoạn từ 2016-2020 hoàn thành 04 đợt lấy mẫu quan trắc để 

báo cáo chuyên đề nhằm phục vụ báo cáo hiện trạng môi trường 05 năm của tỉnh Bình 

Thuận. Đồng thời, công bố kịp thời kết quả phân tích các đợt trên cổng thông tin điện tử của 

Trung tâm Quan trắc môi trường. 

10.5.5. Áp dụng công cụ kinh tế trong quản lý môi trƣờng  

Các công cụ kinh tế được sử dụng nhằm tác động tới chi phí và lợi ích trong hoạt động 

của tổ chức kinh tế để tạo ra các tác động tới hành vi ứng xử của nhà sản xuất có lợi cho 

môi trường. Các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường gồm: 

- Thuế và phí môi trường. 

- Giấy phép chất thải có thể mua bán được hay "cota ô nhiễm". 

- Ký quỹ môi trường. 

- Trợ cấp môi trường. 

-  Nhãn sinh thái. 

Việc sử dụng các công cụ kinh tế trên ở các nước cho thấy một số tác động tích cực 

như các hành vi môi trường được thuế điều chỉnh một cách tự giác, các chi phí của xã hội 

cho công tác BVMT có hiệu quả hơn, khuyến khích việc nghiên cứu triển khai kỹ thuật 

công nghệ có lợi cho BVMT, gia tăng nguồn thu nhập phục vụ cho công tác BVMT và cho 

ngân sách nhà nước, duy trì tốt giá trị môi trường của quốc gia.  

Tuy nhiên, các năm qua, tỉnh Bình Thuận chỉ áp dụng các công cụ kinh tế như thuế và 

phí môi trường; ký quỹ môi trường. Các công cụ còn lại hiện nay tỉnh Bình Thuận chưa áp 

dụng vào công tác quản lý môi trường. 02 công cụ trên được tỉnh Bình Thuận áp dụng tương 

đối tốt và có hiệu quả và bằng chứng hàng năm doanh thu từ dịch vụ thu phí vượt mức chi 

tiêu giao. 

 Đối với thuế môi trƣờng 

Thuế môi trường là các nguồn thu ngân sách do các tổ chức và cá nhân sử dụng môi 

trường đóng góp. Khác với thuế, phần thu về phí môi trường chỉ được chi cho các hoạt động 

BVMT. Dựa vào đối tượng đánh thuế và phí có thể phân ra các loại sau: 

+ Thuế chất thải. 
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+ Thuế rác thải. 

+ Thuế nước thải. 

+ Thuế ô nhiễm không khí. 

+ Thuế tiếng ồn. 

+ Thuế đánh vào người sử dụng. 

Thuế và phí đánh vào sản phẩm mà quá trình sử dụng và sau sử dụng gây ra ô nhiễm 

(ví dụ thuế xăng dầu, phân bón,...). 

Thuế và phí hành chính nhằm đóng góp tài chính cho việc cấp phép, giám sát và 

quản lý hành chính đối với môi trường. 

 Đối với phí môi trƣờng 

"Phí dịch vụ môi trường là một dạng phí phải trả khi sử dụng một số dịch vụ môi 

trường. Mức phí tương ứng với chi phí cho dịch vụ môi trường đó. Bên cạnh đó, phí dịch vụ 

môi trường còn có mục địch hạn chế việc sử dụng quá mức các dịch vụ môi trường". 

Có hai dạng dịch vụ môi trường chính và theo đó 2 dạng phí dịch vụ môi trường là 

dịch vụ cung cấp nước sạch, xử lý nước thải và dịch vụ thu gom chất thải rắn. Đối với một 

số nước nông nghiệp, dịch vụ cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cũng là 

một vấn đề cần quan tâm nghiên cứu để có chính sách áp dụng phù hợp. 

 Phí dịch vụ cung cấp nước sạch và xử lý nước thải 

Vấn đề cần quan tâm là mức phí dịch vụ cung cấp nước sạch phải được đặt ra như thế 

nào để sử dụng nước một cách tiết kiệm và có hiệu quả nhất. Đối tượng của loại hình dịch 

vụ này bao gồm các hộ gia đình, các cơ sở kinh doanh dịch vụ và một số ít các nhà máy sản 

xuất công nghiệp quy mô nhỏ. Nội dung của dịch vụ bao gồm cung cấp nước sạch, thu gom 

và xử lý nước thải trước khi thải ra hệ thống thoát nước của thành phố. 

Tuỳ theo mức độ đô thị hoá khác nhau, phí dịch vụ cung cấp nước sạch có khác nhau, 

nhưng thường được quy định trên một nguyên tắc tương đối chung, đó là: Tổng các nguồn 

phí thu được phải đủ chi trả cho dịch vụ cung cấp nước và xử lý nước thải. Mức phí có thể 

gồm hai thành phần: Mức cơ bản cộng với một khoản dịch vụ để điều tiết chi phí của dịch 

vụ. 

Mức phí cơ bản là khoản chi phí cơ bản cho việc cung cấp một đơn vị nước sạch đủ để 

xử lý lượng nước thải phát sinh khi các hộ gia đình sử dụng một đơn vị nước sạch đó. 

Mức phí dịch vụ có thể được hiểu là chi phí cho việc mở rộng mạng lưới cung cấp 

dịch vụ và chi phí vận hành cung cấp nước sạch và xử lý nước thải. ë đây, người ta căn cứ 

vào mức độ tiêu thụ nước sạch để có thể xây dựng các trạm cố định hoặc chuyển tiếp xử lý 

nước thải để chi phí xử lý nước thải là thấp nhất, tránh tác động tiêu cực đến giá dịch vụ 

cung cấp nước sạch và xử lý nước thải. 

 Phí dịch vụ thu gom chất thải rắn và rác thải 

Chất thải rắn ở đây được hiểu là rác thải sinh hoạt, rác thải dịch vụ thương mại, kể cả 

chất thải đô thị độc hại. Dịch vụ liên quan đến chất thải rắn sẽ có tác dụng tích cực không 

chỉ riêng cho môi trường mà cho cả phát triển kinh tế. Chính vì thế việc xác định giá dịch vụ 

thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn phải được nghiên cứu, xem xét kỹ trên cơ sở vừa 

đảm bảo bù đắp được chi phí thu gom, vận chuyển xử lý vừa gián tiếp khuyến khích các hộ 

gia đình giảm thiểu rác thải. 
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Việc xác định mức phí của dịch vụ môi trường có thể thuận lợi khi cân nhắc, phân tích 

các chi phí cần thiết và dựa trên trọng lượng hoặc thể tích của rác thải. 

 Ký quỹ môi trƣờng 

Ký quỹ môi trường là công cụ kinh tế áp dụng cho các ngành kinh tế dễ gây ra ô 

nhiễm môi trường. Nội dung chính của ký quỹ môi trường là yêu cầu các doanh nghiệp 

trước khi đầu tư phải đặt cọc tại ngân hàng một khoản tiền nào đó đủ lớn để đảm bảo cho 

việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và công tác BVMT. Số tiền ký quỹ phải lớn hơn hoặc 

xấp xỉ với kinh phí cần để khắc phục môi trường nếu doanh nghiệp gây ra ô nhiễm hoặc suy 

thoái môi trường. 

Trong quá trình thực hiện đầu tư và sản xuất, nếu cơ sở có các biện pháp chủ động 

khắc phục, không để xảy ra ô nhiễm hoặc suy thoái ra môi trường đúng như cam kết, thì số 

tiền ký quỹ sẽ được hoàn trả lại cho doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp không thực hiện đúng 

cam kết hoặc phá sản, số tiền trên sẽ được rút ra từ tài khoản ngân hàng chi cho công tác 

khắc phục sự cố ô nhiễm đồng thời với việc đóng cửa doanh nghiệp. 

Ký quỹ môi trường tạo ra lợi ích, đối với nhà nước không phải đầu tư kinh phí khắc 

phục môi trường từ ngân sách, khuyến khích xí nghiệp hoạt động BVMT. Xí nghiệp sẽ có 

lợi ích do lấy lại vốn khi không xảy ra ô nhiễm hoặc suy thoái môi trường. 

 Đánh giá kết quả thực hiện các công cụ kinh tế BVMT tại Bình Thuận:  

Theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của quỹ BVMT đến tháng 6/2020 thì Quỹ 

BVMT đã tiếp nhận tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường của 48 tổ chức, cá nhân, gồm: 

36 dự án đang khai thác, 05 dự án chưa khai thác, 05 dự án dừng khai thác và 02 dự án mới 

chưa cấp phép với tổng số tiền: 12.494.826.250 đồng 

Đối với phí BVMT của nước thải công nghiệp do Sở TNMT triển khai hàng năm 

doanh thu phí nước thải trên vượt chỉ tiêu đề ra. 

