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LỜI NÓI ĐẦU 
 

        Ninh Bình là tỉnh nằm trong khu vực đồng bằng châu thổ sông Hồng, có 

nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú, có vị trí địa lý thuận lợi cho 

phát triển kinh tế, xã hội, có diện tích tự nhiên 138.710 ha, dân số năm 2019 là 

984.527 ngƣời, bao gồm 06 huyện, 02 thành phố. Trong những năm qua đƣợc sự 

quan tâm, chỉ đạo của các cấp L nh đạo, công tác bảo vệ môi trƣờng trên địa 

bàn tỉnh đ  có những bƣớc chuyển biến tích cực: năng lực, tổ chức bộ máy quản 

lý Nhà nƣớc về bảo vệ môi trƣờng đƣợc củng cố và tăng cƣờng; nhận thức về 

bảo vệ môi trƣờng đƣợc nâng lên; mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái và sự cố 

môi trƣờng đ  đƣợc hạn chế, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lƣợng 

cuộc sống của ngƣời dân, sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo 

hƣớng bền vững.  

Báo cáo Hiện trạng môi trƣờng tỉnh Ninh B nh giai đoạn 2016 - 2020 

đƣợc thực hiện để cung cấp các thông tin về sức ép của các quá trình phát triển 

kinh tế - xã hội lên môi trƣờng, hiện trạng và diễn biến môi trƣờng của tỉnh giai 

đoạn 2016 – 2020, xác định những nguyên nhân gây ô nhiễm, dự báo những 

biến đổi, các sự cố môi trƣờng và những tác động của nó tới sức khoẻ con 

ngƣời, tác động đến các hệ sinh thái từ đó đƣa ra những giải pháp nhằm giảm 

thiểu những nguy hại và quản lý có hiệu quả công tác bảo vệ môi trƣờng tỉnh 

Ninh Bình, góp phần phát triển kinh tế, xã hội bền vững. Báo cáo đƣợc hoàn 

thiện với sự tham gia cung cấp số liệu và đóng góp ý kiến của các Sở, Ban 

ngành, UBND các huyện, thành phố, cán bộ quản lý, các chuyên gia trong lĩnh 

quản lý và bảo vệ môi trƣờng. 

Báo cáo hiện trạng môi trƣờng là nguồn thông tin quan trọng làm cơ sở 

cho quá trình hoạch định chính sách phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Ninh Bình 

cũng nhƣ các ngành trong những năm tới theo hƣớng phát triển bền vững, bảo 

vệ môi trƣờng sinh thái. Báo cáo là nguồn tƣ liệu về hiện trạng môi trƣờng của 

tỉnh Ninh Bình trong quá trình xây dựng các đề tài, chƣơng tr nh nghiên cứu, các 

dự án phát triển kinh tế, xã hội và các dự án bảo vệ môi trƣờng.  

Nội dung chính của Báo cáo hiện trạng môi trƣờng tỉnh Ninh Bình giai 

đoạn 2016 - 2020 bao gồm các phần sau: 

Chƣơng I: Tổng quan về điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội  

Chƣơng II: Sức ép của phát triển kinh tế - xã hội đối với môi trƣờng 

Chƣơng III: Thực trạng môi trƣờng nƣớc 
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Chƣơng IV: Thực trạng môi trƣờng không khí 

Chƣơng V: Thực trạng môi trƣờng đất 

Chƣơng VI: Thực trạng đa dạng sinh học 

Chƣơng VII: Quản lý chất thải rắn 

Chƣơng VIII: Biến đổi khí hậu, thiên tại và sự cố môi trƣờng 

Chƣơng IX: Tác động của ô nhiễm môi trƣờng 

Chƣơng X: Quản lý môi trƣờng 

Chƣơng XI: Các thách thức trong bảo vệ môi trƣờng, phƣơng hƣớng và 

giải pháp bảo vệ môi trƣờng trong 5 năm tới 

 Kết luận và kiến nghị 

 Danh mục tài liệu tham khảo 
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TRÍCH YẾU 

 

1. Mục đích của báo cáo 

* Mục đích ngắn hạn 

- Lập Báo cáo hiện trạng môi trƣờng cấp tỉnh tr nh Hội đồng nhân dân cùng 

cấp và báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng; Bộ Tài nguyên và môi trƣờng 

chịu trách nhiệm lập Báo cáo môi trƣờng quốc gia tr nh Quốc hội; 

- Đánh giá đúng thực trạng môi trƣờng hiện nay, diễn biến chất lƣợng các 

thành phần môi trƣờng trong 5 năm (số liệu tổng hợp của các năm 2016, 2017, 

2018, 2019 và số liệu quý 1 năm 2020). Những tác động từ hoạt động của con 

ngƣời tới môi trƣờng và ngƣợc lại. Từ đó dự báo những vấn đề mới nảy sinh 

hoặc các nguy cơ tiềm ẩn nghiêm trọng tác động tới môi trƣờng và sức khỏe con 

ngƣời; 

- Đánh giá những vấn đề bức bách, các điểm nóng về môi trƣờng hiện nay; 

các điểm có nguy cơ ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng trong những năm tới. Từ 

đó đƣa ra các giải pháp quản lý, giải pháp kỹ thuật, các chƣơng tr nh đề án, dự 

án ƣu tiên nhằm cải thiện chất lƣợng môi trƣờng góp phần phát triển kinh tế - xã 

hội bền vững trong giai đoạn 2020 - 2025; 

- Đánh giá hiện trạng công tác bảo vệ môi trƣờng của tỉnh: Năng lực quản 

lý, thanh tra, kiểm tra; Thực hiện và ban hành các chính sách pháp luật, quy định 

về BVMT, công tác truyền thông, tuyên truyền; Công tác đào tạo cán bộ, nâng 

cao năng lực trong công tác quản lý, kỹ thuật môi trƣờng của địa phƣơng. 

* Mục đích dài hạn 

- Báo cáo hiện trạng môi trƣờng 5 năm tỉnh Ninh B nh là cơ sở phục vụ cho 

quá tr nh phát triển kinh tế - x  hội của tỉnh, góp phần hoàn thiện quy hoạch, kế 

hoạch, chiến lƣợc BVMT từng giai đoạn, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà 

nƣớc về BVMT trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH. 

- Góp phần thực hiện tốt chiến lƣợc quy hoạch phát triển kinh tế - x  hội 

gắn với quy hoạch môi trƣờng trong chiến lƣợc phát triển bền vững của tỉnh 

Ninh Bình. 

2. Phạm vi của báo cáo 

Môi trƣờng tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học, tai biến 

thiên nhiên và sự cố môi trƣờng, điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế x  hội trên 

điạ bàn tỉnh Ninh B nh. 
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3. Cơ quan thực hiện báo cáo 

Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Ninh B nh; 

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trƣờng - Sở Tài 

nguyên và Môi trƣờng tỉnh Ninh B nh. 

4. Đối tƣợng phục vụ của báo cáo 

Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND, cơ quan ban ngành các cấp của tỉnh 

và các thành phần kinh tế, các tổ chức, ngƣời dân trong tỉnh và khu vực. 

Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, Tổng cục Môi trƣờng và các cơ quan, nhà 

nghiên cứu và kế hoạch về phát triển kinh tế x  hội và môi trƣờng. 

5. Phƣơng pháp xây dựng báo cáo 

Báo cáo đƣợc xây dựng dựa trên mô hình D-P-S-I-R (Động lực - Áp lực - 

Hiện trạng - Tác động - Đáp ứng). 

6. Tóm tắt báo cáo 

Báo cáo gồm các phần: Danh sách những ngƣời tham gia biên soạn, Danh 

mục bảng, Danh mục biểu đồ, danh mục hình, Danh mục khung, Danh mục chữ 

viết tắt, Lời nói đầu, Trích yếu, Nội dung,  ết luận,  iến nghị, Danh mục tài 

liệu tham khảo. 

Riêng phần nội dung có 11 chƣơng: 

Chƣơng I. Tổng quan về đặc điểm điều kiện tự nhiên và tình hình phát 

triển kinh tế-xã hội của tỉnh Ninh Bình  

Chƣơng này tr nh bày về tổng quan đặc điểm điều kiện về vị trí địa lý, địa 

h nh, hệ thống thuỷ văn, khí hậu chi phối môi trƣờng tự nhiên tỉnh Ninh B nh; 

và tr nh bày t nh h nh phát triển kinh tế- x  hội và các vấn đề hội nhập quốc tế 

của tỉnh Ninh Bình. 

Chƣơng II. Sức ép của phát triển kinh tế - xã hội đối với môi trƣờng  

tr nh bày sức ép của phát triển kinh tế - x  hội đối với môi trƣờng qua việc 

phân tích các tác động tiêu cực, thể hiện bằng giá trị ƣớc tính thải lƣợng chất 

thải do các hoạt động phát triển kinh tế - x  hội gây ra, từ đó làm căn cứ đánh 

giá xem những vấn đề ô nhiễm chính có nguồn gốc từ lĩnh vực nào.  

Chƣơng III. Hiện trạng môi trƣờng nƣớc  

Tr nh bày khái quát về nguồn gây ô nhiễm, diễn biến ô nhiễm và các tác 

động do ô nhiễm gây ra. Trên cơ sở đó đƣa ra những dự báo đối với vấn đề ô 

nhiễm môi trƣờng nƣớc và quy hoạch phát triển liên quan đến môi trƣờng nƣớc.   

Chƣơng IV. Hiện trạng môi trƣờng không khí  



Báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2020 

 

6 

Chƣơng này tr nh bày về nguồn gây ô nhiễm, diễn biến ô nhiễm. Trên cơ sở 

đó đƣa ra những dự báo đối với vấn đề ô nhiễm môi trƣờng không khí và quy 

hoạch phát triển liên quan đến môi trƣờng không khí. 

Chƣơng V. Thực trạng môi trƣờng đất  

Tr nh bày khái quát về các nguồn gây ô nhiễm và suy thoái đất, hiện trạng 

suy thoái và ô nhiễm môi trƣờng đất, đồng thời đƣa ra các dự báo và quy hoạch 

phát triển liên quan đến môi trƣờng đất. 

Chƣơng VI. Hiện trạng đa dạng sinh học 

Trình bày khái quát hiện trạng và diễn biến suy thoái đa dạng sinh học và 

đƣa ra các dự báo mức độ diễn biến suy thoái đa dạng sinh học. 

Chƣơng VII. Quản lý chất thải rắn  

Tr nh bày khái quát về t nh h nh công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn 

tỉnh; khái quát công tác phân loại và thu gom, hoạt động tái chế và xử lý lý chất 

thải rắn đô thị, nông nghiệp và nông thôn, công nghiệp, y tế và nhập xuất phế 

liệu trên địa bàn tỉnh Ninh B nh. 

Chƣơng VIII. Biến đổi khí hậu, thiên tai, sự cố môi trƣờng   

Tr nh bày khái quát về vấn đề phát thải khí nhà kính ở tỉnh Ninh B nh cũng 

nhƣ thống kê và đánh giá những những ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu, tai biên 

thiên nhiên và các sự cố môi trƣờng trên địa bàn tỉnh Ninh B nh. Đƣa ra những 

nhận định và rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác phòng chống, 

giảm thiểu tác hại của tai biến thiên nhiên và sự cố môi trƣờng. 

Chƣơng IX. Tác động của ô nhiễm môi trƣờng  

Tr nh bày khái quát về các tác động của ô nhiễm môi trƣờng đối với sức 

khỏe con ngƣời, đến các vấn đề kinh tế - x  hội, tác động đến cảnh quan và hệ 

sinh thái và các phát sinh xung đột môi trƣờng trên địa bàn tỉnh Ninh B nh. 

Chƣơng X. Công tác quản lý môi trƣờng  

Chƣơng này đánh giá về công tác quản lý môi trƣờng tại tỉnh Ninh B nh đƣợc 

thể hiện thông qua tính hiệu quả và đầy đủ của các chính sách, quy định liên quan 

trực tiếp đến các thành phần môi trƣờng, những vấn đề đ  làm đƣợc và những vấn 

đề cần lƣu ý trong công tác quản lý môi trƣờng, trên cơ sở đó đề xuất các nhóm vấn 

đề cần ƣu tiên giải quyết. 

Chƣơng XI. Các thách thức trong bảo vê môi trƣờng, phƣơng hƣớng 

và giải pháp bảo vệ môi trƣờng  
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Chƣơng này tổng kết những thách thức về mô trƣờng thời điểm hiện tại và 

trong thời gian tiếp theo để đƣa ra phƣơng hƣớng và giải pháp bảo vệ môi 

trƣờng trong 5 năm tới. 
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CHƢƠNG I . 

TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN  

VÀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH NINH 

BÌNH 

1.1. Tổng quan đặc điểm tự nhiên 

1.1.1. Vị trí địa lý, địa giới hành chính  

1.1.1.1. Vị trí địa lý 

Ninh Bình là tỉnh nằm ở cực nam của vùng đồng bằng sông Hồng, nằm 

trên tuyến giao thông quan trọng nhất nƣớc (tuyến Bắc – Nam). Vị trí giới hạn 

từ 19
o
50 đến 20

o
26 vĩ độ Bắc, từ 105

o
32 đến 106

o
20 kinh độ Đông. Ranh giới 

của tỉnh đƣợc xác định nhƣ sau: 

+ Phía Bắc giáp tỉnh Hà Nam, 

+ Phía Đông và Đông Bắc giáp tỉnh Nam Định, 

+ Phía Đông Nam giáp biển Đông, 

+ Phía Tây và Tây Nam giáp tỉnh Thanh Hoá,  

+ Phía Tây và Tây Bắc giáp tỉnh Hoà Bình, 

 

            H nh 1.1. Bản đồ hành chính tỉnh Ninh B nh 

1.1.1.2. Địa giới hành chính 
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Tỉnh Ninh B nh có 8 đơn vị hành chính trực thuộc gồm: thành phố Ninh 

Bình, thành phố Tam Điệp và 6 huyện là:  im Sơn, Yên  hánh, Yên Mô, Hoa 

Lƣ, Gia Viễn và Nho Quan. Toàn tỉnh có 143 x , phƣờng và thị trấn. 

1.1.2. Địa hình 

     Ninh Bình nằm ở vị trí ranh giới 3 khu vực địa lý: Tây Bắc, châu thổ sông 

Hồng và Bắc Trung Bộ và nằm giữa 3 vùng kinh tế: vùng Hà Nội, vùng duyên 

hải Bắc Bộ và vùng duyên hải miền Trung. Ninh Bình nằm ở trọng tâm của nửa 

phía Bắc Việt Nam, khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở ra. 

      Diện tích tự nhiên toàn tỉnh Ninh Bình là 138.679 ha. 

           Địa hình Ninh Bình có 3 vùng rõ rệt: 

- Vùng đồng bằng bao gồm: Thành phố Ninh Bình, huyện Yên Khánh, 

huyện  im Sơn và diện tích còn lại của các huyện khác trong tỉnh, diện tích 

khoảng 101.717 ha, chiếm 73,33% diện tích tự nhiên toàn tỉnh, là nơi tập trung 

dân cƣ đông đúc nhất tỉnh, chiếm khoảng 90% dân số toàn tỉnh. Vùng này độ 

cao trung bình từ 0,9÷1,2m, đất đai chủ yếu là đất phù sa đƣợc bồi và không 

đƣợc bồi. Tiềm năng phát triển của vùng là nông nghiệp: Trồng lúa, rau màu, 

cây công nghiệp ngắn ngày. Về công nghiệp có cơ khí sửa chữa tàu, thuyền, chế 

biến lƣơng thực, thực phẩm, công nghiệp dệt, may, thƣơng nghiệp dịch vụ, phát 

triển cảng sông. 

- Vùng đồi núi và bán sơn địa 

Vùng này nằm ở phía Tây và Tây Nam của tỉnh, bao gồm các khu vực 

phía Tây Nam huyện Nho Quan và thành phố Tam Điệp, phía tây huyện Gia 

Viễn, phía Tây Nam huyện Hoa Lƣ và Tây Nam huyện Yên Mô. Diện tích toàn 

vùng này khoảng 27.048 ha, chiếm 19,5% diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Độ cao 

trung bình từ 90-120m. Đặc biệt khu vực núi đá có độ cao trên 200m. 

Vùng này tập trung tới 90% diện tích đồi núi và diện tích rừng của tỉnh, 

do đó rất thuận lợi để phát triển các ngành công nghiệp nhƣ: Sản xuất vật liệu 

xây dựng, sản xuất mía đƣờng, chế biến gỗ, chế biến hoa quả, du lịch, chăn nuôi 

đại gia súc (trâu, bò, dê), trồng cây ăn quả (dứa, vải, na), trồng cây công nghiệp 

dài ngày nhƣ chè, cà phê và trồng rừng. 

- Vùng ven biển 

Vùng ven biển của tỉnh Ninh Bình (bao gồm thị tấn Bình Minh, các xã 

nằm trong đê B nh Minh 1 đến đê B nh Minh 2 và diện tích từ đê B nh Minh 3 

đến đảo Cồn Nổi ) có diện tích 9.945,74ha  chiếm 7,17% diện tích tự nhiên toàn 

tỉnh, Ninh Bình có trên 15km bờ biển. Đất đai ở đây còn nhiễm mặn nhiều do 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_b%E1%BA%B1ng_s%C3%B4ng_H%E1%BB%93ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_b%E1%BA%B1ng_s%C3%B4ng_H%E1%BB%93ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Quy_ho%E1%BA%A1ch_v%C3%B9ng_th%E1%BB%A7_%C4%91%C3%B4_H%C3%A0_N%E1%BB%99i
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mới bồi tụ nên đang trong thời kỳ cải tạo, vì vậy chủ yếu phù hợp với việc trồng 

rừng phòng hộ (sú, vẹt), trồng cói, trồng một vụ lúa và nuôi trồng thuỷ hải sản. 

1.1.3. Địa chất, tài nguyên thiên nhiên 

 + Địa chất: 

Ninh Bình có cấu trúc địa chất khá phức tạp, nằm trong các đới kiến tạo 

Ninh B nh, Sơn La và Hà Nội thuộc vùng địa chất Tây Bắc Bộ. Thành phần cấu 

tạo địa tầng gồm các đá trầm tích có tuổi từ Mezozoi sớm cho đến Đệ tứ, trong 

đó các đá gốc tuổi Trias chiếm nửa diện tích của tỉnh. 

- Các đá trầm tích: tuổi Trias thuộc hệ tầng Cò Nòi và Tân Lạc phân bố ở 

phía Tây, Tây Nam và Tây Bắc của tỉnh. 

- Các đá trầm tích lục nguyên – cacbonat, lục nguyên chứa than: thuộc các 

hệ tầng Đồng Giao, Nậm Thẩm, sông Bôi và suối Bàng, phân bố chủ yếu ở phía 

Tây, Tây Nam và Tây Bắc của tỉnh. 

- Các hệ thống đứt g y: địa tầng đứt gãy trong phạm vi của tỉnh khá mạnh, 

chủ yếu theo phƣơng Tây Bắc - Đông Nam. 

+ Tài nguyên thiên nhiên: 

- Tài nguyên đất: Tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh Ninh Bình là 1.390 

km
2
 với các loại đất phù sa, đất Feralit; 

- Tài nguyên nƣớc (tài nguyên nƣớc mặt và tài nguyên nƣớc ngầm): 

Tài nguyên nƣớc mặt: Khá dồi dào, thuận lợi cho việc tƣới, phát triển sản 

xuất nông nghiệp và dịch vụ giao thông vận tải thuỷ. Ninh Bình có mật độ các 

hệ thống sông, suối ở mức trung bình với tổng chiều dài các con sông chính trên 

496km, chiếm diện tích 3.401ha, mật độ đạt 0,5km/km
2
. Bên cạnh đó, trong tỉnh 

còn có 21 hồ chứa nƣớc lớn, diện tích 1.270ha, với dung tích 14,5 triệu m
3 
 

nƣớc, năng lực tƣới cho 4.438 ha. 

Nguồn nƣớc ngầm: Nƣớc ngầm ở Ninh Bình chủ yếu thuộc địa bàn huyện 

Nho Quan và thành phố Tam Điệp. Tổng lƣợng nƣớc ngầm Rịa (Nho Quan) đạt 

361.391m
3
/ngày. Vùng Tam Điệp 112.183m

3
/ngày. 

- Tài nguyên đá vôi: 

Đá vôi là nguồn tài nguyên khoáng sản lớn nhất của Ninh Bình. Với 

những d y núi đá vôi khá lớn, chạy từ Hoà B nh, theo hƣớng Tây Bắc – Đông 

Nam, qua Nho Quan, Gia Viễn, Hoa Lƣ, thị x  Tam Điệp, Yên Mô, tới tận biển 

Đông, dài hơn 40 km, diện tích trên 1.2000ha, trữ lƣợng hàng chục tỷ mét khối 

đá vôi và hàng chục triệu tấn đôlômít. Đây là nguồn nguyên liệu lớn để sản xuất 

xi măng và vật liệu xây dựng và một số hóa chất khác. 
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- Tài nguyên đất sét: Phân bố rải rác ở các vùng đồi núi thấp thuộc xã Yên 

Sơn, Yên B nh (thành phố Tam Điệp), huyện Gia Viễn, Yên Mô, dùng để sản 

xuất gạch ngói và nguyên liệu ngành đúc. 

- Tài nguyên nƣớc khoáng: 

         Nƣớc khoáng Ninh Bình chất lƣợng tốt, tập trung chủ yếu ở Cúc Phƣơng 

(Nho Quan) và Kênh Gà (Gia Viễn) có thể khai thác phục vụ sinh hoạt và du 

lịch với trữ lƣợng lớn. Đặc biệt nƣớc khoáng  ênh Gà có độ mặn, thƣờng xuyên 

ở độ nóng 53÷54
o
C. Nƣớc khoáng Cúc Phƣơng có thành phần Magiê Bicacbonat 

cao, sử dụng chế phẩm nƣớc giải khát và chữa bệnh. 

- Tài nguyên than bùn: 

Trữ lƣợng nhỏ, khoảng trên 2 triệu tấn, phân bố ở các x  Gia Sơn, Sơn Hà 

(Nho Quan), Quang Sơn (thành phố Tam Điệp), có thể sử dụng để sản xuất phân 

vi sinh, phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

Trong giai đoạn từ năm 2015 – 2020, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cấp 27 

giấy phép khai thác khoáng sản với tổng diện tích 384,76 ha, trong đó Bộ 

TNMT cấp 06 giấy phép khai thác với tổng diện tích 62ha; UBND tỉnh cấp 21 

giấy phép với tổng diện tích 155,76 ha (với 19 giấy phép mới và 02 giấy phép 

do chuyển nhƣợng quyền khai thác).  

Trong tổng số 27 giấy phép khai thác đ  đƣợc cấp cho các tổ chức, cá 

nhân. Có 09 giấy phép khai thác đá vôi; 06 giấy phép khai thác đất đá san lấp; 

05 giấy phép khai thác đá xét xi măng; 03 giấy phép khai thác đất sét gạch; 02 

giấy phép khai thác đất đá hỗn hợp; 01 giấy phép khai thác nƣớc khoáng và 01 

giấy phép khai thác đá vôi đôlômit. 

1.1.4. Khí hậu  

Ninh Bình nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm, mƣa 

nhiều thuộc tiểu khí hậu vùng đồng bằng Bắc Bộ chịu ảnh hƣởng sâu sắc của gió 

mùa đông bắc và gió mùa đông nam, đặc điểm nổi bật nhất là sự tƣơng phản 

giữa mùa đông và mùa hè. 

* Lượng mưa 

Ninh Bình thuộc khu vực có lƣợng mƣa trung b nh. Lƣợng mƣa hàng năm 

khoảng 1.300 – 2.000 mm.  

Lƣợng mƣa trung bình từ năm 2015 đến năm 2019 biến động khá lớn, 

thấp nhất vào năm 2019 là 1.376,8 mm cao nhất vào năm 2017 là 1,947,9 mm. 

Lƣợng mƣa trung b nh trong những năm gần đây khoảng 1.714,7 mm/năm, chia 
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ra hai mùa rõ rệt mùa mƣa và mùa khô. Mùa mƣa từ tháng 5 đến tháng 10 chiếm 

khoảng 80% lƣợng mƣa cả năm. Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.  

Các tháng có mƣa nhiều là tháng 7,8,9,10. Mƣa nhiều, tập trung gây ngập 

úng làm thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, nhất là khi mƣa lớn kết hợp với bão 

và nƣớc sông dâng cao. Lƣợng mƣa của Ninh B nh chịu ảnh hƣởng bởi sự thay 

đổi khí hậu của vùng đồng bằng sông Hồng và có chiều hƣớng gia tăng liên tục 

trong những năm gần đây.  

Bảng 1.1. Lƣợng mƣa các tháng trong các năm                                                                                                                                                                                              

Đơn vị tính: mm 

Năm 2015 2016 2017 2018 2019 

Tổng 

lƣợng mƣa 
1.471,2 1.832,0 1,947,9 1.945,9 1.376,8 

Tháng 1 26,1 166,0 115,1 22,5 12,0 

Tháng 2 45,3 6,3 11,8 8,3 24,6 

Tháng 3 57,0 39,4 91,6 27,8 40,4 

Tháng 4 24,3 104,2 67,6 85,8 50,0 

Tháng 5 47,7 119,3 71,5 177,0 296,6 

Tháng 6 150,1 121,5 217,7 98,9 45,1 

Tháng 7 210,3 415,0 269,0 524,3 129,5 

Tháng 8 221,8 497,4 235,1 438,0 333,3 

Tháng 9 404,2 198,0 322,3 169,9 124,4 

Tháng 10 101,8 68,3 472,9 306,5 261,4 

Tháng 11 134,5 20,2 43,7 19,4 46,2 

Tháng 12 38,1 76,2 29,6 67,5 13,3 

                              Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Ninh Bình năm 2019 

Lƣợng mƣa gia tăng d n đến áp lực lớn cho hệ thống thoát nƣớc nội vùng 

của tỉnh và ảnh hƣởng đến các hoạt động phát triển kinh tế nhất là nông nghiệp. 

Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Lƣợng mƣa chiếm khoảng từ 15-

20% lƣợng mƣa cả năm. Các tháng ít mƣa nhất là tháng 12, 2, 3 có tháng hầu 

nhƣ không có mƣa. Tuy nhiên những năm có mƣa muộn đ  ảnh hƣởng đến việc 

gieo trồng vụ đông, mƣa sớm lại ảnh hƣởng đến thu hoạch vụ chiêm. 

 * Nhiệt độ  
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Nhiệt độ trung b nh các năm gần đây chênh lệch nhau tƣơng đối lớn, dao 

động trong khoảng 24,5
o
C đến 25,4

o
C, các tháng nóng nhất trong năm là tháng 

6, 7 tháng có nhiệt độ trung bình thấp nhất trong năm thƣờng là tháng 1, 2, 12. 

Về mùa đông, nhiệt độ trung bình là 20,1 
o
C. Các tháng lạnh nhất trong 

năm là tháng 1, 12. Nhiệt độ thấp nhất tới 6 – 8 
o
C.  

Về mùa hè nhiệt độ trung bình là 28 
o
C. Các tháng nóng nhất trong năm là 

tháng 6, 7. Nhiệt độ cao nhất đến 32 - 35 
o
C. 

Bảng 1.2. Nhiệt độ không khí trung bình các tháng trong năm  

(trạm Ninh Bình) 

                                                                                                    Đơn vị tính: 
0
C 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Bình quân 

năm 
24,8 24,4 24,5 24,5 25,4 

Tháng 1 17,7 16,9 19,3 17,6 17,9 

Tháng 2 18,9 16,1 19,5 16,8 22,1 

Tháng 3 21,6 19,4 21,2 21,6 22,1 

Tháng 4 24,3 24,5 24,5 23,3 26,9 

Tháng 5 29,8 27,9 27,1 28,5 27,7 

Tháng 6 30,5 30,2 29,9 30,4 31,4 

Tháng 7 29,2 29,9 28,9 29,3 30,9 

Tháng 8 29,1 29,1 29,2 28,4 29,2 

Tháng 9 27,9 28,3 28,8 28,3 28,6 

Tháng 10 26,2 27,1 25,2 25,7 25,9 

Tháng 11 24,3 22,7 22,1 24,0 22,9 

Tháng 12 18,3 20,6 17,7 19,5 19,3 

                          Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Ninh Bình năm 2019 

* Nắng và bức xạ: 

Tổng số giờ nắng trung b nh trong các năm là 1.398,3 giờ; thấp nhất năm 

2017 là 1.168,9 giờ và cao nhất trong năm 2015 là 1.500,6 giờ. Số giờ nắng phụ 

thuộc theo mùa. Mùa đông số giờ nắng chiếm trung bình 28% tổng số giờ nắng 

cả năm. Có tháng chỉ có 12,1 giờ nắng, trời âm u, độ ẩm cao sâu bệnh phát triển 

ảnh hƣởng xấu đến sản xuất nông nghiệp. Mùa hè có tổng số giờ nắng lớn chiếm 
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khoảng 82% số giờ nắng cả năm. Các tháng có số giờ nắng cao là tháng 5, 6, 7, 

8,9. 