Do đó, hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã áp dụng hiệu quả đối với các công cụ 

kinh tế trên. 

10.6. Hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ và vấn đề áp dụng các công nghệ mới 

10.6.1. Hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ  

Khoa học và Công nghệ (KH&CN) trong lĩnh vực môi trường đã được Đảng và Nhà 

nước quan tâm, xem xét là một trong những nội dung ưu tiên, là tiền đề quan trọng phục vụ 

công tác BVMT trong giai đoạn CNH-HĐH đất nước. Với vai trò là nền tảng để phát triển 

bền vững kinh tế, xã hội và BVMT, KH&CN đã được Hội nghị Trung ương 6 khóa XI thảo 

luận và thống nhất tại Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 31/10/2012 về phát triển KH&CN 

phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ 

nghĩa và hội nhập quốc tế. Theo tinh thần của Nghị quyết, trong lĩnh vực môi trường, những 

nhiệm vụ KH&CN chủ yếu được xác định là tăng cường nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu 

phục vụ hoạch định đường lối, chính sách trong công tác BVMT; Phát triển công nghệ môi 

trường nhằm xử lý nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, khí thải; ứng dụng công nghệ 

sản xuất sạch, công nghệ thân thiện với môi trường trong sản xuất, kinh doanh; phát triển 

công nghệ tái chế chất thải. 

 KH&CN trong lĩnh vực môi trường giữ một vị trí quan trọng trong việc thiết lập các 

cơ sở lý luận, khoa học và thực tiễn để xây dựng cơ chế, chính sách, các văn bản quy phạm 

pháp luật; các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hoặc các giải pháp 

quản lý nhà nước, giải pháp công nghệ, kỹ thuật phục vụ công tác BVMT. Luật BVMT 
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được Quốc hội thông qua tháng 6/2014 đã quy định tại Điều 152 “Phát triển và ứng dụng 

khoa học, công nghệ về BVMT”. 

Thực tế cho thấy, trong những năm qua, đường lối, chủ trương, chính sách và pháp 

luật của Đảng và Nhà nước trong công tác BVMT đều được xây dựng trên cơ sở các luận cứ 

khoa học, lý luận kết hợp với thực tiễn. Có thể thấy rõ, KH&CN ngày càng đóng vai trò 

quan trọng, có ý nghĩa then chốt, phục vụ công tác xây dựng chính sách, pháp luật, quản lý 

nhà nước và triển khai các nhiệm vụ BVMT. Các nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ 

trong công tác BVMT đã có những bước phát triển và đạt được kết quả nhất định.  Kết quả 

nghiên cứu KH&CN trong lĩnh vực môi trường đã có những đóng góp tích cực trong công 

tác BVMT, cụ thể cung cấp các luận cứ khoa học phục vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế, 

chính sách, pháp luật và kế hoạch hành động BVMT; góp phần nâng cao năng lực quan trắc 

môi trường; dự báo, kiểm soát, phòng ngừa, giảm thiểu, xử lý ô nhiễm, cải thiện chất lượng 

môi trường, khắc phục suy thoái môi trường, phòng chống các sự cố, thảm họa môi trường; 

sử dụng hợp lý, bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học, phát triển bền vững. Luật BVMT 

2014, Luật Đa dạng sinh học 2008, Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2030, Chiến lược Bảo tồn đa dạng sinh học đến năm 2020 và định hướng đến năm 

2030... đều được xây dựng với sự đóng góp tích cực của các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu 

KH&CN gắn kết với thực tiễn quản lý. Kết quả nghiên cứu của nhiều chương trình, đề tài, 

dự án KH&CN các cấp đã được ứng dụng, triển khai trong thực tế, góp phần không nhỏ 

trong công tác xử lý, phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các doanh nghiệp, cơ 

sở sản xuất. 

 Tuy nhiên, hoạt động nghiên cứu và ứng dụng KH&CN vẫn chưa tương xứng với 

tiềm năng và chưa có nhiều đóng góp đột phá trong công tác BVMT. Các kết quả nghiên 

cứu khoa học chưa cung cấp đầy đủ luận cứ cho việc hoạch định chính sách, pháp luật cũng 

như các giải pháp khoa học, kỹ thuật và công nghệ trong công tác BVMT. Hoạt động nghiên 

cứu và triển khai áp dụng vào thực tế BVMT còn nhiều hạn chế, không đảm bảo tính bền 

vững và chưa hiệu quả. Thị trường công nghệ môi trường chậm được hình thành và chưa 

đáp ứng  nhu cầu thực tiễn. Năng lực, trình độ công nghệ, kỹ thuật, thiết bị BVMT còn lạc 

hậu, yếu kém và chưa đáp ứng với nhu cầu thực tế trong công tác BVMT. 

10.6.2. Hoạt động chuyển giao công nghệ cấp quốc gia, cấp địa phƣơng. 

Thời gian vừa qua có rất nhiều đề tài cấp quốc gia cũng như đề tài cấp thành phố, cấp 

tỉnh được các nhà nghiên cứu khoa học thực hiện và đã áp dụng có hiệu quả trong công tác 

BVMT. Một số đề tài nghiên cứu được thông qua bao gồm: đề tài “Nghiên cứu loại độ màu 

và COD trong nước thải nhuộm hoạt tính và trực tiếp bằng phương pháp keo tụ điện hóa”,  

đề tài cấp quốc gia, mã số C2016-24-01 do Thạc Sỹ Huỳnh Ngọc Loan chủ biên, thực hiện 

năm 2016-2017; đề tài “Nghiên cứu xây dựng phương pháp luận đánh giá sự cố môi trường 

do phát thải hóa chất độc hại và chất thải nguy hại từ họat động công nghiệp” cấp quốc 

gia, mã số C2016-24-03, do Tiến sĩ Đỗ Thị Thu Huyền chủ biên, thực hiện năm 2016- 2017; 

đề tài “Ứng dụng quá trình một bước Nitrite hóa bán - phần/Anammox sử dụng công nghệ 

RBCR xử lý Nitơ nước thải cao su”, đề tài cấp quốc gia, mã số C2016-24-05 do Tiến sĩ 

Nguyễn Như Hiển chủ biên, thực hiện năm 2016-2017,…. hoặc các đề tài cấp tỉnh áp dụng 

cho địa phương tỉnh Bình Thuận bao gồm: đề tài “Xác định nguyên nhân cây chết, nước 

giếng bị nhiễm mặn, đất bị ngập úng nước và nhiễm mặn tại khu vực Sân Xe chùa Linh Sơn 

Tự, thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong” do GS.TS. Nguyễn Văn Phước chủ 

biên, thực hiện năm 2017; đề tài “Điều tra đánh giá các nguồn gây ô nhiễm và đề xuất giải 

pháp tổng hợp  QLCL nước hồ Sông Quao và vùng phụ cận, PGS.TS. Nguyễn Hồng Quân 
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chủ biên, thực hiện năm 2015-2017,…. Các đề tài này đã áp dụng thực tiển  trong công tác 

BVMT nhằm góp phần nâng cao chất lượng môi trường vốn đã ô nhiễm qua các năm. 

10.6.3. Áp dụng công nghệ sản xuất sạch hơn cấp quốc gia, cấp địa phƣơng 

Khái niệm sản xuất sạch hơn không còn là mới mẽ so với các cơ sở, doanh nghiệp 

hoạt động, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất. Hiện nay các thành phố lớn có các doanh nghiệp 

lớn họ đã quan tâm đến sản xuất sạch hơn trong quy trình sản xuất để hạn chế tác động đến 

môi trường cũng như kiểm soát được nguyên liệu đầu nhằm tăng lợi nhuận cho doanh 

nghiệp. Tuy nhiên, ở địa phương ngoại trừ các doanh nghiệp lớn như các nhà máy gia công 

may mặc, giày dép, chế biến thủy hải sản, tinh bột mì thì hầu hết các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ 

chưa quan tâm đến công nghệ sản xuất sạch hơn để áp dụng vào quy trình sản xuất, lý do 

các cơ sở, doanh nghiệp nhỏ lẻ chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của việc áp dụng 

công nghệ sản xuất sạch hơn như trên. 