 Bức xạ mặt trời là yếu tố quan trọng ảnh hƣởng trực tiếp đến chế độ nhiệt 

trong vùng, ảnh hƣởng đến quá tr nh phát tán cũng nhƣ biến đổi các chất ô 

nhiễm, Tầng bức xạ trung bình hàng ngày ở Hà Nam là 100-120 kcal/cm
2
, Các 

tháng có bức xạ cao nhất là các tháng mùa hè (tháng 5,6,8 và tháng 9) và thấp 

nhất là các tháng mùa Đông. 

Bảng 1.3: Số giờ nắng các tháng trong các năm  

                                                                                                    Đơn vị tính:giờ 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Tổng số  

giờ nắng 
1.500,6 1.406,9 1.168,9 1.424,1 1.491,1 

Tháng 1 100,5 34,2 47,1 26,9 24,1 

Tháng 2 12,1 104,6 71,6 42,8 87,7 

Tháng 3 24,4 24,6 31,5 79,3 43,1 

Tháng 4 130,9 58,2 109,1 83,7 97,7 

Tháng 5 236,7 166,7 160,6 245,5 124,6 

Tháng 6 231,8 228,0 149,1 177,4 201,6 

Tháng 7 132,6 197,1 101,4 123,8 165,1 

Tháng 8 203,0 146,9 124,5 103,2 137,0 

Tháng 9 131,0 113,0 148,6 160,9 195,5 

Tháng 10 143,3 143,2 92,7 143,1 144,7 

Tháng 11 99,8 98,4 64,0 136,9 123,3 

Tháng 12 54,5 92,0 68,0 100,6 146,7 

                                        Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Ninh Bình năm 2019 

* Độ ẩm 

 Nh n chung độ ẩm không khí trung b nh hàng năm khu vực Ninh Bình 

tƣơng đối lớn, dao động từ 82– 84%, diễn biến độ ẩm phụ thuộc vào lƣợng mƣa 

nên trong 1 năm thƣờng có 2 thời kỳ, một thời kỳ độ ẩm cao và một thời kỳ độ 

ẩm thấp. Độ ẩm trung bình giữa các tháng chênh lệch không lớn, giữa tháng khô 

nhất và tháng ẩm nhất chênh lệch khoảng 19%. Độ ẩm trung bình tối đa khoảng 
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93%, độ ẩm trung bình tối thiểu khoảng 74%. Các tháng khô hanh là tháng 6, 

12. Các tháng ẩm ƣớt là tháng 3, 4. 

Bảng 1.4: Độ ẩm không khí trung bình các tháng các trong năm 

                                                                                                    Đơn vị tính: % 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Bình quân năm 84,2 82,8 83,3 84,1 82,8 

Tháng 1 83 87 85 86 86 

Tháng 2 89 74 78 81 89 

Tháng 3 93 89 89 88 91 

Tháng 4 86 90 85 88 89 

Tháng 5 82 85 83 85 87 

Tháng 6 79 79 82 77 75 

Tháng 7 80 81 84 83 75 

Tháng 8 83 85 85 88 84 

Tháng 9 88 84 88 83 78 

Tháng 10 81 81 84 82 83 

Tháng 11 85 81 79 82 81 

Tháng 12 81 77 77 86 76 

                         Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Ninh Bình năm 2019 

*  i  :  

Hƣớng gió thay đổi theo mùa. Các hƣớng gió thịnh hành theo 2 mùa chính 

(mùa nóng và mùa lạnh), bao gồm: Nam, Tây Nam và Đông Nam vào mùa Hạ 

và Bắc, Đông và Đông Bắc vào mùa Đông. 

Mùa đông có hƣớng gió thịnh hành là Đông Bắc, với tần suất 60-70%. 

Tốc độ gió trung b nh thƣờng từ 2,4 - 2,6 m/s. Những tháng cuối mùa đông gió 

có xu hƣớng chuyển dần về phía đông. Những ngày đầu của các đợt gió mùa 

đông bắc thƣờng có gió cấp 4, cấp 5.  

Mùa hè có hƣớng gió thịnh hành là hƣớng Đông Nam, với tần suất 50- 

70%. Tốc độ gió trung b nh đạt 1,9 - 2,2 m/s.  hi có b o đổ bộ tốc độ gió đạt 

gần 40 m/s. Vào đầu mùa hè thƣờng có gió phía Tây Nam khô nóng ảnh hƣởng 

xấu đến cây trồng. 



Báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2020 

 

16 

            Trong 10 năm gần đây, do ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu mà chế độ khí 

hậu của khu vực đồng bằng sông Hồng nói chung và Ninh B nh nói riêng đ  có 

sự thay đổi đáng kể. Số đợt lạnh bất thƣờng tại khu vực bắc bộ tăng lên, hiện 

tƣợng mƣa đá, băng giá, sƣơng muối xảy ra trên diện rộng. Hiện tƣợng El Nino 

và La Nina xuất hiện các đợt lạnh gây giảm nhiệt độ 4,5-5,5
o
C nên nhiệt độ thấp 

hơn trung b nh nền nhiệt từ 0,4-1,3
o
C. Diễn biết nhiệt độ kèm theo lƣợng mƣa 

b o có xu hƣớng gia tăng dần thành xu hƣớng thƣờng xuyên gây ảnh hƣởng nhất 

định hoạt động sản xuất, sinh hoạt và gây ra những xáo trộn đối với vận hành hệ 

thống thủy văn. 

1.1.5. Hệ thống thủy văn 

Ninh Bình có hệ thống nƣớc mặt khá phóng phú, trải đều cả 3 vùng với 

nhiều con sông lớn nhƣ sông Đáy, sông Hoàng Long, sông Bến Đang, sông Vạc, 

sông Càn,.... với mạng lƣới sông ngòi dày đặc làm tăng nguy cơ lũ tiểu mãn và 

ngập úng diện rộng trong trƣờng hợp vỡ đê và xả lũ. 

 

Hình 1.2. Hiện trạng mạng lưới sông ngoài tỉnh Ninh Bình 

Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường  Ninh Bình  

* Sông Đáy: 



Báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2020 

 

17 

Sông Đáy bắt nguồn từ bãi Yên Trung, huyện Đan Phƣợng, trƣớc năm 

1932 là phân lƣu của sông Hồng. Sông chảy theo hƣớng Tây Bắc - Đông Nam 

với chiều dài khoảng 245km qua các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình và Hà 

Nội rồi đổ ra biển Đông tại cửa Đáy. Theo điều kiện địa hình có thể chia sông 

Đáy thành các đoạn cụ thể nhƣ sau: 

1)  Đoạn từ Vân Cốc đến Đập Đáy dài 12km có dạng phễu, là khu chứa lũ 

Vân Cốc. 

2) Đoạn từ Đập Đáy đến cầu Mai Lĩnh dài 23km, chiều rộng trung bình 

giữa hai đê là 3000m, lòng sông quanh co uốn khúc mùa kiệt không có nguồn 

sinh thuỷ, mùa lũ là nƣớc tiêu chảy tràn trên bãi.  

3) Đoạn Mai Lĩnh - Tân Lang dài 73km, lòng sông quanh co uốn khúc và 

có thể chia thành hai đoạn:  

- Đoạn Mai Lĩnh - Ba Thá dài 27km có khoảng cách giữa 2 đê khoảng 

3000 4000m, nơi hẹp cũng 700m; 

- Đoạn Ba Thá - Tân Lang dài 48km, khoảng cách 2 bờ biến đổi từ 300  

1.500m (từ Trinh Tiết trở xuống chủ yếu là lũ chảy trong lòng sông).  

4) Đoạn Tân Lang - Gián Khẩu dài 53km, bờ tả có đê còn bờ hữu là chân 

núi, từ bờ sông vào chân núi là những cánh đồng nhỏ thuộc huyện Kim Bảng, 

Thanh Liêm tỉnh Hà Nam khi gặp lũ lớn thƣờng bị ngập.  

5) Đoạn từ Gián Khẩu đến biển dài khoảng 82km lòng sông mở rộng dần 

biến đổi từ 150  600m, có một số chỗ bãi bờ tả khá rộng làm khoảng cách hai 

đê lên đến 3.000  4.000m, đoạn sông này luôn luôn ảnh hƣởng của thủy triều. 

6) Tổng chiều dài trên địa phận tỉnh Ninh Bình khoảng 76 km. 

* Sông Hoàng Long 

Sông Hoàng Long là một sông lớn bắt nguồn từ vùng núi tỉnh Hoà Bình 

gồm 3 nhánh chính là sông Bôi, sông Đập, sông Lãng và một số nhánh nhỏ hợp 

thành. Nhánh lớn nhất là sông Bôi, thung lũng sông hẹp, tả ngạn là các dãy núi 

cao chạy ra sát sông, ở thƣợng nguồn sông chảy trong vùng đồi diệp thạch, trung 

lƣu dòng sông chảy len lỏi trong các dải đá vôi phong hoá, cuối cùng về gần 

vùng đồng bằng trũng hợp với sông Đập, sông Lãng, từ đấy đƣợc gọi là sông 

Hoàng Long chảy toả ra các huyện Nho Quan, Gia Viễn và nhập vào sông Đáy ở 

Gián Khẩu. Lƣu vực sông này nằm trong vùng mƣa nhiều, sông lại có độ dốc 

lớn nên lũ lụt dồn về đồng bằng rất nhanh thƣờng gây lũ lụt nghiêm trọng trên 

địa bàn tỉnh Ninh Bình. Các khu vực đồng bằng tuy đ  có đê song một số khu ở 

bờ hữu v n phải để tràn phân lũ khi gặp những năm lũ lớn. 
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1) Sông Lạng: chảy từ Hoà Bình qua xã Thạch Bình, thị trấn Nho Quan 

rồi đổ vào sông Hoàng Long tại Tứ Mỹ (xã Lạc Vân - Nho Quan). Lòng sông 

hẹp khi mƣa to nƣớc từ sƣờn núi dãy Thạch B nh đổ về làm mực nƣớc sông 

dâng nhanh, mùa lũ có mực nƣớc ở cao trình 3,7m. 

2) Sông Bôi: bắt nguồn từ Hoà Bình chảy qua Xích Thổ cắt quốc lộ 12 ở 

An Hội (Gia Tƣờng - Gia Viễn) và đổ vào sông Hoàng Long ở x  Đức Long - 

Nho Quan. Lƣu lƣợng chảy qua sông Bôi khá lớn: 35 - 135m
3
/s, mùa lũ nƣớc ở 

bến Đang ở cao trình 3,7m. 

Sông Hoàng Long dài 125km, đoạn chảy giữa khu Bắc Ninh Bình là khu 

vực hạ lƣu có chiều dài trên 31km. 

* Sông Vạc 

Sông Vạc là dòng chảy chính vùng trung tâm Ninh Bình, nhập lƣu với 

sông Đáy tại  im Đài. Sông Vạc vừa là nơi thoát nƣớc chính của vùng Nam 

Ninh Bình vừa là nơi nhận nƣớc từ sông Đáy đƣa vào kênh rạch trong nội đồng 

và cùng với sông Càn d n thủy triều vào trong toàn vùng. 

* Sông Ghềnh 

Sông Ghềnh nối sông Bến Đang với sông Vạc, cao tr nh đáy từ -1,0  -

2,0m, bề rộng B= 40 50 m.  

* Sông Trinh Nữ 

Sông Trinh Nữ là một nhánh của sông Bến Đang bắt nguồn từ xã Yên 

Hòa chảy qua các xã Yên Thành, Yên Mạc rồi đổ vào sông Bút tại xã Yên Mạc. 

Sông hẹp và nông đảm nhận cả hai nhiệm vụ tiêu và tƣới cho phía Tây khu Nam 

Ninh Bình. 

 * Sông Cầu Hội 

Sông Cầu Hội cũng là trục tiêu chính của Nam Ninh B nh đồng thời còn 

d n và trữ nƣớc tƣới cho phần đồng bằng giáp vùng bán sơn địa. Chỗ sâu nhất 

cao trình = -3,0 m, còn đoạn đầu chỉ từ -1,3  -1,8 m. Do tác dụng lũ sông Tống 

và triều biển nên việc tiêu nƣớc bị hạn chế, mặt khác cửa Càn đang ngày càng 

kéo dài ra biển, không thuận lợi cho tiêu, mức độ bồi lắng lớn do dòng chảy cơ 

bản rất nhỏ. 

* Sông Càn 

Sông Càn làm biên giới phía cuối của lƣu vực ở hƣớng Tây Nam (do sông 

Tống phía Thanh Hoá và sông Cầu Hội phía Ninh Bình hợp lại tại mũi Mai An 

Tiêm và chạy ra biển với chiều dài hơn 10km. Sông này chỉ làm nhiệm vụ tiêu 
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thoát nƣớc trong mùa lũ và đƣa triều lên tạo thuận lợi cho cấp nƣớc và giao 

thông trong mùa kiệt từ sông Đáy vào sông Lèn. 

* Đặc điểm vùng cửa sông 

Ninh Bình có khoảng trên15km bờ biển và lƣu lƣợng nƣớc chảy từ đất 

liền ra đều qua sông Đáy đổ ra cửa Đáy tại  im Sơn. Trên sông các yếu tố dòng 

chảy tự nhiên của sông đƣợc quan trắc tại trạm thủy văn Nhƣ Tân ( im Sơn). 

Từ trạm Nhƣ Tân ra cửa biển sông Đáy có độ dài khoảng 8km.  

Trong số các sông ngòi thuộc tỉnh Ninh Bình có 2 sông chảy ra biển đó là 

sông Đáy đổ ra biển tại cửa Đáy, và sông Càn đổ ra biển tại cửa Càn. 

Do đặc tính của sông vùng đồng bằng và bán sơn địa, độ dốc nhỏ (chỉ trừ 

một số suối ngắn, nhỏ phát nguồn từ núi phía Tây), chảy qua vùng đá vôi và đất 

trầm tích, lòng sông khá ổn định. Cửa sông Đáy v n thƣờng có hiện tƣợng bồi 

xói, phần phù sa di đẩy từ thƣợng nguồn về tham gia quá trình tạo những bãi bồi 

làm cho hàng năm có sự biến đổi ít nhiều lòng sông chính. 

Vùng cửa sông thuộc huyện  im Sơn có chế độ nhật triều. Dao động mực 

nƣớc sông theo chế độ triều với chu kì ngày và chu kì nửa tháng. Trong mỗi 

tháng có hai lần triều và hai lần triều cƣờng. 1-2 ngày đầu mực nƣớc dao động 

kém (triều kém) sau đó tăng dần (triều trung b nh) và đến ngày thứ 6 hoặc thứ 7 

đạt giá trị lớn nhất (triều cƣờng) tƣơng ứng với thời kỳ 2-3 ngày sau ngày trăng 

non và trăng tròn. Sau đó mực nƣớc giảm dần tới ngày thứ 14 hoặc 15. 

a) Diễn biến theo thời gian 

Ở vùng cửa sông, thời gian triều lên trung bình 9 giờ, triều xuống khoảng 

16 giờ. Càng vào sâu nội địa do ảnh hƣởng thủy triều giảm nên thời gian triều 

nên thời gian triều lên giảm đi còn 7-8 giờ, triều xuống tăng lên 17-18 giờ. Sự 

xâm nhập của thủy triều vào sông còn phụ thuộc rõ rệt vào chế độ nƣớc từ 

thƣợng nguồn đổ về, do đó làm cho mực nƣớc vùng cửa sông cũng dao động 

theo mùa. Thủy triều là nhân tố đóng vai trò chủ yếu đối với chế độ mực nƣớc 

vào mùa cạn còn vào mùa lũ th  nƣớc nguồn chiếm vai trò chính. 

Vào mùa cạn mực nƣớc sông lên xuống rõ rệt theo các pha của thủy triều 

ngoài biển. Biên độ triều trên sông Đáy thƣờng cao hơn sông Càn. 

Ngƣợc lại, vào mùa lũ ảnh hƣởng thủy triều giảm đi rõ rệt và diễn biến 

mực nƣớc có xu thế theo quá tr nh lũ. 

b) Diễn biến theo không gian 

Thời gian xuất hiện triều ở Nhƣ Tân sớm hơn ở Ba Lạt khoảng 1 giờ và 

vùng  im Sơn, Yên  hánh chịu ảnh hƣởng chủ yếu của sóng triều truyền từ của 
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Đáy và cửa Càn đến. Thời gian xuất hiện dòng chảy ngƣợc khoảng từ tháng 1 

đến tháng 4,  tốc độ dòng chảy lớn nhất V¬¬MAX¬=0,34m/s. 

c) Tốc độ dòng triều trong sông 

Nếu lấy thủy triều tại Hòn Dấu đặc trƣng cho thủy triều biển thì thời gian 

xuất hiện triều ở các cửa sông  im Sơn thƣờng chậm hơn ở Hòn Dấu khoảng 

20-30 phút. Nhìn chung, tốc độ truyền triều trong các sông thuộc  im Sơn hầu 

hết nằm trong khoảng 6-9km/h và trên sông Đáy nhanh hơn sông Càn. 

d) Ranh giới ảnh hƣởng triều 

Chế độ dòng chảy sông ngòi trong khu vực  im Sơn chịu ảnh hƣởng chi 

phối mạnh mẽ của thủy triều. Vào mùa cạn thủy triều xâm nhập sâu vào nội địa, 

ranh giới triều ăn sâu vào trong sông. Ngƣợc lại vào mùa lũ thủy triều bị đẩy lùi 

xa ra biển và ranh giới triều cũng lui gần ra cửa sông. 

e) Lƣu lƣợng triều 

Thay đổi hàng năm của lựu lƣợng triều xâm nhập vào sông khá phù hợp 

với lƣu lƣợng nƣớc thƣợng nguồn.  hi lƣu lƣợng trên nguồn càng nhỏ th  lƣu 

lƣợng triều càng tăng, do đó vào mùa cạn lƣu lƣợng triều xâm nhập vào sông là 

lớn nhất. Hằng năm trong khu vực  im Sơn lƣu lƣợng triều tăng từ tháng I sang 

tháng II và đạt giá trị cao nhất vào tháng III. 

* Ao, hồ đầm: 

 Ao, hồ, đầm là một bộ phận trong hệ thống thủy văn, trong đó còn phải 

kể đến hệ thống các hồ có trữ lƣợng nƣớc lớn nhƣ các hồ Yên Quang, Đồng 

Thái, Đá Lải, Đồng Chƣơng, Yên Thắng…, chúng lƣu giữ một khối lƣợng nƣớc 

khá lớn đáp ứng những nhu cầu đa dạng của con ngƣời trong sản xuất và đời 

sống. Các ao, hồ nhỏ đƣợc h nh thành trong quá tr nh đắp đê làm bối, vƣợt đất 

làm nền làm công tr nh giao thông, kênh mƣơng, cầu cống. Do đặc điểm địa 

h nh đồng bằng Ninh B nh tƣơng đối thấp với mức phổ biến từ 1,5 – 5 m, cho 

nên để có đƣợc nền đất cao cho các công trình hầu hết phải vƣợt đất tôn nền và 

hình thành nên những ao, hồ, thùng đấu. 

Nhìn chung, nguồn nƣớc mặt của tỉnh khá thuận lợi cho phát triển trồng trọt, 

nuôi trồng, cung cấp nƣớc sinh hoạt và sản xuất công nghiệp. Hạn chế nổi bật là 

mùa khô thƣờng thiếu nƣớc và mùa mƣa dễ bị úng ngập. 

Biển 

Với bờ biển dài trên 18 km, Ninh B nh còn có điều kiện thuận lợi để phát 

triển kinh tế biển. Ngoài ra, nƣớc khoáng ở Kênh Gà (huyện Gia Viễn) và Cúc 

Phƣơng (huyện Nho Quan) có trữ lƣợng lớn, hàm lƣợng Magiê - Carbonát và 
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các khoáng chất cao; có tác dụng chữa bệnh, sản xuất nƣớc giải khát và phát 

triển du lịch nghỉ dƣỡng. 

1.2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội    

 Tổng quan tình hình phát triên kinh tế xã hội giai đoạn 2016 – 2020: 

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP, giá so sánh năm 2010) tăng 

trƣởng b nh quân 5 năm (2016-2020) ƣớc đạt 8,36 %/năm. Năm 2019, GRDP 

đạt 59.409 tỷ đồng, cao gấp 1,52 lần năm 2015; GRDP b nh quân đầu ngƣời (giá 

hiện hành) đạt 60,3 triệu đồng, cao gấp 1,46 lần năm 2015. 

Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực theo hƣớng công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa; tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản trong GRDP (giá hiện hành) 

giảm từ 13,8% năm 2015 xuống 10,6% năm 2019; tỷ trọng công nghiệp - xây 

dựng tăng từ 32,58% năm 2015 lên 37,86 % ; dịch vụ giảm từ 39,56% xuống 

37,27%. 

Sản xuất khu vực nông, lâm, thủy sản có sự chuyển biến tích cực theo 

hƣớng tăng tỷ trọng ngành thủy sản, cơ cấu cây trồng đ  gắn với nhu cầu thị 

trƣờng, đ  phát triển nhanh các cây trồng có giá trị kinh tế cao nhƣ: lúa chất 

lƣợng cao, rau sạch, cây cảnh, hoa,... Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp 

tục chiếm tỷ trọng lớn trong giá trị sản xuất ngành (khoảng 93 – 94%); sản xuất 

các sản phẩm chủ lực truyền thống (thép, phân lân, xi măng, gạch,...)cơ bản 

đƣợc duy trì; sản xuất một số sản phẩm chủ lực mới (lắp ráp ô tô, cần gạt nƣớc, 

phân đạm,...) đ  có những bƣớc phát triển. Tuy nhiên, việc giảm tỷ trọng khu 

vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng tỷ trọng khu vực dịch vụ còn chậm so 

với mục tiêu đề ra. 

 Giai đoạn 2015 – 2020 một số vùng kinh tế động lực, khu công nghiệp, 

vùng chuyên canh (vùng lúa chất lƣợng cao, rau sạch,...) đƣợc h nh thành; cơ sở 

hạ tầng kinh tế - xã hội đƣợc tăng cƣờng; cơ cấu thành phần kinh tế chuyển dịch 

theo hƣớng phát huy tốt vai trò. 

Nhƣ vậy, kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 giữ đƣợc ổn định 

và có bƣớc phát triển: kinh tế tiếp tục tăng trƣởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch 

đúng hƣớng; sản xuất công nghiệp phát triển khá; sản xuất nông, lâm nghiệp, 

thủy sản ổn định, chuyển dịch theo hƣớng tích cực, các ngành dịch vụ cơ bản 

đáp ứng yêu cầu cho phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân. 

1.2.1.   nh h nh phát tri n  inh tế năm 2019 

T nh h nh phát triển kinh tế- x  hội của tỉnh trong năm 2019 tiếp tục tăng 

trƣởng và phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. 
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Tốc độ tăng trƣởng đạt cao nhất từ đầu nhiệm kỳ và vƣợt kịch bản tăng 

trƣởng, đạt 10,02%; thu ngân sách Nhà nƣớc đạt 15.280 tỷ đồng, vƣợt 50,8% so 

với dự toán HĐND tỉnh giao; sản xuất công nghiệp tăng mạnh, tổng giá trị sản 

xuất đạt gần71,83 ngh n tỷ, tăng 24,46%; nông nghiệp tăng 2,35% so với năm 

trƣớc; phong trào xây dựng nông thôn mới đƣợc đẩy mạnh và đi vào chiều sâu. 

Đến nay, toàn tỉnh có 03 huyện đạt chuẩn nông thôn mới mới (bao gồm các huyện 

Gia Viễn, Hoa Lƣ  và Yên  hánh), 01 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 

nông thôn mới và 105/119 x  đạt chuẩn nông thôn mới, vƣợt mục tiêu Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Dịch vụ, du lịch tiếp tục phát triển và có bƣớc đột phá mạnh mẽ, năm2019 

tổng lƣợng khách đến tham quan trên địa bàn tỉnh đạt 7,65 triệu lƣợt khách, trong 

đó có gần 01 triệu lƣợt khách quốc tế, doanh thu du lịch đạt trên 3.600 tỷ đồng; 

văn hóa - x  hội có tiến bộ, an sinh, x  hội đƣợc đảm bảo, đời sống vật chất và tinh 

thần của nhân dân tiếp tục đƣợc cải thiện và nâng cao. 

Công tác xúc tiến đầu tƣ đƣợc tăng cƣờng; an ninh chính trị, trật tự an toàn 

x  hội đƣợc đảm bảo. Công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

đƣợc tập trung chỉ đạo và có chuyển biến tích cực; hoạt động của chính quyền các 

cấp có nhiều đổi mới, hiệu quả quản lý Nhà nƣớc đƣợc nâng lên rõ rệt. 

Toàn tỉnh đ  hoàn thành và hoàn thành vƣợt mức 16/16 chỉ tiêu chủ yếu về 

phát triển kinh tế- x  hội năm 2019, trong đó có 9/16 chỉ tiêu hoàn thành vƣợt mục 

tiêu kế hoạch đề ra. 

Dƣới đây là các chỉ tiêu kinh tế x  hội của tỉnh Ninh B nh qua các năm 

2016 đến 2019: 

   Bảng 1.5. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình 2016 -  2019 

TT Chỉ tiêu 
 

Đơn 
vị 

Giá trị thực hiện 

2016 2017 2018 2019 

1 
Tốc độ tăng GRDP (giá SS năm 
2010) 

% 7,76 7,95 9,27 10,02 

2 
Tốc độ tăng GTSX (giá SS năm 
2010) 

% 2,7  9,27  

 - Công nghiệp – xây dựng % 6,5 15,57 16,0 37,86  

 - Riêng công nghiệp % 5,1 25,05 20,0 24,26 

 - Nông, lâm nghiệp và thủy sản % 2,7 2,2 2,7 10,60  

 - Dịch vụ % 9,8 8,21 8,0 37,27  

3 
Cơ cấu GRDP (theo giá hiện 
hành) 

     

 - Công nghiệp – xây dựng % 43,0 43,3 41,2 46,7 
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 - Nông, lâm nghiệp và thủy sản % 14,65 13,65 12,1 11,5 

 - Dịch vụ % 42,35 43,05 46,7 41,8 

4 GRDP b nh quân đầu ngƣời 
Triệu 
đồng 40,0 44,5 48,5 60,5 

5 Vốn đầu tƣ toàn x  hội 
Nghìn 
tỷ đồng 22,5 23,7 23,0 24 

6 Giá trị sản xuất/ha canh tác 
Triệu 
đồng 

105 110 120 130 

7 Thu ngân sách trên địa bàn  tỷ đồng 7.264 7.416 12.777 31.100 

8 Chi ngân sách 
Nghìn 
tỷ đồng 

  10,24 20,93 

  9 Kim ngạch xuất khẩu 
Tỷ 

USD 
1,0 1,154 1,5 2,4 

10 Kim ngạch nhập khẩu 
Tỷ 

USD 
0,802  1,0 3,1 

11 Khách du lịch 
Triệu 
lƣợt 

6,5 > 7,0 7,3 7,65 

12 Doanh thu từ du lịch  tỷ đồng 1.725 2.490 3.200 3.600 

13  Tỷ lệ bao phủ BHYT %   91 92 

14  Tỷ lệ hộ nghèo % 5,77 4,95 3,63 2,57 

15  Xây dựng xã nông thôn mới Xã 20 
20 xã 
và 1tp 

10 105/119 

16 
Xây dựng huyện đạt chuẩn nông 
thôn mới 

Huyện 01 0 02 0 

17 
Tỷ lệ dân số sử dụng nƣớc hợp 
vệ sinh ở nông thôn 

% 93,5 94,0 94,5  

18 
Tỷ lệ dân số sử dụng nƣớc sạch ở 
thành thị 

% 98,4 98,5 98,7  

  (Nguồn: Báo cáo kinh tế xã hội tỉnh Ninh Bình năm 2016, 2017, 2018, 2019) 

 

* Khu công nghiệp 

Theo văn bản số 1499/TTg- TN ngày 18/4/2014 của thủ tƣớng chính phủ 

quy hoạch tổng thể các  CN tỉnh Ninh B nh đến năm 2020 gồm có 7  hu công 

nghiệp đƣợc thành lập trên địa bàn tỉnh với tổng diện tích 1.472 ha. Đến nay có 

5  CN đ  xây dựng và đi vào hoạt động gồm:  

-  CN Gián  hẩu, huyện Gia Viễn: Diện tích đất theo quy hoạch là 

163,72 ha, tỷ lệ cây xanh chiếm 7,6%.  CN có 29 dự án đầu tƣ còn hiệu lực, 24 

dự án đ  đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đạt 100%. 

-  CN Tam Điệp giai đoạn I, thành phố Tam Điệp: Diện tích đất theo quy 

hoạch là 64ha, %.  CN có 19 dự án đầu tƣ còn hiệu lực, 13 dự án đ  đi vào hoạt 

động, tỷ lệ lấp đầy đạt 100%. 
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- Khu công nghiệp  hánh Cƣ, huyện Yên Khánh: Diện tích đất theo quy 

hoạch chi tiết là 52,28ha, tỷ lệ cây xanh chiếm 20,7%. KCN có 01 dự án xây 

dựng hạ tầng khu công nghiệp và 01 dự án đầu tƣ thứ cấp Nhà máy kính CFG đ  

đi vào hoạt động. 