10.7. Nâng cao nhận thức cộng đồng và vấn đề xã hội hóa công tác BVMT 

Nhằm kêu gọi sự chung tay BVMT của cả hệ thống chính trị, Sở Tài nguyên và Môi 

trường Bình Thuận đã cùng với các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh ký 

kết Chương trình phối hợp hành động BVMT phục vụ phát triển bền vững tỉnh Bình Thuận 

(sau đây gọi là Chương trình); trên cơ sở Chương trình, hàng năm Sở Tài nguyên và Môi 

trường Bình Thuận đều xây dựng kế hoạch phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn 

thể triển khai thực bằng nhiều hoạt động thiết thực và cụ thể như: tổ chức tuyên truyền, tập 

huấn, ra quân dọn vệ sinh, phát động các phong trào huy động sự tham gia BVMT của các 

tổ chức và xây dựng các mô hình BVMT; từ năm 2016- đến nay, Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể triển khai tổ chức 60 lớp 

tập huấn cho 3.387 cán bộ, hội viên cơ sở về công tác BVMT, xây dựng 38 mô hình BVMT 

trong khu dân cư; các địa điểm được lựa chọn để xây dựng mô hình, tổ chức tập huấn tập 

trung chủ yếu vào các xã, địa phương bị ô nhiễm môi trường và các xã điểm xây dựng nông 

thôn mới với mục đích tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên và người dân nâng cao 

nhận thức và trách nhiệm trong công tác BVMT. Qua các năm thực hiện Chương trình liên 

tịch đã góp phần làm chuyển biến nhận thức và hành động của các cán bộ, hội viên và người 

dân trong công cuộc BVMT, đồng thời giúp cho các cán bộ, hội viên và người dân học tập, 

nâng cao vốn kiến thức về môi trường sống, công tác BVMT cũng như một số quy định 

pháp luật về BVMT từ đó có hành động thân thiện hơn đối với môi trường. 

Mô hình tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong thời gian qua chủ yếu là các mô 

hình BVMT trong cộng đồng dân cư, với hình thức tổ chức do các tổ chức hội đoàn thể chủ 

trì thành lập các tổ tuyên truyền viên là các thành viên của các hội, đoàn thể, các tổ tuyên 

truyền viên này được tập huấn các kiến thức về môi trường, sau khi được tập huấn từng 

thành viên trong tổ có trách nhiệm tuyên truyền đến từng hội viên, hộ gia đình thông qua 

việc ký các bản cam kết về BVMT, phát tán các tờ rơi, xây dựng panô tuyên truyền trong 

khu dân cư để nâng cao nhận thức của người dân có trách nhiệm trong việc thu gom, xử lý 

các chất thải làm cho khu dân cư ngày càng xanh - sạch - đẹp. Qua việc xây dựng, triển khai 

các mô hình BVMT trong khu dân cư đã góp phần làm chuyển biến nhận thức và hành động 

của các hội viên và người dân trong BVMT, đã cải thiện một phần môi trường sống tại 

nhiều khu dân cư, hạn chế được tình trạng vứt rác bừa bãi, đổ các chất thải chưa qua xử lý 

ra môi trường đã tạo ra nhiều khu dân cư xanh - sạch hơn. 

10.8. Hợp tác quốc tế về BVMT 

Cùng với cả nước, Bình Thuận cũng đã có bước chuyển dài trên con đường hội nhập 

kinh tế quốc tế, thể hiện qua nhiều chương trình, kế hoạch và các hoạt động thực tiễn như: 
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Các kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế, về WTO, các cam kết và lộ trình thực hiện cam 

kết WTO, cơ hội và thách thức…được chú trọng tuyên truyền, phổ biến với nhiều hình thức 

phong phú và phù hợp. Các chủ trương chính sách có liên quan đã được cập nhật công khai 

đầy đủ, kịp thời. Qua đó đã tạo điều kiện cho các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân 

trong tỉnh nâng cao nhận thức và tích cực thực hiện. 

Cải cách thủ tục hành chính là một nội dung quan trọng nhằm thúc đẩy nhanh tiến 

trình hội nhập. Trong 04 năm qua, đã có hàng trăm văn bản pháp quy của tỉnh được rà soát 

sửa đổi cho phù hợp cam kết WTO. Cũng nhờ có điều chỉnh, sửa đổi mà năng lực cạnh 

tranh các ngành các lĩnh vực nhất là các sản phẩm lợi thế có sự chuyển biến tiến bộ. 

Các quan hệ song phương, đa phương được mở rộng nhờ chính sách đối ngoại chung 

của đất nước cũng như của quá trình toàn cầu hoá kinh tế sẽ mở ra một thị trường rộng lớn 

không chỉ với cả nước, mà còn đối với từng địa phương. Việc thực hiện đầy đủ các cam kết 

AFTA sẽ làm cho hàng hoá Việt Nam được lưu thông trên thị trường các nước ASEAN. 

Mối quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Trung Quốc: ngày càng đi vào chiều sâu, 

thiết thực và hiệu quả sẽ được đặt trong bối cảnh mới của quốc tế và khu vực. Hiệp định 

Khu mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc, đồng thời Trung Quốc là bạn hàng lớn nhất của 

Việt Nam và có lợi thế về vị trí địa lí và dung lượng thị trường. 

Mối quan hệ với Hàn Quốc và Nhật Bản:  kế hoạch ký kết một thoả thuận mậu dịch 

tự do và thoả thuận đối tác kinh tế riêng rẽ với ASEAN. Hướng tới một cộng đồng Đông Á 

AFTA/CEP (khu vực thương mại tự do và quan hệ đối tác kinh tế toàn diện) giữa ASEAN 

và các đối tác Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ôxtrâylia và Niu-Zeland về các 

lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp… sẽ là những cơ hội mới mở rộng thị trường các sản 

phẩm có ưu thế của Bình Thuận.   

Mối quan hệ kinh tế Việt Nam - Hoa Kì: có những bước phát triển trên tầm cao mới, 

Hiệp định thương mại song phương, được áp dụng Quan hệ thương mại bình thường cố định 

(PNTR) của Hoa Kì đã tạo bước phát triển lớn trong quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư 

giữa hai nước. Thị trường nông sản rộng mở, nhất là các mặt hàng nông sản, thuỷ sản sẽ kéo 

theo sự gia tăng đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, sơ chế/chế biến nông sản, mở mang 

những vùng đất còn hoang hóa, sản xuất những sản phẩm đặc sản mà thị trường Hoa Kỳ là 

cơ hội cho địa phương phát huy và khai thác triệt để thế mạnh của mình.  

Việc mở của hội nhập quốc tế là một quá trình lâu dài và đa phương, bên cạnh những 

lợi ích mà việc hội nhập mang lại không thể không kể đến những mặt không tích cực. Do 

đó, để đảm bảo bền vững và phát triển lâu dài cần phải tính toán thiệt hơn cho các ngành 

nghề, các thành phần trong xã hội khi gia nhập không những của cả nước nói chung mà của 

tỉnh Bình Thuận nói riêng.  
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CHƢƠNG XI. CÁC THÁCH THỨC TRONG BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 

VÀ GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG TRONG 05 NĂM TỚI 
 

11.1. Các thách thức về môi trƣờng 

11.1.1. Tổng kết những thách thức về môi trƣờng ở thời điểm hiện tại  

Những thách thức về môi trường đến nay trên địa bàn tỉnh chủ yếu trong việc quản lý 

đối với các điểm nóng môi trường, gồm Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, Cụm công nghiệp 

chế biến hải sản Phú Hài, các trang trại chăn nuôi heo, khu vực sông Giêng giáp ranh giữa 

Bình Thuận và Đồng Nai, cụ thể: 

a. Cụm công nghiệp chế biến hải sản Phú Hài: 

Đến nay, trong số 05 cơ sở chế biến bột cá trong CCN chế biến hải sản Phú Hài thì chỉ 

còn 4 cơ sở hoạt động nhưng không liên tục do không có nguyên liệu sản xuất (Kim Long - 

lô E1, Kim Long - lô D9, Kim Đào, Ánh Vinh), riêng cơ sở Linh Phương đã ngừng hoạt 

động. Thời gian qua, Tổ Giám sát 132 (được thành lập theo Quyết định số 132/QĐ- 

STNMT ngày ngày 08/4/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường thay thế Tổ Giám sát 320) 

thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp BVMT của các cơ sở chế biến 

bột cá trong Cụm công nghiệp chế biến hải sản Phú Hài. Qua giám sát, nhìn chung đến nay 

các chủ cơ sở đã có ý thức trong công tác bảo vệ môi trường, đã tiến hành nâng cấp, cải tạo 

hệ thống xử lý khí thải (Kim Đào, Ánh Vinh, Thiên Thuận Tường), 01 cơ sở đã cải tiến dây 

chuyền sản xuất theo công nghệ tiên tiến (Công ty Kim Long). 

Để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong và 

ngoài Cụm công nghiệp chế biến hải sản Phú Hài, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham 

mưu UBND tỉnh có các Công văn số 159/UBND-KT ngày 13/01/2020, Công văn số 

1274/UBND-KT ngày 06/4/2020 chỉ đạo các Sở, ngành, UBND huyện Hàm Thuận Bắc, 

UBND thành phố Phan Thiết thực hiện một số các giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường tại khu vực. 

Dự kiến trong quý III/2020, Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu Lãnh đạo Sở thành 

lập Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở chế biến bột cá tại Cụm 

công nghiệp hải sản Phú Hài. Đồng thời sẽ tiếp tục phối hợp Tổ Giám sát 132 tăng cường 

kiểm tra, giám sát chặt chẽ, kịp thời nắm bắt ý kiến phản ánh của cử tri về tình trạng ô 

nhiễm môi trường tại Cụm Công nghiệp chế biến hải sản Phú Hài, xử lý nghiêm các hành vi 

vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. 

b. Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân:Cơ quan quản lý cùng với các thành viên Tổ Công tác 

1184 xuyên kiểm tra sát chặt chẽ tình hình hoạt động và công tác bảo vệ môi trường của các 

chủ dự án tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân; phân công nhiệm vụ các thành viên tổ 1184 

trực giám sát tại Trung tâm điện lực Vĩnh Tân trong những thời gian cao điểm (ngày l tết, 

những thời điểm có gió mạnh tại khu vực) để chủ động ứng phó với những tình huống khẩn 

cấp; định kỳ hàng tháng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh công tác bảo vệ môi trường tại Trung 

tâm Điện lực Vĩnh Tân để theo dõi, chỉ đạo. Đến nay, đã thực hiện các giải pháp: 

- Chọn địa điểm và lập hồ sơ thuê đất (khoảng 120 ha) bố trí bãi xỉ trong tương lai của 

Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1;  
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- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế giám sát việc thực hiện các công trình bảo 

vệ môi trường và sự cố chất thải tại các nhà máy thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, trong 

đó quan tâm đến việc tăng cường các cơ chế giám sát nhanh của chính quyền địa phương 

(Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong và xã Vĩnh Tân) và đại diện cộng đồng dân cư khi có 

sự cố chất thải phát sinh; phối hợp với Tập đoàn điện lực Việt Nam trong việc đầu tư hệ 

thống quan trắc cảnh báo, công khai thông tin về chất lượng môi trường như: Trạm quan 

trắc tự động chất lượng không khí trong khu vực dân cư để đánh giá thường xuyên chất 

lượng môi trường không khí xung quanh; bảng điện tử hiển thị thông số quan trắc tự động 

chất lượng môi trường các nhà máy, trong đó có chất lượng không khí để công khai, minh 

bạch số liệu, làm cơ sở để người dân kiểm tra, giám sát; phúc đáp liên quan đến nội dung đề 

nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về việc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét: 

Không tính phí bảo vệ môi trường đối với nước làm mát thiết bị (xả nước thải làm mát); bởi 

vì tại Khoản 4 Điều 5 Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 quy định phí bảo vệ 

môi trường đối với nước thải có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020, thay thế Nghị định số 

154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước 

thải thì “Nước làm mát không trực tiếp tiếp xúc với các chất gây ô nhiễm, có đường thoát 

riêng” sẽ được mi n phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; đề xuất phương án giải quyết 

trước mắt và lâu dài để khắc phục bằng các biện pháp, giải pháp xây dựng công trình,... 

hoặc di dời các hộ dân tại thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân. 

c. Các trang trại chăn nuôi heo: Trên địa bàn tỉnh hiện có 47 trang trại chăn nuôi heo 

quy mô công nghiệp đã được UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ môi trường. Trong các tháng đầu 

năm 2020, người dân vẫn còn phản ánh về tình hình ô nhiễm môi trường đối với một số 

trang trại heo đã đi vào hoạt động. Để chấn chỉnh công tác bảo vệ môi trường đối với các 

trang trại chăn nuôi heo thuộc thẩm quyền của tỉnh, trong thời gian qua, Chi cục Bảo vệ môi 

trường đã xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ cũng như chủ động kiểm tra đột xuất công 

tác bảo vệ môi trường tại các trang trại; phối hợp với các sở, ngành liên quan và địa phương 

kiểm tra, xử lý, ngăn chặn kịp thời các hành vi gây ô nhiễm hoặc sự cố môi trường, qua đó 

đã báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết (trại heo nái sinh sản của 

Công ty TNHH MTV Trang trại Tuấn Anh, trang trại chăn nuôi heo công nghiệp Bình 

Dương, chăn nuôi heo hậu bị Phước Dung, trang trại chăn nuôi heo nái Việt Đức, trang trại 

chăn nuôi heo nái Ngọc Minh Anh). Qua đó, từ đầu năm 2020 đến nay đã tiến hành kiểm 

tra, xử lý vi phạm hành chính 3 trang trại với số tiền 270 triệu đồng, phối hợp với UBND 

huyện Hàm Tân kiểm tra, tham mưu xử lý VPHC đối với 01 trang trại (Bình Dương) với 

số tiền 667 triệu đồng 

4. Khu vực giáp ranh giữa 02 tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai: Cuối năm 2019, tại khu 

vực sông Giêng thuộc địa bàn thôn 1, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân xuất hiện tình trạng cá 

nổi, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với địa phương kiểm tra thực tế và 

báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết tại Công văn số 4739/UBND-KT ngày 12/12/2019; 

đồng thời tham mưu UBND tỉnh có Công văn số 98/UBND-KT ngày 08/01/2020 đề nghị 

UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan tăng cường công 

tác kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại khu vực giáp ranh 02 tỉnh Bình 

Thuận và Đồng Nai. Kết quả từ đầu năm 2020 đến nay, không còn xảy ra tình trạng cá chết 

và người dân tại lưu vực sông Giêng không có phản ánh về tình trạng ô nhiễm tại khu vực. 
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5. Ngoài ra, Công tác di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 

dịch vụ gây ô nhiễm môi trường, các điểm thu mua, tập kết phế liệu ra khỏi khu dân cư tập 

trung. 

- Về việc di dời các điểm thu mua, tập kết phế liệu ra khỏi khu dân cư tập trung; 

- Về việc di dời cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ gây ô 

nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư; 

11.1.2. Một số thách thức về môi trƣờng trong thời gian tiếp theo  

Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành và địa phương theo dõi, giám sát chặt chẽ các 

điểm nóng về môi trường trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo kịp thời; 

trong đó phối hợp giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động chăn 

nuôi heo trên địa bàn tỉnh; tăng cường kiểm tra giám sát tình hình thực hiện công tác bảo vệ 

môi trường tại Trung tâm điện lực Vĩnh Tân. Tham mưu UBND tỉnh về đối tượng di dời ra 

khỏi khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Thuận theo Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 

25/10/2016 của Tỉnh uỷ. Tiếp tục theo dõi, giám sát UBND các huyện, thị xã, thành phố 

triển khai nhiệm vụ di dời các điểm thu mua, tập kết phế liệu ra khỏi khu dân cư theo chỉ 

đạo của UBND tỉnh; tham mưu UBND tỉnh về cơ chế, chính sách thực hiện công tác thu 

gom, xử lý rác thải trong các khu dân cư, rác trên sông và rác ở khu vực ven biển. 

11.2. Phƣơng hƣớng và giải pháp BVMT trong 05 năm tới 

Trên cơ sở đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường bao gồm diễn biến chất lượng 

môi trường nước (nước mặt lục địa, nước dưới đất, nước biển) ở chương III, chất lượng môi 

trường không khí ở chương IV, chất lượng môi trường đất ở chương V; hiện trạng phát sinh, 

thu gom và xử lý chất thải rắn ở chương VII; đa dạng sinh học ở chương VI. Chất lượng các 

thành phần môi trường được đánh giá thông qua việc so sánh kết quả quan trắc các thông số 

môi trường với các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành, đồng thời có sự 

so sánh giữa các năm trong giai đoạn 2016-2020. Từ đó đưa ra các đề xuất, giải pháp nhằm 

cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường nước, không khí tại các điểm ô nhiễm hoặc có 

dấu hiệu ô nhiễm trong 05 năm tới như sau:  

11.2.1. Xây dựng và thực hiện các đề án, chƣơng trình BVMT tƣơng ứng để khắc phục 

các vấn đề bức xúc về môi trƣờng 

- Tập trung xây dựng và ban hành đầy đủ các văn bản pháp lý hướng dẫn triển khai 

Luật BVMT, các chương trình, kế hoạch của tỉnh, thành phố  vào thực tiễn phát triển KT-

XH, BVMT và phát triển bền vững của thành phố. 