-Khu công nghiệp Phúc Sơn, thành phố Ninh Bình: Diện tích đất theo quy 

hoạch chi tiết là 129,4ha, tỷ lệ cây xanh mặt nƣớc chiếm 6,88%. KCN có 19 dự 

án đầu tƣ còn hiệu lực, 11 dự án đ  đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đạt 86%. 

- Khu công nghiệp Khánh Phú, huyện Yên Khánh: Diện tích đất theo quy 

hoạch chi tiết là 355,544ha, tỷ lệ cây xanh mặt nƣớc chiếm 12,7%. KCN có 48 

dự án đầu tƣ còn hiệu lực, 36 dự án đ  đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đạt 100%. 

1.2.2.   nh h nh    hội  

 Dịch tả lợn Châu Phi cuối năm 2019 có ảnh hƣởng không nhỏ tới kinh tế 

của Việt Nam cuối năm 2019 và đầu năm 2020. Chúng ta chƣa kịp khắc phục 

sau đợt dịch tả lợn Châu Phi th  dịch viêm đƣờng hô hấp cấp chủng mới của vi 

rút Corona (Covid-19) bùng phát và ngày càng diễn biến phức đ  làm nền kinh 

tế thế giới bị suy giảm, trong đó có Việt Nam. Dƣới sự l nh đạo của Đảng, sự 

điều hành của Chính phủ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác 

phòng dịch ở Việt Nam bƣớc đầu đ  đem lại kết qủa tích cực. Tuy nhiên, hậu 

quả của dịch Covid-19 cũng đ  ảnh hƣởng không nhỏ đến kinh tế của đất nƣớc. 

          Trong 6 tháng đầu năm, dƣới sự l nh đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng 

nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) cùng với sự vào cuộc của các cấp, 

các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và ngƣời dân Ninh B nh các hoạt động sản 

xuất kinh doanh cơ bản đảm bảo đƣợc mục tiêu kép, đó là vừa phòng dịch có 

hiệu quả, vừa phát triển kinh tế- xã hội. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái 

t nh h nh kinh tế - x  hội của tỉnh cũng đ  chịu tác động không nhỏ của dịch 

bệnh d n đến một số ngành, lĩnh vực có chỉ số phát triển thấp. Mặt bằng chung 

tổng sản phẩm x  hội (GRDP) 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn toàn tỉnh tăng 

3,85%, đây là mức tăng trƣởng thấp nhất trong 6 tháng đầu năm kể từ năm 2015. 

1.2.3.  ấn đ  hội nhập quốc tế 

Những năm gần đây, tỉnh Ninh B nh đ  có những giải pháp nhằm đẩy mạnh 

hội nhập kinh tế quốc tế và đ  tạo ra những chuyển biến tích cực. Điều đó không 

chỉ thể hiện ở các lĩnh vực xuất khẩu, thu hút đầu tƣ... mà còn trên tất cả các lĩnh 

vực của đời sống xã hội, mang lại cơ hội phát triển đối với doanh nghiệp nói riêng 

và kinh tế - xã hội nói chung.  

Xác định tầm quan trọng của hội nhập kinh tế quốc tế, Tỉnh Ninh B nh đ  

thành lập Ban hội nhập kinh tế quốc tế. Ban hội nhập quốc tế tỉnh đ  phối hợp với 
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các đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên 

truyền hội nhập kinh tế quốc tế. Trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu 

tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế - x  hội của tỉnh, nhất là trong lĩnh 

vực phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thƣơng mại, các làng nghề 

truyền thống; chƣơng tr nh xây dựng nông thôn mới trong tỉnh trên các phƣơng 

tiện thông tin đại chúng 

Trong 4 năm qua, Ninh B nh đ  đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền 

về quan điểm chỉ đạo, chủ trƣơng, chính sách lớn của Đảng và Chính phủ về phát 

triển kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế; phổ biến các cam kết khi Việt Nam tham 

gia vào các hiệp định thƣơng mại tự do, nhất là lộ tr nh cắt giảm thuế quan, 

phƣơng pháp vƣợt qua các rào cản phi thuế quan... đến các cơ quan quản lý nhà 

nƣớc, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - x  hội và ngƣời dân tại địa 

phƣơng, dƣới nhiều h nh thức nhƣ tổ chức học tập, quán triệt trong các hội nghị, 

giới thiệu trên Đài Phát thanh và Truyền h nh tỉnh, Báo Ninh B nh, trên các tạp chí 

chuyên đề, tài liệu sinh hoạt nội bộ,... 

Bên cạnh đó, tỉnh đ  phối hợp với các cơ quan Trung ƣơng, các phƣơng tiện 

thông tin đại chúng trong và ngoài nƣớc thực hiện nhiều chƣơng tr nh quảng bá 

giới thiệu nét đẹp thiên nhiên và văn hóa Ninh B nh trên Đài Truyền h nh Việt 

Nam, Báo Nhân Dân, Tạp chí Di sản thế giới UNESCO, kênh truyền h nh Nhật 

Bản TBS, kênh truyền h nh Mỹ CNN... 

Tổ chức xuất bản các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền, quảng bá du lịch bằng 

nhiều ngôn ngữ nhƣ: Sách non nƣớc Ninh B nh, bản đồ du lịch Ninh B nh, đĩa 

DVD phim du lịch, tờ rơi, tập gấp. In ấn cung cấp tài liệu phục vụ công tác xúc 

tiến đầu tƣ: Danh mục dự án ƣu tiên thu hút và kêu gọi đầu tƣ giai đoạn 2016 - 

2020 tỉnh Ninh B nh; các chính sách ƣu đ i, thu hút đầu tƣ tiềm năng thế mạnh của 

tỉnh; ấn phẩm "Cụm công nghiệp tỉnh Ninh B nh cơ hội đầu tƣ và phát triển bền 

vững", bộ ấn phẩm giới thiệu Quy hoạch chi tiết 10 cụm công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh bằng tiếng Việt và tiếng Anh để quảng bá, giới thiệu tiềm năng của tỉnh đến 

các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài... 

Song song với công tác tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của 

Ninh Bình, UBND tỉnh đ  triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục 

hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh 

trong tiến tr nh hội nhập. Trong đó phải kể đến việc tỉnh đ  triển khai nhiều 

chƣơng tr nh xúc tiến đầu tƣ với các nhà đầu tƣ tiềm năng Nhật Bản, Hàn Quốc, 

Đài Loan nhằm thu hút đầu tƣ vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ngành sản xuất, lắp 

ráp ô tô, nông nghiệp công nghệ cao... Đồng thời tích cực vận động, thu hút và 
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thực hiện các chƣơng tr nh, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức 

ODA, vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài FDI. 

Phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ đối với 1 dự án sử dụng nguồn vốn ODA kết 

dƣ còn lại của các dự án đ  thực hiện, với tổng mức đầu tƣ khoảng 756 triệu đồng. 

Trong 6 tháng đầu năm đ  cấp giấy chứng nhận đầu tƣ cho 23 dự án, tăng 10 dự án 

so với cùng kỳ năm 2018 với tổng mức đầu tƣ gần 3 ngh n tỷ đồng. 

Thực hiện cấp điều chỉnh GCNĐT cho 28 dự án, tăng 7 dự án so với cùng 

kỳ. Nhiều dự án có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài đi vào sản xuất góp phần thúc đẩy sản 

xuất công nghiệp của tỉnh phát triển. Chỉ tính riêng giá trị sản xuất công nghiệp 

toàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2019 đ  đạt trên 32,7 ngh n tỷ đồng, tăng 31,3% so với 

cùng kỳ năm 2018. Tăng cƣờng quảng bá, giới thiệu mặt hàng tiềm năng thông 

qua các website thƣơng mại điện tử giúp các doanh nghiệp trong tỉnh t m kiếm, 

mở rộng thị trƣờng xuất khẩu. Nhờ đó, hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục duy tr  

tốc độ tăng trƣởng. Tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh 6 tháng đầu năm đạt trên 1 

tỷ USD, tăng 40,5% so với cùng kỳ năm trƣớc. 

Trong xu thế hội nhập lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục đƣợc tái cơ cấu theo 

hƣớng phát triển sản xuất theo quy tr nh, tiêu chuẩn, nhu cầu thị trƣờng giúp ổn 

định sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp. Nhờ đó, giá trị sản xuất 

nông, lâm, thủy sản 6 tháng đầu năm 2019 đạt 4.924 tỷ đồng, tăng 2,7% so với 

cùng kỳ. Đến cuối năm 2018 toàn tỉnh có 90 x , 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 

1 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 

Đặc biệt tỉnh Ninh B nh xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn trong 

tiến tr nh hội nhập kinh tế quốc tế. Chính v  vậy, Ninh B nh đ  tập trung nguồn lực 

từng bƣớc phát triển cơ sở hạ tầng tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, tạo 

điều kiện thuận lợi cho việc tham quan của du khách, nhất là ở các khu du lịch 

trọng điểm. Tổng lƣợt khách tham quan du lịch trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt 

trên 5,4 triệu lƣợt, tăng 2,4% so với cùng kỳ và đạt 72% kế hoạch năm, doanh thu 

du lịch đạt gần 2,4 ngh n tỷ đồng, tăng 23,09% so với cùng kỳ. 

Việc gia tăng các yêu cầu về BVMT trờ thành thách thức đối với việc thu 

hút dòng vồn đầu tƣ FDI cũng nhƣ tăng tính cạnh tranh giữa các quốc gia và cả 

giữa các địa phƣơng. Môi trƣờng kinh doanh, sự cởi mở trong công tác triển 

khai, sự gắn kết với các hoạt động sản xuất phụ trợ, cơ sở hạ tầng cung ứng điện, 

nƣớc, xử lý chất thải cũng nhƣ điều kiện sống trở thành những yếu tố quan trọng 

cho việc lựa chọn địa điểm đầu tƣ. Những yếu tố này đều là những thách thức 

không nhỏ đối với Ninh B nh.  
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  CHƢƠNG II. 

SỨC ÉP CỦA PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI 

ĐỐI VỚI MÔI TRƢỜNG 

 

Các thống kê gần đây cho thấy cơ cấu công nông nghiệp của tỉnh đ  có 

nhiều thay đổi tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ đạt 88,5% đ  chiếm 

ƣu thế so với nông nghiệp, mức độ tăng trƣởng của nông nghiệp và công nghiệp 

cùng các lĩnh vực khác nhƣ dịch vụ, du lịch, thủ công nghiệp nông thôn đang có 

những thay đổi mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy cả nền kinh tế đi lên, đạt tỷ lệ tăng 

trƣởng trung b nh đến 11,3 %/năm, cao hơn nhiều so với b nh quân của cả nƣớc 

và đứng thứ 5 ở đồng bằng sông Hồng. Quy mô và số lƣợng doanh nghiệp trong 

các khu công nghiệp tập trung qui mô vừa và lớn, chƣa đa dạng hoá mà v n chỉ 

tập trung vào một số ngành công nghiệp điển hình của tỉnh. Một số dự án mới 

đƣợc đầu tƣ lớn nhƣ có công nghệ tƣơng đối hiện đai kèm theo hệ thống quản lý 

và xử lý chất thải đồng bộ đ  giảm thiểu những ảnh hƣởng tiêu cực lên môi 

trƣờng. Bên cạnh những ảnh hƣởng của công nghiệp là ảnh hƣởng do hoạt động 

du lịch, giao thông vận tải và áp lực từ các dòng thải sinh hoạt – do mật độ dân 

cƣ đang tăng dần lên tại các trung tâm lớn của tỉnh nhƣ TP. Ninh B nh, Nho 

Quan,  im Sơn, và chất lƣợng và cơ sở hạ tầng chƣa đồng bộ nhƣ hệ thống 

thoát nƣớc, đƣờng giao thông, các bãi chôn lấp rác - đang trở thành vấn đề cần 

quan tâm chính hiện nay.  

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

2.1.1 Tốc độ gia tăng dân số  

Dân số toàn tỉnh năm 2019 có 984.527 ngƣời, mật độ dân số trung bình là 

710 ngƣời/km
2
. Trong đó dân số thành thị chiếm 21,11%, dân số nông thôn chiếm 

78,89%. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 9,8%o, Mật độ dân số trung bình là 710 

ngƣời/km
2
 

Cùng với những thành tựu phát triển kinh tế x  hội, việc thu hút lao động 

về khu vực đô thị, các khu công nghiệp làm dân số tăng nhanh tại vùng ven của 

các khu vực này. Điều này gây ra những sức ép lên môi trƣờng, đến sự phát triển 

bền vững. Cụ thể những vấn đề chính đang nổi cộm là:  

Sự gia tăng dân cƣ cục bộ tại một số khu vực ít nhiều gây áp lực đối với hệ 

thống hạ tầng cung cấp điện, nƣớc, các dịch vụ thiết yếu cho cuộc sống nhƣ y tế, 

giáo dục, vui chơi giải trí.  
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Bảng 2.1: Phát triển dân số tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2019 

                                                                                         Đơn vị: người 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 2016 2017 2018 2019 

1 Dân số toàn tỉnh Ngƣời 956.809 965.429 974.666 984.527 

2 
Phân theo 

 giới tính 
 

 - Nam Ngƣời 476.162 480.593 485.331 490.383 

 - Nữ Ngƣơi 480.647 484.836 489.335 494.144 

3 
Phân theo khu 

vực 
 

 - Đô thị  Ngƣời 188.990 195.056 201.222 207.790 

 - Nông thôn Ngƣời 767.819 770.373 773.444 776.737 

4 
Tỷ lệ tăng tự 

nhiên 
%o 8,95 7,77 8,87 9,8 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Ninh Bình, 2019) 

     

Bảng 2.2: Tổng hợp dân số các huyện, thành phố qua các năm 

                                                                                           Đơn vị: người 

STT Dân số 2016 2017 2018 2019 

1 TP Ninh Bình 122.813 124.694 126.669 128.749 

2 TP Tam Điệp 60.403 61.222 62.087 62.996 

3 Huyện Nho Quan 147.830 148.518 149.288 150.140 

4 Huyện Gia Viễn 119.400 119.946 120.560 121.242 

5 Huyện Hoa Lƣ 70.115 70.696 71.321 71.989 

6 Huyện Yên Khánh 142.872 144,282 145,781 147.374 

7 Huyện  im Sơn 177.362 179,231 181,216 183.322 

8 Huyện Yên Mô 116.008 116,840 117.743 118.715 

                                  (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Ninh Bình 2019) 
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Sự gia tăng rác thải, nƣớc thải sinh hoạt khiến hạ tầng chƣa đáp ứng kịp và 

d n đến t nh trạng quá tải của hệ thống quản lý – xử lý chất thải cũng nhƣ hệ 

thống thoát nƣớc của khu vực;  

Quá tr nh dịch chuyển dân cƣ nhanh kéo theo điều kiện sinh hoạt kém, tiềm 

ẩn những nguy cơ từ vệ sinh và điều kiện sống đến sức khỏe một bộ phận không 

nhỏ của lực lƣợng lao động. 