- Triển khai các hướng dẫn, qui định về kiểm soát ô nhiễm và cấp giấy phép môi 

trường.  

- Tiếp tục rà soát, ban hành đồng bộ và sâu rộng các văn bản hướng dẫn luật trong lĩnh 

vực quản lý tài nguyên và BVMT. 

- Nâng cao hiệu lực thi hành luật BVMT và các văn bản luật khác có liên quan gồm: 

Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật Đa dạng sinh học, Luật Tài nguyên nước, Luật Khoáng 

sản, Luật Tài nguyên biển,… 
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- Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính nhằm ngày càng nâng cao hiệu quả công tác 

quản lý nhà nước về môi trường. 

- Đẩy mạnh xã hội hóa công tác BVMT, đặc biệt là xử lý ô nhiễm môi trường. 

- Xây dựng, ban hành các chính sách khuyến khích BVMT của các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ như đẩy mạnh việc áp dụng các mô hình sản xuất sạch hơn, ít phát thải, 

tái chế và tái sử dụng chất thải, tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng sạch,.… 

- Triển khai các hướng dẫn, qui định về kiểm soát ô nhiễm và cấp giấy phép môi 

trường.  

- Tổ chức theo dõi, đánh giá và dự báo thường xuyên diễn biến hiện trạng môi trường, 

xác định kịp thời các vấn đề môi trường cấp bách của địa phương nhằm cung cấp cơ sở 

khoa học cho công tác BVMT, các chương trình kinh tế - xã hội. 

11.2.2. Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật BVMT 

- Tập trung xây dựng và ban hành đầy đủ các văn bản pháp lý hướng dẫn triển khai 

Luật BVMT, các chương trình, kế hoạch của tỉnh, thành phố  vào thực tiễn phát triển KT-

XH, BVMT và phát triển bền vững của thành phố. 

- Triển khai các hướng dẫn, qui định về kiểm soát ô nhiễm và cấp giấy phép môi 

trường.  

- Tiếp tục rà soát, ban hành đồng bộ và sâu rộng các văn bản hướng dẫn luật trong lĩnh 

vực quản lý tài nguyên và BVMT. 

- Nâng cao hiệu lực thi hành luật BVMT và các văn bản luật khác có liên quan gồm: 

Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật Đa dạng sinh học, Luật Tài nguyên nước, Luật Khoáng 

sản, Luật Tài nguyên biển,… 

- Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính nhằm ngày càng nâng cao hiệu quả công tác 

quản lý nhà nước về môi trường. 

- Đẩy mạnh xã hội hóa công tác BVMT, đặc biệt là xử lý ô nhiễm môi trường. 

- Xây dựng, ban hành các chính sách khuyến khích BVMT của các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ như đẩy mạnh việc áp dụng các mô hình sản xuất sạch hơn, ít phát thải, 

tái chế và tái sử dụng chất thải, tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng sạch,.… 

- Triển khai các hướng dẫn, qui định về kiểm soát ô nhiễm và cấp giấy phép môi 

trường.  

- Tổ chức theo dõi, đánh giá và dự báo thường xuyên diễn biến hiện trạng môi trường, 

xác định kịp thời các vấn đề môi trường cấp bách của địa phương nhằm cung cấp cơ sở 

khoa học cho công tác BVMT, các chương trình kinh tế - xã hội. 

11.2.3. Hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý môi trƣờng 

- Sở Tài nguyên Môi trường là cơ quan chịu trách nhiệm chính và giúp Uỷ ban nhân 

dân cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên môi 

trường trên địa bàn cấp tỉnh. 

- Tiếp tục  thực hiện và điều chỉnh quy chế phối hợp BVMT giữa Sở TN&MT với các 

Sở, ban, ngành liên quan nhằm thống nhất công tác quản lý môi trường, tránh sự chồng chéo 

trong quá trình thực thi pháp luật về BVMT. 

- Định kỳ tổ chức các đợt tập huấn chuyên môn để củng cố và nâng cao kỹ năng 

chuyên môn cho đội ngũ cán bộ liên quan. 
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- Tăng cường đội ngũ cán bộ quản lý môi trường ở cấp xã, phường, thị trấn, cụm, khu 

công nghiệp tập trung; BQL Khu/Cụm công nghiệp của tỉnh. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục và thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo 

ngắn hạn về các kiến thức môi trường, các văn bản pháp lý về môi trường,… cho đội ngũ 

cán bộ môi trường của các địa phương (cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm). 

- Tranh thủ nguồn tài trợ của các tổ chức quốc tế và các nước trong khu vực để cử cán 

bộ đi tham quan học tập, tham gia hội nghị, hội thảo. 

- Tiếp tục triển khai chính sách ưu đãi đối với các cán bộ có trình độ sau đại học, 

khuyến khích đội ngũ cán bộ đang công tác tiếp tục học nâng cao trình độ chuyên môn. 

11.2.4. Nâng cao hiệu quả áp dụng các công cụ trong quản lý môi trƣờng 

Theo Luật Bảo vệ môi trường 2014, đã ban hành các công cụ trong quản lý môi trường 

như: Quy hoạch bảo vệ môi trường; Đánh giá môi trường chiến lược; Đánh giá tác động môi 

trường; Các công cụ kiểm soát ô nhiễm; Các Quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường nhằm quy 

định mức giới hạn của các thông số về chất lượng môi trường xung quanh, hàm lượng của 

các chất gây ô nhiễm có trong chất thải, các yêu cầu kỹ thuật và quản lý như Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; chất lượng nước mặt; chất lượng nước 

ngầm; nước thải… Các quy định về môi trường cũng đã được lồng ghép trong quy chuẩn 

chuyên ngành khác có liên quan; Quy định về tần suất giám sát chất lượng môi 

trường; Quản lý tài nguyên; Kiểm soát chất thải: Thông qua việc cấp phép đối với chất thải 

sẽ đảm bảo khống chế thải lượng của tất cả các nguồn phát thải trong đô thị bằng các giải 

pháp lỹ thuật như xử lý tại nguồn; xử lý tập trung; nếu tổng  thải lượng đã đến giới hạn thì 

không cấp phép các nguồn thải mới. Đây có thể coi như cá cota ô nhiễm có thể chuyển 

nhượng nhằm khuyến khích hoạt động giảm thiểu, xử lý chất thải như các nước trên thế giới 

áp dụng; Các công cụ kinh tế: Các công cụ kinh tế được sử dụng nhằm tác động tới chi phí 

và lợi ích trong hoạt động phát triển đô thị có lợi cho môi trường. Các công cụ kinh tế trong 

quản lý môi trường đô thị có thể sử dụng như thuế và phí môi trường (như phí nước thải, phí 

chất thải rắn…), giấy phép chất thải có thể mua bán được hay “cota ô nhiễm”, nhãn sinh thái 

(như nhãn đô thị kiểu mẫu, công trình xanh)… 

Thông qua các công cụ quản lý môi trường, giúp hoạt động quản lý môi trường đang 

ngày một cải tiến theo hướng phát triển bền vững nhằm bảo vệ môi trường và cân bằng sinh 

thái đô thị. Việc thiếu một hay một vài công cụ trong quá trình quản lý đô thị sẽ phần nào 

gây khó khăn trong công tác kiểm soát phát triển với mục tiêu bảo vệ môi trường. Mặc dù 

các công cụ quản lý môi trường đã được quy định khá đầy đủ nhưng thực tế cho thấy việc 

thiếu gắn kết hoạt động quản lý môi trường trong hoạt động quản lý đô thị nói chung phần 

nào dẫn tới hiệu quả kiểm soát phát triển đô thị chưa thực sự tốt. Vì vậy việc rà soát tình 

hình thực hiện các hoạt động quản lý môi trường trong quá trình phát triển đô thị nhằm nâng 

cao hiệu quả công tác kiểm soát phát triển đô thị hết sức cần thiết trong thời gian tới. 

11.2.5. Tăng cƣờng tài chính, đầu tƣ cho BVMT 

Trong điều kiện của tỉnh Bình Thuận, BVMT phải được thực hiện một cách chủ động, 

tiến hành đồng thời các hoạt động phòng ngừa, kiểm soát, khắc phục ô nhiễm và cải thiện 

môi trường, trong đó phòng ngừa là trọng tâm. 

Nguồn lực tài chính cho công tác BVMT được dựa trên cơ sở phát huy nội lực là 

chính, đồng thời tranh thủ tối đa hỗ trợ từ các nguồn khác nhau, bao gồm:  

- Nguồn vốn từ ngân sách trung ương: theo kế hoạch dài hạn, hàng năm, các chương 

trình BVMT được phê duyệt; 
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- Nguồn vốn từ ngân sách tỉnh: theo kế hoạch dài hạn, hàng năm, các chương trình 

BVMT được phê duyệt. 

- Nguồn vốn từ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. 

- Nguồn vốn từ các tổ chức quốc tế (vốn tài trợ, ODA). 

- Nguồn vốn từ nhân dân (đóng góp tự nguyện). 

- Nguồn vốn từ áp dụng các công cụ kinh tế: thu phí BVMT đối với nước thải, phí 

BVMT trong hoạt động khai thác khoáng sản… 

Căn cứ nội dung Chiến lược BVMT tỉnh Bình Thuận đến năm 2025 và các dự án ưu 

tiên được phê duyệt, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện 

được giao nhiệm vụ, dự án, xây dựng nội dung, dự toán kinh phí trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt làm cơ sở xác định và bố trí kinh phí, trong đó phân định rõ các dự án thuộc chức 

năng, nhiệm vụ thường xuyên của các sở, ngành, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân 

cấp huyện bố trí trong dự toán đã được giao hàng năm để thực hiện 

11.2.6. Nâng cao nhận thức cộng đồng và vấn đề xã hội hóa công tác BVMT 

- Tăng cường hoạt động tuyên truyền, phát động phong trào BVMT trong các tổ chức, 

đoàn thể cũng như cộng đồng dân cư nhằm nâng cao nhận thức và sự tham gia, hưởng ứng 

của toàn xã hội; 

- Nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp và cộng đồng về tầm quan trọng của 

BVMT, sự cần thiết phải đánh giá tác động môi trường của các dự án, nhà máy và xây dựng 

các hệ thống xử lý chất thải. 

- Xây dựng, ban hành các chính sách khuyến khích mọi nguồn lực tham gia BVMT, 

đặc biệt là công tác bảo vệ rừng. 

- Thông báo rộng rãi và phân tích rõ ràng các vấn đề môi trường cấp bách của địa 

phương. Phổ biến và phát động để mỗi người dân chủ động tham gia vào các chương trình 

môi trường đang được ưu tiên thực hiện; 

- Phát huy hiệu quả vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng trong việc nâng 

cao nhận thức cộng đồng đối với BVMT; 

- Thành lập tổ cộng đồng tự quản về BVMT để giám sát môi trường hoạt động xả thải 

của các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ÔNMT cao tại các khu vực sản xuất tập trung. 

11.2.7.  Nhóm giải pháp cụ thể  

a. Đối với môi trƣờng không khí: 

Căn cứ kết quả quan trắc hiện trạng môi trường  05 năm (2016-2020) của tỉnh thì có 

một số điểm quan trắc (đặc biệt khu vực nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân) có dấu hiệu ô nhiễm 

(Bụi, độ ồn). Theo đó, nhằm cải thiện môi trường thời gian qua, một số chủ dự án của các 

nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân (nơi có phát sinh khí thải có dấu hiệu ô nhiễm) đã thực hiện 

các biện pháp sau: 

- Đã thực hiện các công trình biện pháp giảm thiểu bụi than phát sinh đã được các 

nhà máy triển khai thực hiện đầy đủ theo yêu cầu của Giấy xác nhận hoàn thành công trình 

bảo vệ môi trường. 
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- Đã thực hiện các biện pháp giảm thiểu bụi than như: trang bị thêm xe phun sương 

cao áp công suất lớn di động thường xuyên phun giữ ẩm khu vực kho than.  

- Lắp đặt bổ sung hệ thống phun nước tại vị trí chuyển than từ cẩu bốc than sang 

băng tải than ở khu vực cảng than. 

- Cải tiến hệ thống dập bụi đầu gầu múc cẩu bốc than; cải tiến hệ thống dập bụi tháp 

chuyển tiếp than; lắp đặt bổ sung hệ thống phun sương dập bụi dọc theo băng tải hở. 

- Phủ bạt tạm che kín khoảng hở giữa mái che và sàn toàn tuyến băng tải than. 

- Thường xuyên tưới nước dọc đường vận chuyển xỉ tro than từ các nhà máy đến vị 

trí chôn lấp bãi xỉ vào những ngày có nắng gió. 

- Thường xuyên tưới nước trên bề mặt bãi tro xỉ nhằm hạn chế gió khuếch tán xung 

quanh, đồng thời có lót bạc che phủ trên diện tích bề mặt. 

Tuy nhiên, mặc dù các chủ dự án đã thực hiện các biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải 

nhưng tình trạng bụi than, tiếng ồn vẫn còn tiếp diễn. Do đó, để cải thiện môi trường không 

khí trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị các cấp thẩm quyền yêu cầu 

các chủ dự án tiếp tục thực hiện thêm các giải pháp như sau: 

- Tổ chức kiểm tra, rà soát các biện pháp giảm thiểu bụi tại khu vực nhập than, băng 

chuyền, kho than của các Nhà máy tại Trung tâm điện lực Vĩnh Tân để yêu cầu khắc phục. 

- Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền mở rộng vành đai cách ly Trung tâm điện lực 

Vĩnh Tân với khu dân cư, đồng thời trồng cây trên vành đai cách ly để hạn chế tác động do 

bụi từ hoạt động của các nhà máy so với các khu dân cư xung quanh. 

Ngoài các biện pháp bảo vệ môi trường ở khu vực Nhiệt điện ra, các khu vực khác 

như khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế biến hải sản,… thời gian tới, Sở Tài 

nguyên và Môi trường tiếp tục yêu cầu các chủ dự án thực hiện các nội dung theo đúng báo 

cáo môi trường được cấp thẩm quyền phê duyệt; tăng cường thanh kiểm tra định kỳ hoặc 

đột xuất nhằm phát hiện kịp thời các lỗi do chủ dự án không thực hiện hoặc thực hiện không 

hiệu quả nhằm yêu cầu các chủ dự án có biện pháp khắc phục; Khuyến khích các chủ dự án 

đầu tư máy móc hiện đại, áp dụng chương trình sản xuất sạch hơn nhằm tăng hiệu quả sản 

xuất và hạn chế ô nhiễm môi trường xung quanh. 

b. Giảm thiểu môi trƣờng nƣớc: 

Để giảm thiểu môi trường nước mặt, nước biển, đặc biệt là nguồn nước mặt phục vụ 

sinh hoạt, nước dùng cho nhu cầu nuôi trồng thủy sản, thủy sinh, khu bảo tồn,… thời gian 

tới Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất các giải pháp như sau: 

- Tiếp tục yêu cầu chủ dự án và địa phương (nếu là chủ dự án) khẩn trương cải tạo hệ 

thống thu gom nước thải, thoát nước mưa và hệ thống xử lý nước thải tập trong khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế biến hải sản,…. đảm bảo nước thải sau xử lý đạt quy 

chuẩn trước khi thải ra môi trường. Đồng thời yêu cầu chủ dự án thực hiện trách nhiệm quản 

lý về môi trường đối với khu/ cụm của mình quản lý. 
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- Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường đối với 

các cơ sở trong Khu/Cụm Công nghiệp, khu chế biến hải sản tập trung; 

- Về lâu dài (đặc biệt các khu/cụm công nghiệp hiện nằm trong khu dân cư): yêu cầu 

địa phương sớm bố trí quỹ đất xa khu dân cư để di dời các cơ sở sản có khả năng gây ô 

nhiễm môi trường cao. 

- Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh nằm ngoài Khu/cụm, khu tập trung công tác bảo vệ môi trường đảm bảo các cơ 

sở thực hiện đúng nội dung báo cáo môi trường được cấp thẩm quyền phê duyệt. Đặc biệt 

chú trọng đến công tác hậu kiểm sau khi phê duyệt ĐTM, yêu cầu chủ dự án tiến hành xác 

nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường trước khi đi vào hoạt động. 

- Đặc biệt các đối tượng thuộc trường hợp phải lắp đặt quan trắc tự động, yêu cầu các 

chủ dự án thuộc đối tượng trên phải lắp hệ thống quan trắc tự động sau đó truyền dữ liệu về 

Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, giám sát. 

 - Xử phạt nghiêm các trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các 

giải pháp bảo vệ môi trường, làm gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Nặng hơn có 

thể đề xuất chấm dứt hoạt động nếu các cơ sở không thực hiện các giải pháp bảo vệ môi 

trường khi nhắc nhở nhiều lần mà không chấp hành. 