Lực lƣợng lao động trẻ đang dần từ bỏ hoạt động nông nghiệp để đến các 

cơ sở công nghiệp dịch vụ d n đến đất nông nghiệp bị bỏ hoang không đƣợc 

khai thác tại một số khu vực.  

2.1.2. Vấn đ  di cư và đô thị hóa 

Trong quá tr nh đô thị hoá, vấn đề di dân nông thôn - thành thị xảy ra với 

hầu hết các thành phố trong cả nƣớc. Tại Ninh Bình tốc độ tập trung dân cƣ tại 

thành phố, thị trấn, ở những nơi công nghiệp phát triển cũng diễn ra tƣơng đối 

nhanh.  

  Trong quá tr nh đô thị hoá, vấn đề di dân nông thôn - thành thị xảy ra với 

hầu hết các thành phố trong cả nƣớc. Tại Ninh Bình tốc độ tập trung dân cƣ tại 

thành phố, thị trấn, ở những nơi công nghiệp phát triển cũng diễn ra tƣơng đối 

nhanh. 

 

Hình 2.1. Biểu đồ dân số đô thị tỉnh Ninh Bình qua các năm 

 

Trong giai đoạn 2015-2019, dân số Ninh Bình liên tục tăng, dân số khu vực 

đô thị tăng từ 19,75% lên 21,1%. Quá trình di dân d n đến việc phân bố dân cƣ 

19.75 

20.2 

20.65 

21.1 

năm 2016 năm 2017 năm 2018 năm 2019

Tỷ lệ dân số đô thị  (%) 
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theo lãnh thổ không đồng đều, có sự chênh lệch về mật độ dân cƣ giữa các 

huyện, thành phố trong đó dân cƣ tập trung chủ yếu ở các khu vực đồng bằng và 

khu vực công nghiệp phát triển. 

 Phát triển dân số và quá tr nh đô thị hóa tạo áp lực đối với môi trƣờng 

nhƣ: Sức ép lớn tới tài nguyên thiên nhiên và môi trƣờng do khai thác các nguồn 

tài nguyên phục vụ nhu cầu nhà ở, sản xuất lƣơng thực, thực phẩm, sản xuất 

công nghiệp, tạo ra các nguồn thải tập trung vƣợt quá khả năng tự phân hủy của 

môi trƣờng tự nhiên. Tài nguyên đất đô thị đang bị khai thác triệt để để xây 

dựng các công trình, làm giảm diện tích cây xanh và mặt nƣớc, gây ra úng ngập. 

Nhu cầu nƣớc phục vụ sinh hoạt, dịch vụ ở đô thị ngày càng tăng làm suy giảm 

nguồn tài nguyên nƣớc; không gian đô thị đƣợc mở rộng d n đến tình trạng 

chiếm dụng đất nông nghiệp, ảnh hƣởng đến vấn đề an toàn thực phẩm và đến 

đời sống của nhân dân ngoại thành.  

   Lƣợng nƣớc thải, chất thải rắn của hầu hết khu dân cƣ tập trung và khu 

vực sản xuất công nghiệp rất lớn, thành phần phức tạp nhƣng chƣa đƣợc thu 

gom đồng bộ và xử lý triệt để gây ảnh hƣởng trực tiếp đến sức khoẻ cộng đồng 

và cảnh quan khu vực. 

Phát triển đô thị  

Theo quy hoạch phát triển tổng thể hệ thống đô thị tỉnh Ninh B nh đến năm 

2030, tầm nh n đến năm 2050 đ  đƣợc phê duyệt: giai đoạn 2015-2020 toàn tỉnh 

có 18 đô thị, trong đó có 02 đô thị loại II, 02 đô thị loại IV và 14 đô thị loại V. 

Giai đoạn 2020-2030: toàn tỉnh có 19 đô thị, trong đó có có 01 đô thị loại I, 01 

đô thị loại II, 02 đô thị loại IV và 14 đô thị loại V.  

Dự báo quy mô phát triển dân số đến năm 2030 khoảng 1.6060.700 ngƣời 

trong đó dân số nội thị 883.700 ngh n ngƣời, chiếm 55,1%; ngoại thị 723.000 

ngƣời, chiếm 44,9%. 

2.1.3. Đánh giá chung sức ép của dân số đối với môi trường 

Dân số càng lớn thì vấn đề phát sinh chất thải rắn hoạt, nƣớc thải sinh 

hoạt càng lớn.  Nếu tính tải lƣợng phát thải trên đầu ngƣời thì dân số khu vực 

thành thị có nhu cầu tiêu dùng năng lƣợng, nƣớc, cũng nhƣ các thiết yếu tiêu 

dùng khác, do đó sẽ phát thải chất thải và nƣớc thải nhiều hơn so với dân số 

nông thôn. Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, dân số đô thị năm 2019 chỉ chiếm 

21,1% dân số toàn tỉnh. 

+ Đối với nước thải sinh hoạt 

Hầu hết lƣợng nƣớc thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình mới chỉ 

đƣợc xử lý sơ bộ và đổ ra môi trƣờng. Đặc trƣng của nƣớc thải sinh hoạt là hàm 
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lƣợng BOD5 và hợp chất hữu cơ chứa nitơ cao, có chứa nhiều coliform, các vi 

khuẩn và mầm bệnh. Bốn nhóm vi trùng gây bệnh trong chất bài tiết là virus, vi 

khuẩn, động vật nguyên sinh và giun sán. Hơn nữa, chất bài tiết còn là môi 

trƣờng để các loại sinh vật mang bệnh phát triển nhƣ ruồi, muỗi, chuột, gián và 

gây mùi hôi thối. Một gram phân có thể chứa 109 virus gây bệnh, ƣớc tính có 

105 khuẩn/l. Mặc dù chúng không có khả năng sinh sản bên ngoài động vật chủ 

thích hợp nhƣng các loại virus này có thể tồn tại nhiều tuần lễ trong môi trƣờng 

bên ngoài, đặc biệt là ở môi trƣờng nhiệt độ thấp (<15
0
C). Các loại virus sẽ 

truyền bệnh khi tiếp xúc với con ngƣời và lây thành bệnh dịch. Các loại virus 

gây bệnh có trong phân có thể kể đến nhƣ Adenovirus (nhiều loại bệnh), 

Poliovirus (bệnh bại liệt và nhiều bệnh khác), Echovirus (nhiều loại bệnh), 

Coxsackie (nhiều loại bệnh), Hepatitis A virus (bệnh viêm gan siêu vi A), 

Rotavirus (bệnh tiêu chảy). Nhiều loại động vật nguyên sinh có thể gây nhiễm 

trùng và gây bệnh cho con ngƣời. Trong số này có nhiều loại sống trong hệ 

thống tiêu hóa của ngƣời và động vật, ở đây chúng gây bệnh tiêu chảy hoặc lỵ. 

Nhiều loại giun sán ký sinh có vật chủ là con ngƣời. Chỉ có trứng giun hoặc ấu 

trùng là bị thải theo đƣờng phân.  

Những phân tích trên cho thấy: nƣớc thải sinh hoạt xả thải có chứa nhiều 

loại virus, vi khuẩn, giun sán… Nếu không đƣợc xử lý triệt để thì khi xả thải vào 

thủy vực tiếp nhận th  nƣớc thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

sẽ tác động tới chất lƣợng nguồn nƣớc, gây lây lan một số mầm bệnh cho ngƣời 

dân. 

  Tổ chức Y tế Thế giới (WHO, 1993) đ  ƣớc lƣợng tải lƣợng trung bình của 

các chất gây ô nhiễm nƣớc chính do một ngƣời đƣa vào môi trƣờng trong một 

ngày và đó là cơ sở để tính toán tổng tải lƣợng các chất ô nhiễm tạo ra bởi ngƣời 

dân của một khu dân cƣ, đô thị. 

Bảng 2.3. Tải lƣợng chất ô nhiễm do mỗi ngƣời hàng ngày đƣa vào môi 

trƣờng (WHO, 1993) 

TT Chất ô nhiễm 
Tải lƣợng 

(g/ngƣời/ngày) 

Định mức tải lƣợng ô 

nhiễm trung bình 

(g/ngƣời/ngày.đêm) 

1 BOD5 45 – 54 50 

2 COD 72 - 102 94 

3 Chất rắn lơ lửng 70 - 145 107 

4 Dầu mỡ phi khoáng 10 – 30 15 
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TT Chất ô nhiễm 
Tải lƣợng 

(g/ngƣời/ngày) 

Định mức tải lƣợng ô 

nhiễm trung bình 

(g/ngƣời/ngày.đêm) 

5 Tổng N 6 – 12 9 

6 Nitơ hữu cơ 2,4 – 4,8 3,6 

7 Amôni 2,4 - 4,8 3,6 

8 Tổng P 0,8 - 4,0 2,4 

9 Tổng Coliform 
106-

1010(MPN/100ml) 
108(MPN/100ml) 

Nguồn: Đánh giá nhanh về ô nhiễm nước (Rapid assessment of water 

pollution) ,WHO,Geneva, 1993  

 

Theo ƣớc tính tải lƣợng ô nhiễm WHO ta có thể ƣớc tính tải lƣợng các 

chất ô nhiễm của tỉnh Ninh B nh nhƣ sau: 

Bảng 2.4. Ƣớc tính Tải lƣợng các chất ô nhiễm năm 2019 

TT Chất ô nhiễm 

Định mức tải lƣợng ô 

nhiễm trung bình theo 

ƣớc tính của WHO 

(g/người/ngày.đêm) 

Tải lƣợng các chất ô 

nhiễm của khu vực tỉnh 

Ninh Bình (tính cho dân 

số năm 2019: 984.527 

người)(kg/ngày đêm) 

1 BOD5 50 49.226,3 

2 COD 94 92.545,5 

3 Chất rắn lơ lửng 107 105.344,4 

4 
Dầu mỡ phi 

khoáng 
15 14.768,0 

5 Tổng N 9 8.860.743,0 

6 Nitơ hữu cơ 3,6 3.544,3 

7 Amôni 3,6 3.544,3 

8 Tổng P 2,4 2.362,8 

9 Tổng Coliform 108(MPN/100ml) 106.32,0 

 

+ Đối với chất thải rắn sinh hoạt (Rác thải sinh hoạt) 

Chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh phát sinh chủ yếu từ quá trình 

sinh hoạt hàng ngày của các hộ gia đ nh, khu dịch vụ công cộng, từ các cơ quan 

và các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Cụ thể phát sinh chất thải rắn sinh 
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hoạt tại các huyện và thành phố trên địa bàn tỉnh nhƣ sau: 

 

        Bảng 2.5 Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

                                                                            Đơn vị: tấn/năm 

TT Loại chất thải 2016 2017 2018 2019 2020 

1 
Chất thải rắn 

sinh hoạt 
142.073 150.145 154.000 161.000 165.115 

                             Nguồn: Số liệu tổng hợp thống kê từ các báo cáo 

 

2.2.  Sức ép hoạt động công nghiệp  

   Năm 2019, quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trên địa bàn tỉnh 

Ninh B nh đạt 59.409 tỷ đồng, b nh quân đầu ngƣời đạt 60,3 triệu đồng. Cơ cấu 

kinh tế có sự chuyển dịch sang công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. 

 

 

Hình 2.2. Tỷ trọng các thành phần kinh tế xã hội tỉnh Ninh Bình năm 2019 

 

Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình hiện có 7 Khu công nghiệp, với tổng diện tích 

1472 ha, đ  có 5  CN đi vào hoạt động ( CN:  hánh Phú,  hánh Cƣ, Phúc 

Sơn, Gián  hẩu, Tam Điệp 1) với tổng diện tích là 786 ha;  

Ngoài ra trên địa bàn tỉnh Ninh B nh đ  quy hoạt 25 cụm công nghiệp, 

trong đó có 13/25 đ  đi vào hoạt động,  cụ thể nhƣ sau 

11% 

47% 

42% 

tỷ trọng (%) 

nông, lâm nghiệp và thủy sản 

công nghiệp, xây dựng 

dịch vụ 
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Bảng 2.6. Các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

TT 
Cụm công 

nghiệp 
Địa điểm 

Tổng 

diện tích 

(ha) 

Tính chất 

cụm công nghiệp 

Tình 

trạng 

hoạt 

động 

I 
Thành phố 

Ninh Bình  
27,1    

1 
CCN 

Cầu Yên 

Phƣờng 

Ninh Phong 
14,1 

Các dự án sản xuất các sản phẩm hỗ trợ 

ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô 

tô và công nghiệp điện tử, các dự án 

thủ công mỹ nghệ, thêu ren, may mặc    

Đ  hoạt 

động 

2 
CCN 

Ninh Phong 

Phƣờng 

Ninh Phong 
13 

Thu hút các loại h nh dự án về chế biến 

gỗ, sản phẩm gia dụng, sản xuất thủ 

công mỹ nghệ 

Đ  hoạt 

động 

II 
Huyện  

Gia Viễn  
196,32    

3 
CCN 

Gia Sinh 

Xã Gia 

Sinh 
16,32 

Thu hút các loại h nh dự án về sản 

xuất hàng thủ công mỹ nghệ, dịch vụ 

thƣơng mại, nhà hàng 
CHĐ 

4 CCN Gia Lập Xã Gia Lập 40 
Thu hút công nghiệp công nghệ sạch 

và công nghiệp hỗ trợ cho ngành công 

nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, điện tử 
CHĐ 

5 CCN Gia Phú Xã Gia Phú 50 
Thu hút công nghiệp công nghệ sạch 

nhƣ: May mặc, giầy da, linh kiện điện 

tử, phụ tùng ô tô 

Đ  hoạt 

động 

6 
CCN Gia Phú 

- Liên Sơn 
Xã Gia Phú 40 Thu hút công nghiệp công nghệ sạch CHĐ 

7 CCN Gia Vân Xã Gia Vân 50 
Thu hút công nghiệp công nghệ sạch 

nhƣ : Giầy da (không bao gồm giai 

đoạn thuộc da), điện tử 

Đ  hoạt 

động 

III 
Huyện  

Hoa Lƣ  
68,44    

8 

CCN đá mỹ 

nghệ Ninh 

Vân 

Xã Ninh 

Vân 
30,64 

Thu hút các dự án về chế tác đá mỹ 

nghệ 

Đ  hoạt 

động 

9 
CCN Ninh 

Hải 

Xã Ninh 

Hải 
37,8 

Thu hút các loại h nh dự án về sản xuất 

hàng thủ công mỹ nghệ, thêu ren xuất 

khẩu 
CHĐ 

IV 
Huyện 

 Yên Mô  
158,98    

10 CCN Mai Sơn 
Xã Mai 

Sơn 
39,61 

Thu hút các loại h nh dự án về may 

mặc, hàng tiêu dùng, sản xuất thủ công 

mỹ nghệ, chế biến lƣơng thực thực 

phẩm, sửa chữa cơ khí 

Đ  hoạt 

động 

11 CCN Khánh Xã Khánh 49,61 Thu hút các loại h nh dự án sản xuất Đ  hoạt 
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Thƣợng Thƣợng các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho 

sản xuất lắp ráp ôtô, dệt may 
động 

12 CCN Yên Thổ 
TT Yên 

Thịnh 
14 

Sản xuất may mặc, hàng tiêu dùng, thủ 

công mỹ nghệ 
CHĐ 

13 
CCN Yên 

Lâm 

Xã Yên 

Lâm 
50 

Sản xuất may mặc, hàng tiêu dùng, thủ 

công mỹ nghệ, chế biến lƣơng thực 

thực phẩm 
CHĐ 

V 
Huyện 

 Nho Quan  
171,4    

14 
CCN 

Văn Phong 

Xã 

Văn Phong 
50 

Thu hút các dự án sản xuất, gia công 

giày, dép, may mặc; sản xuất, gia công 

cơ khí; chế biến nông, lâm sản; sản 

xuất hàng thủ công mỹ nghệ 

Đ  hoạt 

động 

15 
CCN 

Phú Sơn 
X  Phú Sơn 43,19 

Thu hút các loại h nh dự án về sản xuất 

vật liệu xây dựng nhƣ: xi măng, gạch 

xây dựng 
CHĐ 

16 
CCN 

Sơn Lai 

X  Sơn Lai 

và xã 

Quảng Lạc 

28,21 
Thu hút các loại h nh dự án về chế biến 

nông lâm sản, công nghiệp khác 
CHĐ 

17 
CCN 

Xích Thổ 

Xã Xích 

Thổ 
50 

Thu hút các loại h nh dự án về chế biến 

nông lâm sản, hóa chất, vật liệu xây 

dựng, công nghiệp khác 

Đ  hoạt 

động 

VI 
Huyện 

 Yên Khánh  
256,94    

18 
CCN 

Yên Ninh 

Thị trấn 

Yên Ninh 
6,76 

Thu hút các loại h nh dự án về may 

mặc, cơ khí, chế biến thức ăn gia súc, 

thủ công mỹ nghệ 

Đ  hoạt 

động 

19 
CCN 

 hánh Nhạc 

Xã Khánh 

Nhạc 
37,18 

Thu hút các loại h nh dự án nhƣ giầu 

da xuất khẩu, chế biến lƣơng thực thực 

phẩm, sản xuất thủ công mỹ nghệ, sửa 

chữa cơ khí 

CHĐ 

20 
CCN 

 hánh Hồng 

Xã Khánh 

Hồng 
23 

May mặc, gia công cơ khí, chế biến 

nông lâm sản, thực phẩm 

Đ  hoạt 

động 

21 
CCN 

Khánh Thành 

Xã Khánh 

Thành 
50 

May mặc, điện tử, gia công cơ khí, chế 

biến nông lâm sản, kho trung chuyển 
CHĐ 

22 
CCN 

Khánh Tiên 

Xã Khánh 

Tiên 
40 

Sản xuất may mặc, hàng tiêu dùng, thủ 

công mỹ nghệ, công nghiệp khác 
CHĐ 

23 
CCN 

 hánh Hải I 

Xã Khánh 

Hải 
50 

May mặc, gia công cơ khí, chế biến 

nông lâm sản, thực phẩm 

Đ  hoạt 

động 

24 
CCN 

 hánh Hải II 

Xã Khánh 

Hải 
50 

May mặc, điện tử, gia công cơ khí, chế 

biến nông lâm sản, thực phẩm 
CHĐ 

VII 
Huyện  

Kim Sơn  
67,12    

25 
CCN 

Đồng Hƣớng 

X  Đồng 

Hƣớng 
67,12 

Thu hút các loại h nh dự án về sản xuất 

cói, bèo, bẹ chuối xuất khẩu, chế biến 

thuỷ hải sản, sản xuất rƣợu 

Đ  hoạt 

động 

Tổng cộng diện tích 

 của 25 CCN  
946,3    
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Tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân của tỉnh giai đoạn 2016-

2020 ƣớc đạt 18,9%/năm, vƣợt so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 

là 16%/ năm. Giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2016-2020 (theo giá so sánh 

2010) ƣớc đạt là 279.037 tỷ đồng, trong đó năm 2020 giá trị sản xuất công 

nghiệp ƣớc đạt 78.585 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với năm 2016.  

 Hầu hết các ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh nhƣ sản xuất lắp rắp ô tô, 

điện tử, may mặc, giày dép, công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm, vật liệu 

xây dựng đều đƣợc duy tr  ổn định và phát triển; công nghiệp hỗ trợ từng bƣớc 

phát triển, nhất là hỗ trợ cho ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, điện tử. 

 Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Ninh B nh đặt mục tiêu phấn đầu giá trị 

sản xuất công nghiệp đến năm 2025 (theo giá so sánh 2010) đạt 128.000 tỷ 

đồng, tốc độ tăng b nh quân đạt 10,25%; sản lƣợng một số sản phẩm chủ yếu 

đến năm 2025: ô tô các loại đến năm 2025 đạt khoảng 152.000 chiếc, nộp ngân 

sách của lĩnh vực sản xuất lắp ráp ô tô đạt trên 16.000 tỷ đồng; sản lƣợng 

camera module điện thoại đạt trên 150 triệu sản phẩm, thép cán đạt trên 300 

ngh n tấn, sản phẩm may mặc đạt trên 80 triệu sản phẩm, giày dép đạt trên 35 

triệu đôi... 

Khoáng sản trọng tâm đƣợc khai thác nhiều là đá vôi xi măng, dolomit, sét 

xi măng, phụ gia xi măng, sét gạch và đất đá san lấp. Trong những năm gần đây 

mỗi năm Ninh B nh khai thác khoảng 4 triệu m
3
 đá các loại, 114.364m

3
 tấn sét 

để sản xuất gạch ngói.  

Hoạt động khai thác khoáng sản phát triển mạnh nhất ở huyện Nho Quan 

và thị xã Tam Điệp (nay là thành phố Tam Điệp). Các khoáng sản đang đƣợc 

khai thác ở hai địa bàn này chủ yếu đƣợc sử dụng để sản xuất xi măng, đá xây 

dựng, vật liệu san lấp...  

Tiểu thủ công nhiệp, làng nghề 

Cùng với phát triển ngành công nghiệp sản xuất tập trung, tiểu thủ công 

nghiệp làng nghế đ  đƣợc quan tâm đầu tƣ phát triểu, góp phần giải quyết việc 

làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông 

thôn.   Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 75 làng nghề đƣợc UBND tỉnh công nhận 

đạt chuẩn, trong đó có 5 làng nghề chế biến, bảo quản nông lâm, thủy sản; 58 

làng nghề sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ nhƣ: chế tác đá mỹ nghệ, thêu ren, 

cói, mây tre đan, mộc, gốm sứ; 11 làng nghề gây trồng kinh doanh sinh vật cảnh 

và 1 làng nghề xây dựng. 
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Hiện tại trong tỉnh có các làng nghề truyền thống, tiêu biểu là:   

-  Nghề thêu ren (Ninh Hải - Hoa Lƣ), có từ thời nhà Trần, hiện nay có vài 

chục ngh n lao động với mức lƣơng trên 0,5 triệu đồng/tháng. Các loại sản phẩm 

này  đƣợc tiêu thụ tại Hà Nội, Hải Phòng không  chỉ cho khách hàng Việt Nam 

mà còn cho khách du lịch nƣớc ngoài. Hoạt động thêu ren v n có vai trò quan 

trọng trong phát triển kinh tế ở vùng nông thôn. 

- Nghề cói ( im Sơn, Yên  hánh, Yên Mô), sản phẩm cói năm 2019 đạt 

1.950 nghìn sản phẩm. Nghề cói đ  tạo việc làm thƣờng xuyên cho 1.500 lao 

động và trên 25.000 lao động nông nhàn ở nông thôn với mức thu nhập khá. 

- Nghề chạm khắc đá (Ninh Vân - Hoa Lƣ), là một nghề thủ công mỹ nghệ 

nổi tiếng của Ninh B nh, đến nay v n đƣợc bảo tồn và phát triển.  

- Hàng mộc cao cấp và nghề mây tre đan: Nghề mộc cao cấp phát triển ở 

Ninh Phong, TP Ninh Bình và nghề mây tre đan ở Nho Quan, Gia Viễn. 

Tác động của phát triển công nghiệp đến môi trường 

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp, xây dựng đóng vai trò chủ 

đạo trong phát triển kinh tế xã hội tỉnh Ninh B nh. Tuy nhiên, quá tr nh đô thị 

hóa và phát triển công nghiệp tƣơng đối nhanh đ  có những ảnh hƣởng đáng kể 

đến môi trƣờng, tài nguyên thiên nhiên. Tài nguyên đất bị khai thác để xây dựng 

đô thị, cụm công nghiệp làm giảm diện tích cây xanh, cùng với nhu cầu nƣớc 

phục vụ sản xuất sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ ngày càng tăng làm nguy cơ suy 

thoái nguồn tài nguyên nƣớc. Khí thải, bụi từ các nhà máy sản xuất xi măng, 

khai thác vật liệu xây dựng, nƣớc thải từ các nhà máy chế biến thực phẩm, dệt 

nhuộm không đƣợc xử lý triệt để gây ô nhiễm môi trƣờng. … 

Nƣớc thải công nghiệp: 

Nhu cầu nƣớc cho sản xuất công nghiệp năm 2020  khoảng  39,603 triệu 

m
3
/năm. Thành phần nƣớc thải ngành công nghiệp trên địa bàn năm  2020 nhƣ 

sau: 

Bảng 2.7. Nƣớc thải ngành công nghiệp năm 2020 

Đơn vị: triệu m
3
/năm 

Đơn vị KCN, CCN  Các làng nghề 
Cơ sở 

phân tán 
Tổng 

Tỉnh Ninh Bình 14,129 2,153 9,458 25,74 

   Nguồn: Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Ninh Bình, nội dung bảo vệ tài 

nguyên nước mặt giai đoạn 2013 – 2025 

 



Báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2020 

 

38 

 

Hình 2.4: Tỷ lệ nước thải ngành công nghiệp năm 2020 

    

 Năm 2019, tổng lƣợng nƣớc thải tại 05 KCN vào khoảng 7.845,2 

m
3
/ngày đêm. Trong đó,  CN  hánh Phú khoảng 5.716,5m

3
/ngày đêm,  CN 

Gián Khẩu 598,7m
3
/ngày đêm,  CN Phúc Sơn khoảng 1.081m

3
/ngày đêm, 

 CN Tam Điệp khoảng 409 m
3
/ngày đêm,  CN  hánh Cƣ 40 m

3
/ngày đêm. 

Mỗi loại hình sản xuất sản sinh ra các chất thải nguy hại khác nhau, trên cơ 

sở tổng hợp cũng nhƣ qua khảo sát thực tế cho thấy đặc trƣng nƣớc thải của các 

khu, cụm, điểm công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh nhƣ sau: 

a) Các nhà máy chế biến nông sản và thực phẩm 

Nhà máy chế biến nông sản thực phẩm: các chất thải gây tác động chủ yếu là 

(1) các chất hữu cơ dễ phân huỷ (BOD5), (2) các chất dinh dƣỡng (Nitơ, phốt 

pho) và các vi sinh vật gây bệnh.    

   Các chất hữu cơ dễ phân huỷ bao gồm các hợp chất hydratcacbon, protein, 

chất béo,… các chất thải này phân huỷ rất nhanh d n đến hình thành axit. Trong 

các loại hình chế biến nông sản, thủy hải sản và thực phẩm trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình, các chất hữu cơ dễ phân huỷ có tác động môi trƣờng lớn đƣợc xả ra 

từ các nhà máy sản xuất bia Công ty CP Bia Ninh Bình, Xí nghiệp chế biến hải 

sản Kim Hải (huyện  im Sơn) v.v… Hàm lƣợng BOD5 trong nƣớc thải của các 

trang trại chăn nuôi và chế biến thực phẩm thƣờng dao động trong khoảng từ 

100-300mg/l, vƣợt quy chuẩn thải loại B của QCVN 40:2011/BTNMT  khoảng 

55% 

8% 

37% 

KCN, CCN

Các làng nghề 

Cơ sở phân tán  
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4 – 10 lần. Bằng cảm quan thực tế thấy rằng nƣớc mặt của thủy vực tiếp nhận 

nƣớc thải có màu đen và mùi hôi thối, với hàm lƣợng chất hữu cơ cao nhƣ trên 

có thể làm hạn chế sự phát triển và tiêu diệt các loài thuỷ sinh. Sự tác động của 

chúng đến môi trƣờng nƣớc làm suy giảm oxy hoà tan trong nƣớc, làm chậm 

phát triển hoặc làm chết các loài thuỷ sinh, suy giảm đa dạng sinh học, làm giảm 

chất lƣợng nƣớc sinh hoạt và gây mùi rất khó chịu.                 

Các chất dinh dƣỡng và vi sinh vật các chất dinh dƣỡng điển hình trong 

nƣớc thải xả thải của các cơ sở sản xuất chế biến nông sản, hải sản, thực phẩm là 

amon (NH4
+
), nitrat (NO3

-
), nitrit (NO2

-
), phôt phat (PO4

3-
). Các hợp phần dinh 

dƣỡng này có hàm lƣợng lớn trong nƣớc thải của các cơ sở chế biến. NH4
+ 

 

nhiều khi tồn tại dạng NH4OH hoặc các muối amon dễ bị oxy hoá bởi vi sinh vật 

thành nitrit sau đó thành nitrat. Trong nƣớc mặt hàm lƣợng các chất dinh dƣỡng 

cao có thể gây phú dƣỡng hoá đặc biệt là nitơ và phốt pho tạo điều kiện cho tảo 

phát triển, làm cho nƣớc có hiện tƣợng “nở hoa” và mang màu sắc của tảo và 

làm cho nƣớc có mùi vị khó chịu nhƣ mùi cỏ, mùi thối…Trong trƣờng hợp nếu 

nitrat và nitrit thâm nhập vào nguồn nƣớc ăn, con ngƣời uống nhiều sẽ ảnh 

hƣởng xấu đến máu, hạn chế khả năng vận chuyển oxy của máu lên não và gây 

ung thƣ. 