- Để bảo vệ nguồn nước, đặc biệt tại các sông, ao hồ dùng cho mục đích sinh hoạt, 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu Ủy ban tỉnh Ban hành Quyết định số 

37/2017/QĐ-UBND ngày 21/17/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phân vùng nguồn 

tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Theo đó, căn cứ vào nhu cầu sử dụng 

nước tại nguồn tiếp mà yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh xử lý nước thải đạt quy chuẩn 

trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. 

- Đề xuất xây dựng trạm quan trắc tự động tại các cụ thể là: 01 trạm quan trắc nước 

biển tại khu vực Nhiệt điện Vĩnh Tân; 03 trạm quan trắc nước mặt tại hồ Sông Quao, hồ 

Sông Dinh 3 và hồ Lòng Sông theo đúng nội dung điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống 

quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017 – 2020”được UBND tỉnh 

phê duyệt tại Quyết định 3572/QĐ-UBND ngày 24/12/2018. 

- Tiếp tục quan trắc môi trường nước theo đúng vị trí, tần suất, thông số được UBND 

tỉnh phê duyệt tại Quyết định 3572/QĐ-UBND ngày 24/12/2018. 

- Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về 

luật môi trường để tất các tổ chức, cá nhân cùng tham gia nhằm nhận thức rõ hơn về tầm 

quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, cùng chung tay bảo vệ môi trường. 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 
 

1. Kết luận: 

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bình Thuận 05 năm được thực hiện trên cơ sở việc 

thực hiện thu thập xử lý số liệu hiện có từ các ngành, địa phương về điều kiện tự nhiên, kinh 

tế, xã hội của tỉnh Bình Thuận, đồng thời kết hợp với các đợt khảo sát và quan trắc môi 

trường tại các khu vực nhạy cảm trên địa bàn tỉnh qua các năm. Qua “Báo cáo hiện trạng 

môi trường 05 năm (2016 - 2020) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận” nhìn chung hiện trạng môi 

trường tỉnh Bình Thuận còn tương đối ổn định, diễn biến chất lượng nước và không khí 

tương đối tốt, giá trị các chỉ tiêu phân tích hầu hết nằm trong quy chuẩn cho phép. Tuy 

nhiên, trong thời gian gần đây đã gia tăng một số nguồn tác động có nguy cơ gây ô nhiễm 

môi trường cục bộ tại một số địa điểm trên địa bàn tỉnh.  

Từ năm 2016 - 2019 và 06 tháng đầu năm 2020, công tác quản lý và BVMT trên địa 

bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm về BVMT cho các đối tượng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được duy trì và đẩy 

mạnh. Đánh giá chung diễn biến các vấn đề môi trường: 

- Nguồn tài nguyên rừng, biển, đa dạng sinh học được quan tâm bảo vệ hơn song vẫn 

còn suy giảm do hậu quả khai thác quá mức lâu dài và các tác động chưa suy giảm. 

- Tài nguyên đất ngày càng được quan tâm, tuy vậy các quá trình suy thoái đất như 

hoang mạc hóa, sói mòn, sạt lở, nhiễm mặn… vẫn không ngừng xảy ra tại nhiều vùng ven 

biển, ven sông. 

- Tài nguyên nước ngày càng đóng vai trò quan trọng trong phát triển KTXH. Chất 

lượng nguồn nước tại các lưu vực sông, hồ đập chưa biến đổi nhiều, nằm trong giới hạn cho 

phép của các mục đích sử dụng.  

- Đối với nước dưới đất đa số các điểm quan trắc đều đạt quy chuẩn quy định, riêng 

đối với tầng nông ven biển xuất hiện nguy cơ ô nhiễm, suy thoái nguồn do gia tăng khai 

thác quá mức phục vụ các hoạt động nuôi trồng thủy sản, du lịch và cần có giải pháp bảo vệ 

thích hợp hơn. 

- Chất lượng nước biển ven bờ tại hầu hết các bãi tắm du lịch đều đạt QCVN, tuy vậy 

có dấu hiệu ô nhiễm dầu mỡ, vi sinh và chất rắn lơ lửng vào mùa du lịch cao điểm. Nguồn 

nước biển ven bờ khu vực vịnh Phan Thiết đã có dấu hiệu ô nhiễm dầu mỡ. 

- Chất lượng môi trường không khí xung quanh tại các đô thị nhìn chung còn nằm 

trong QCVN. Tuy nhiên, xảy ra tình trạng ô nhiễm cục bộ về ồn, bụi tại các điểm nút giao 

thông, khu dân cư nằm gần cơ sở khai thác khoáng sản, ô nhiễm mùi xung quanh các cơ sở 

chế biến hải sản. 

- Đa số các cơ sở sản xuất công nghiệp vẫn còn quy mô nhỏ, quá trình sản xuất đã thực 

hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, song cần phải tăng cường giám sát để đảm bảo đạt 

quy chuẩn quy định, hạn chế gây ô nhiễm đến môi trường xung quanh. Các nguồn thường 

gây ô nhiễm là nước thải, mùi hôi do phân hủy hữu cơ của cơ sở chế biến hải sản, nông sản 

và bụi, ồn của cơ sở khai thác khoáng sản… 

- Hạ tầng kỹ thuật môi trường, đặt biệt là cấp thoát nước đô thị và cấp nước sinh hoạt 

nông thôn được cải thiện hơn, nhưng hiệu suất vẫn còn rất thấp so với nhu cầu thực tế. 

- Chất thải rắn đô thị đã được thu gom tốt hơn, tuy vậy tỉ lệ rác chưa được thu gom vẫn 

còn tỉ lệ cao, rác thu gom cần có biện pháp xử lý phù hợp hơn, kể cả chất thải nguy hại. 
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- Sức ép do gia tăng dân số, kể cả di dân tự do còn cao tại các vùng trọng điểm, trong 

khi chất lượng nguồn lực có tăng nhưng còn thấp so với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 

- Khí hậu, thủy văn diễn biến ít phức tạp, song với hiện tượng lũ lụt hạn hán,…vẫn  

xảy ra hàng năm, ảnh hưởng mạnh tới sản xuất, tài sản, tính mạng con người và hệ sinh thái. 

- Tổ chức quản lý nhà nước về BVMT được tăng cường, công tác quản lý dần đi vào 

chiều sâu, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng yêu cầu về BVMT ngày càng đa dạng và phức tạp từ 

thực tế đặt ra, đặt biệt là việc xuất hiện điểm nóng trên địa bàn tỉnh. Đầu tư năng lực cho hệ 

thống quản lý nhà nước về BVMT còn quá thấp, đặt biệt là từ cấp huyện, thị xã, thành phố 

đến xã phường. 

2. Kiến nghị: 

2.1. Các kiến nghị trong phạm vi tại địa phƣơng: 

- Cơ quan, đơn vị chức năng cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến 

các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và giáo dục chính trị tư tưởng trong đội 

ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, 

quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị cấp trên giao. Thực hiện tốt các chủ trương của 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong các công tác BVMT và đặc biệt có biện pháp, chỉ tiêu cụ thể, 

quyết liệt để tham mưu giải quyết tốt hơn tình hình môi trường tại các điểm nóng đảm bảo 

không để phát sinh các điểm mới gây phức tạp tình hình. 

- Các Sở, ngành trong quá trình triển khai công việc theo chức năng, nhiệm vụ thuộc 

lĩnh vực ngành cần ưu tiên, quan tâm hàng đầu cho nhiệm vụ BVMT, thực hiện đúng trách 

nhiệm được phân công tại Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 và Quyết 

định số 51/2018/QĐ-UBND ngày 26/12/2020 của UBND tỉnh về Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 

28/11/201.của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà 

nước về bảo vệ môi trường. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình 

tỉnh, Báo Bình Thuận tăng cường công tác tuyên truyền về BVMT trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, thường xuyên có các chuyên mục về BVMT nhằm phổ biến, tuyên 

truyền rộng rãi đến nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

- UBND các huyện chỉ đạo các phòng ban tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các 

dự án đã đầu tư trong KCN, CCN theo thẩm quyền quản lý của huyện về BVMT;  

- BQL các Khu công nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện không chấp 

thuận đầu tư các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, các dự án không nằm trong 

danh mục được đầu tư vào KCN, CCN; trước khi xem xét, chấp thuận đầu tư phải tổ chức 

lấy ý kiến của các sở, ngành và địa phương liên quan và hướng dẫn các chủ dự án lập các 

thủ tục hồ sơ về môi trường, xây dựng theo đúng quy định trước khi triển khai xây dựng dự 

án; không xem xét cấp phép đầu tư hạ tầng KCN cho tổ chức, cá nhân không đủ năng lực về 

kinh phí đầu tư hạ tầng KCN hoặc đang có vi phạm về BVMT đối với dự án đầu tư hạ tầng 

KCN đã được cấp phép đầu tư; có biện pháp chế tài phù hợp để xử lý kịp thời các vụ vi 

phạm nghiêm trọng về môi trường.  

- Tăng cường biên chế cho các cơ quan quản lý chuyên ngành về môi trường từ cấp 

tỉnh đến huyện, xã. Ngoài ra, để tăng cường quản lý nhà nước về ứng phó với biến đổi khí 

hậu theo Nghị quyết số 24-NQ/TW; đề nghị nên bổ sung cho mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc 

TW ít nhất là 01 biên chế để tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch 

và giám sát, kiểm tra việc thực hiện trong lĩnh vực biến đổi khí hậu. 
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- Tham mưu hoàn thiện các chủ trương, chính sách cụ thể để thực hiện tốt các quy 

định của Trung ương trên địa bàn tỉnh liên quan đến ngành Tài nguyên và môi trường nhằm 

nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý nhà nước của ngành đặc biệt trong tình hình 

Luật năm 2015 vừa có hiệu lực. 

- Củng cố bộ tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm 

công tác quản lý tài nguyên và môi trường toàn tỉnh đảm bảo tinh gọn, hiệu quả trước mắt là 

ở cấp tỉnh sau đó đến cấp huyện xã; đồng thời chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao 

kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác. 

- Tiếp tục căn cứ danh mục các mục tiêu thực hiện đến năm 2015, năm 2020 được 

phân công tại Kế hoạch số 3340/KH-UBND của UBND tỉnh, tổ chức xây dựng kế hoạch chi 

tiết để triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành mục tiêu theo tiến độ được giao thuộc phạm 

vi chức năng, nhiệm vụ của ngành mình quản lý. Theo dõi, đánh giá, tổng hợp tình hình 

thực hiện. Đơn vị được giao trách nhiệm chủ trì thực hiện có nhiệm vụ đôn đốc các đơn vị 

có liên quan đảm bảo hoàn thành mục tiêu theo tiến độ được giao và báo cáo định kỳ về 

UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) theo quy định. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý kiên quyết các vi phạm lập lại trật tự 

kỷ cương trong quản lý nhà nước ngành như tập trung kiểm tra xử lý không để xảy ra tình 

trạng xả thải gây ô nhiễm môi trường các khu dân cư, khu du lịch và ô nhiễm môi trường 

trên các lĩnh vực chăn nuôi, hoạt động sản xuất chế biến nông thủy sản. 

- Tăng cường công tác nắm tình hình để kịp thời phát hiện, trao đổi thông tin, bám sát 

địa bàn, đối tượng vi phạm để có biện pháp xử lý. Các địa phương xác định cụ thể tình hình 

nổi cộm để tập trung chỉ đạo giải quyết; nâng cao hơn nữa công tác tham mưu một cách chủ 

động và thường xuyên duy trì cơ chế kiểm tra giám sát việc thực hiện. 

- Tăng cường việc trao đổi thông tin, tình hình thường xuyên, liên tục, nhất là việc 

phát hiện và xử lý tình hình, kịp thời có phản hồi để đẩy nhanh việc kiểm tra xử lý vi phạm, 

bảo đảm tính răn đe và giáo dục của pháp luật. 

- Xây dựng kế hoạch liên ngành tổ chức kiểm tra một số đơn vị địa phương về kết 

quả triển khai thực hiện quy chế phối hợp qua đó phát hiện những khó khăn vướng mắc bất 

cập để sửa đổi bổ sung quy chế. 

2.2. Các kiến nghị khác: 

a. Đối với Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng: 

Để công tác quản lý và BVMT của tỉnh ngày càng tốt hơn, khắc phục và ngăn chặn có 

hiệu quả ô nhiễm môi trường trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo mục tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội hài hòa với BVMT, UBND tỉnh Bình Thuận có một số kiến nghị 

đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau: 

- Tham mưu tăng cường xây dựng các cơ chế, chính sách và các văn bản quy phạm 

pháp luật về BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu đặc biệt là sớm ban hành đầy đủ các văn 

bản hướng dẫn thực hiện Luật BVMT, Luật Đa dạng sinh học, các văn bản hướng dẫn thi 

hành hành Luật theo hướng mở rộng hơn về phạm vi điều chỉnh, thống nhất chức năng quản 

lý, tránh chồng chéo, phân tán. Chỉ đạo rà soát sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống pháp 

luật về BVMT phù hợp với các yêu cầu của tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất 

nước, hội nhập quốc tế.  

- Ban hành chính sách cụ thể để khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài 

nước hỗ trợ giải quyết các vấn đề về ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu phục 

vụ cho mục tiêu phát triển bền vững, như: Tăng cường năng lực và thể chế về BVMT, nâng 
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cao nhận thức BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng ngừa và xử lý ô nhiễm,... Xây 

dựng cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa công tác BVMT, khuyến khích doanh 

nghiệp sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng, phát triển mô hình sản xuất các sản phẩm 

thân thiện môi trường. 

- Tiếp tục cải tiến thủ tục hành chính và ban hành các cơ chế, chính sách mở, tạo điều 

kiện để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tiếp cận với các công nghệ 

mới và các nguồn vốn vay ưu đãi để xử lý ô nhiễm. 

- Tiếp tục hỗ trợ kinh phí, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật xử lý môi trường cho tỉnh 

để thực hiện các dự án xử lý chất thải và khắc phục triệt để ô nhiễm môi trường tại các cơ sở 

gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. 

- Tham mưu Chính phủ tăng cường thêm nguồn lực tài chính cho tỉnh để tỉnh phấn 

đấu đảm bảo nguồn chi ngân sách nhà nước cho các hoạt động sự nghiệp môi trường, hàng 

năm bố trí không dưới 0l% tổng chi ngân sách của địa phương vì tỉnh Bình Thuận là một 

tỉnh còn nhiều khó khăn về ngân sách. Tăng cường năng lực tổ chức bộ máy quản lý nhà 

nước về BVMT từ tỉnh đến cơ sở cho tương xứng với yêu cầu của công tác BVMT. 

- Tham mưu Chính phủ đầu tư các dự án về BVMT của các tổ chức quốc tế, quốc gia 

trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, trước mắt đầu tư các dự án nhằm phòng, chống xâm thực, xói 

lở ven biển, các dự án về phòng chống nguy cơ hoang mạc hoá, quản lý tổng hợp vùng ven 

biển, xây dựng một số trạm quan trắc quốc gia trên địa bàn tỉnh, nhất là các khu vực ven 

biển phát triển mạnh về du lịch, hải sản, dầu khí... 

- Phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành để từ đó tạo thành dư luận xã hội lên án 

nghiêm khắc đối với các hành vi gây mất vệ sinh và ô nhiễm môi trường đi đôi với việc áp 

dụng các chế tài, xử phạt nghiêm, đúng mức mọi vi phạm. 

- Tăng cường tổ chức các lớp tập huấn về BVMT cho cán bộ làm công tác BVMT ở 

địa phương; công tác tập huấn về theo dõi, vận hành hệ thống truyền dữ liệu tự động; quan 

trắc hiện trường; có kế hoạch và nâng cao năng lực phân tích môi trường cho các Trung tâm 

Quan trắc tại địa phương.  

b. Đối với các địa phƣơng lân cận: 

- Kiến nghị quy định về việc phân vùng bảo hộ vệ sinh nguồn nước sinh hoạt trên lưu 

vực sông liên tỉnh. Theo quy định hiện hành thì việc quản lý sông liên tỉnh thuộc trách 

nhiệm quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường, do đó nếu không được phân vùng bảo hộ 

thì trong thực tế sẽ xảy ra tranh chấp về mục đích sử dụng nguồn nước, việc thu hút đầu tư 

giữa các tỉnh khác nhau./. 
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DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bình Thuận 05 năm 2011 - 2015; 

Báo cáo số 92/BC-UBND ngày 17/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về 

Báo cáo công tác BVMT năm 2018 của tỉnh Bình Thuận; 

Các báo cáo tổng kết công tác chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn của Ban Chỉ huy 

Phòng chống lụt bão, năm 2016, 2017, 2018, 2019; 

Các văn bản của UBND tỉnh Bình Thuận trong công tác quản lý và BVMT tỉnh Bình 

Thuận; 

Niên giám thống kê tỉnh Bình Thuận năm 2016, 2017, 2018, 2019; 

Nghiên cứu, đánh giá tài nguyên nước và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên, 

BVMT nước vùng khô hạn Ninh Thuận - Bình Thuận; 

Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông đến năm 

2020; 

Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu đến năm 

2020;  

Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội tỉnh Bình Thuận đến năm 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