Trong các nguồn nƣớc mặt bị tác động do xả thải từ nguồn thải của các nhà 

máy chế biến nông sản, thực phẩm thƣờng có hàm lƣợng Coliform rất cao do có 

điều kiện thuận lợi để phát triển. Hiện nay, nông dân lân cận các vùng xả thải 

của nhà máy chế biến thực phẩm đ  sử dụng nƣớc thải giàu dinh dƣỡng này để 

tƣới cho rau xanh (rau thơm, xà lách, xu hào và lúa…tƣới thẳng từ nƣớc mặt liên 

quan hoặc nƣớc thải pha lo ng), lƣợng Coliform này nhanh chóng phát tán vào 

đất, vào nƣớc ngầm tầng nông, nƣớc sông, hồ, phát tán vào rau xanh sau đó vào 

cơ thể con ngƣời và gây nên các dịch bệnh nguy hiểm, có thể gây chết ngƣời 

hàng loạt nếu không chữa trị kịp thời nhƣ tả, lỵ…                

b) Tác động nƣớc thải các nhà máy cơ khí, gia công, sản xuất điện tử 

Ngành gia công cơ khí và sản xuất điện tử chủ yếu bao gồm các nhà máy lắp 

ráp và sản xuất phụ tùng, linh kiện điện tử, y cụ… Đối tƣợng phục vụ và chủng 

loại sản phẩm của ngành này rất đa dạng. Nguồn phát sinh chất thải chủ yếu từ: 

- Nƣớc làm mát máy móc, thiết bị; 

- Nƣớc rửa máy móc thiết bị và vệ sinh nhà xƣởng; 

- Nƣớc tẩy rửa bề mặt, mạ chi tiết; 

- Nƣớc thải từ hệ thống xử lý khí thải; 
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- Đặc điểm của nƣớc thải ngành này thƣờng có chứa dầu mỡ (do bôi trơn 

máy móc, động cơ) có khả năng gây ô nhiễm nguồn nƣớc, nhất là đối với các 

nhà máy gia công cơ khí, sản xuất linh kiện. 

Các nhà máy cơ khí bao gồm sản xuất phụ tùng và lắp ráp ô tô, xe máy, tái 

chế sắt thép. Chất thải gây tác động môi trƣờng chủ yếu là dầu mỡ, các kim loại 

nặng và pH thấp.  

Các chất dầu mỡ : Các chất dầu mỡ sinh ra do quá tr nh sơn, mạ và kể cả các 

vật liệu phế thải tập kết chờ tái chế bị nƣớc mƣa chảy tràn cuốn đi. Các lớp dầu 

mỡ tồn lƣu rất lâu trong môi trƣờng nƣớc và đất. Trong môi trƣờng nƣớc nếu 

dầu phủ lớp dày 0,1mm sẽ cản trở đáng kể trao đổi khí của nƣớc cùng với các 

chất huyền phù và vật liệu lơ lửng sẽ  cản trở thâm nhập ánh sáng vào nƣớc, 

trong điều kiện nhƣ vậy sẽ hạn chế phát triển hoặc tiêu diệt các loài thuỷ sinh, 

làm suy giảm đa dạng sinh học trong nƣớc. Trong nƣớc ngầm ở tầng nông hoặc 

nằm trong các tầng phủ bở rời, dầu mỡ có thể thâm nhập vào theo nƣớc mặt gây 

ô nhiễm nƣớc ngầm.          

Các kim loại nặng: Trong nƣớc thải của các nhà máy cơ khí đƣợc sinh ra 

trong các công đoạn nhƣ mạ kim loại, tẩy rỉ, rửa và làm lạnh…các kim loại gây 

tác động đến môi trƣờng xung quanh bao gồm chủ yếu là Fe (gỉ sắt) ngoài ra còn 

có Al, Zn, Cr… 

Sắt trong nƣớc thải của các nhà máy sản xuất cơ khí xả thải vào môi trƣờng 

nƣớc mặt có thể oxy hoá cao tồn tại hoá trị Fe
3+

 và làm cho nƣớc có màu vàng, 

sự tồn tại một lớp gỉ sắt trên bề mặt nƣớc cùng với các chất huyền phù lơ lửng 

của Fe và Al làm nƣớc có pH thấp (có thể <3) cũng hạn chế sự phát triển hoặc 

tiêu diệt các loài thuỷ sinh, làm suy giảm đa dạng sinh học trong nƣớc. Trong 

điều kiện có thể oxi hoá thấp trong nƣớc ngầm sắt lại tồn tại dạng Fe
2+

 có mùi 

rất tanh khó chịu và gây tổn hại tới sức khoẻ của con ngƣời nếu dùng nƣớc có 

lƣợng sắt vƣợt quá 1,5mg/l, có thể gây bệnh nhƣ sỏi thận, suy giảm chức năng 

gan… 

 Nếu nguồn thải có hàm lƣợng dầu mỡ và các kim loại nhƣ Fe, Al cao tác 

động tới môi trƣờng đất làm cho đất thay đổi đặc tính cơ lý nhƣ kết vón, chặt sít 

và đặc biệt nếu giàu Fe và Al đất sẽ bị chua làm suy giảm đa dạng sinh học 

trong đất tăng cƣờng laterit hoá, đá ong hoá do vậy đất dần bị mất khả năng canh 

tác.  

Đối với các cơ sở có vốn đầu tƣ lớn, dây chuyền công nghệ sản xuất hiện 

đại, hệ thống xử lý nƣớc thải hiệu suất cao và nƣớc sau xử lý đƣợc tuần hoàn 

cho sản xuất do vậy chất lƣợng nƣớc thải xả ra môi trƣờng là không có hoặc nếu 
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có th  đều đạt QCVN. Do vậy tác động đến môi trƣờng nƣớc mặt, nƣớc dƣới đất, 

đất có thể nói là nhỏ, chƣa phát hiện những tác động cụ thể nào.  

Đối với những cơ sở sản xuất nhỏ tập trung chủ yếu trong lĩnh vực tái chế 

sắt thép mang tính chất thủ công và nƣớc thải đƣợc xả thẳng ra môi trƣờng 

không qua xử lý,  những cơ sở này ngoài nguồn thải giàu Fe, Al do qua trình sản 

xuất, còn nguồn nƣớc mƣa chảy tràn từ bãi phế liệu.  

c) Tác động nƣớc thải các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng,  

Đối với ngành sản xuất vật liệu xây dựng nhƣ: Sản xuất xi măng, sản xuất 

gạch xây các loại, sản xuất đá xây dựng. Nƣớc thải tác động đến môi trƣờng 

xung quanh chủ yếu là chất rắn lơ lửng (TSS), dầu mỡ và các chất hữu cơ dễ 

phân huỷ của nƣớc mƣa chảy tràn liên quan đến nƣớc thải nhất là đối với công 

nghiệp sản xuất xi măng, đá xây dựng. Các chất thải liên quan tuy không độc hại 

nhƣ nƣớc thải của công nghiệp thực phẩm hay dƣợc và hoá chất nhƣng làm tăng 

độ đục của nƣớc mặt có thể gấp nhiều lần so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT 

ảnh hƣởng đến đời sống của sinh vật thuỷ sinh. Nƣớc thải của nhà máy sản xuất 

vật liệu xây dựng nếu không đƣợc quản lý tốt để xả thẳng ra môi trƣờng đất có 

thể làm cho môi trƣờng đất bị phủ lớp bột sét giàu sắt và nhôm làm phá vỡ đặc 

tính vật lý và đặc điểm cơ giới của đất nhƣ bị chặt sít, nứt nẻ, tạo cơ sở tích luỹ 

lâu dài các độc tố, đồng thời làm giàu các kim loại nhôm, sắt trên bề mặt làm 

cho đất bị chua mất khả năng canh tác. 

Đối với các cơ sở khai thác vật liệu xây dựng có diện tích khai thác rộng, 

theo tính toán của các chuyên gia thuỷ văn môi trƣờng lƣợng nƣớc mƣa chảy 

tràn mang theo khối lƣợng TSS sẽ là tƣơng đối lớn, thành phần của TSS giàu đá 

vôi, sắt nhôm và cả giàu mỡ làm tăng độ đục thủy vực tiếp nhận lên hàng trăm 

lần và làm bồi đắp lòng chảy. Hầu hết các xí nghiệp sản xuất gạch chịu lửa và 

gạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, các nguyên liệu với khối lƣợng lớn 

làm gạch là đất sét đƣợc dự trữ không đƣợc che chắn, nƣớc mƣa chảy tràn qua 

các bã chứa nguyên liệu có độ đục cao, có thể tác động, ảnh hƣởng tới chất 

lƣợng nƣớc mặt liên quan nhƣ sông Vân, sông Tranh, sông Hệ v.v… 

Chất thải công nghiệp thông thƣờng: 

CTR công nghiệp tại Ninh Bình  phát sinh chủ yếu từ các lĩnh vực hoạt 

động: sản xuất VLXD, cơ khí, điện tử, điện lạnh, may mặc, thực phẩm…. Ngoài 

CTR công nghiệp, tại các KCN, CCN còn có CTR sinh hoạt phát sinh từ ngƣời 

lao động. Tại Ninh B nh , các cơ sở sản xuất công nghiệp chủ yếu tập trung 

trong các KCN, CCN, TTCN và nằm rải rác theo các khu vực khai thác đá và 
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sản xuất VLXD của địa phƣơng. Bên cạnh đó còn một số ít các cơ sở sản xuất 

quy mô nhỏ nằm gần các khu dân cƣ tập trung. 

Thành phần chủ yếu trong CTR công nghiệp trình bày tại Bảng. 

Bảng 2.8  Thành phần CTR phân theo ngành sản xuất 

Các ngành sản 

xuất 
Nguồn phát sinh Thành phần chất thải 

Gia công chế tạo cơ 

khí 
Hàn, cắt, mạ 

Xỉ kim loại; kim loại phế 

liệu 

Bùn thải từ hệ thống XLNT 

Chế biến thực phẩm Nguyên liệu, lò hơi 

Chất hữu cơ; xỉ than,  

Bùn thải từ hệ thống xử lý 

nƣớc thải 

Sản xuất nƣớc giải 

khát 

Sơ chế nguyên liệu 

Đóng chai, lò hơi 

Vỏ hoa quả, cặn bã;  

Bùn thải từ hệ thống xử lý 

nƣớc thải 

Chai, lọ vỡ, xỉ than 

Sản xuất bao bì Cắt, xẻ, định hình 
Vụn carton, bao bì mỏng 

Bùn thải từ hệ thống XLNT 

VLXD (gốm, sứ, 

gạch, silicat, đá….) 

Lò hơi, lò nung 

Chuẩn bị nguyên liệu 

Khai thác chế biến đá 

Xỉ than 

Nguyên vật liệu rơi v i 

Bụi đá, đất đá thải 

Công nghiệp nhựa 
Nấu nhựa 

Cắt gọt bavia 

Xỉ than 

Nhựa vụn, sản phẩm hỏng 

Bùn thải từ hệ thống XLNT 

Công nghiệp hàng 

tiêu dùng: điện tử - 

đồ gia dụng, tin học. 

Lắp ráp 

Phế liệu, bavia 

Sản phẩm hỏng 

Thùng đựng hóa chất, 

Nƣớc thải từ PTN, kiểm 

nghiệm sản phẩm 

 

Chất thải nguy hại 

Việc phát sinh các loại chất thải từ công nghiệp của tỉnh Ninh B nh rất đa 

dạng. Ngoài chất thải từ các nhà máy công nghiệp các ngành nghề, vài năm trở 

lại đây trên địa bàn tỉnh có nhiều gara sửa chữa, bảo dƣỡng ô tô, xe máy, máy 

công nghiệp đang hoạt động để đáp ứng nhu cầu của xã hội. Chất thải nguy hại 

phát sinh từ các gara chủ yếu bao gồm: Giẻ lau dính dầu, mỡ, sơn; Dầu động cơ 

thải; Ắ quy chì thải; Bộ lọc dầu đ  qua sử dụng… Ngoài ra, lƣợng bùn thải từ 

các hệ thống xử lý nƣớc thải trong các cơ sở công nghiệp cũng ngày càng nhiều 

làm gia tăng lƣợng CTNH phát sinh. 
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Đặc trƣng chất thải nguy hại kèm theo m  chất thải từ một số hoạt động 

công nghiệp đƣợc tổng hợp trong bảng dƣới đây: 

Bảng 2.9. Đặc trƣng chất thải nguy hại 

TT 
Loại Hình 

hoạt động 
Cách Phát Thải Chất Thải Điển Hình 

1 
Tẩy rửa 

khô 

Quá trình tẩy rửa khô thƣơng 

mại 

Cặn chƣng cất, khay bộ lọc đ  

qua sử dụng, cặn bột nấu chín, 

dung môi đ  qua sử dụng, 

perchloroethylene chƣa qua sử 

dụng 

2 

Sản xuất và 

tân trang đồ 

nội thất 

Thi công và chuẩn bị bề mặt, 

nhuộm màu và sơn, hoàn thiện, 

làm sạch bằng cọ và cọ phun 

Chất thải dễ bắt lửa, chất thải 

độc hại, chất thải dung môi, 

chất thải sơn 

3 

Thi công, 

phá dỡ, và 

sửa chữa 

lại 

Giải phóng mặt bằng, phá hủy, 

và phá dỡ; thi công với số 

lƣợng lớn; công tác mộc và thi 

công sàn; chuẩn bị sơn và sơn; 

các hoạt động thi công chuyên 

môn 

Chất thải dễ bắt lửa, chất thải 

độc hại, chất thải dung môi, 

chất thải sơn, dầu đ  qua sử 

dụng, axít/bazơ 

4 

Phòng thí 

nghiệm/ 

kiểm 

nghiệm 

trong các 

cơ sở công 

nghiệp 

Kiểm tra chẩn đoán và các 

kiểm tra trong phòng thí 

nghiệm khác 

Dung môi đ  qua sử dụng, 

thuốc thử chƣa qua sử dụng, 

các sản phẩm phản ứng, m u 

thử, vật liệu nhiễm bẩn 

5 
Bảo dƣỡng 

 xe cộ 

Bảo dƣỡng máy lạnh; sửa chữa 

và tân trang thân xe; rửa xe; 

thay ắc-quy và dầu/chất lỏng; 

chống gỉ, sơn, và loại bỏ sơn; 

rửa và tẩy nhờn các bộ phận; 

sửa bộ tản nhiệt; vệ sinh bồn 

chứa và nơi chứa sản phẩm; vệ 

sinh xƣởng 

Axít/bazơ, dung môi, chất thải 

dễ bắt lửa, chất thải độc hại, 

chất thải sơn, giẻ và khăn đ  

qua sử dụng, ắc-quy, dầu đ  sử 

dụng, lọc dầu, hóa chất tẩy rửa 

chƣa sử dụng, bơm túi khí 

6 In ấn 
Sử dụng mực trong in litô, in 

nổi, in lƣới, in nổi bằng khuôn 

Axít/bazơ, chất thải kim loại 

nặng, dung môi hữu cơ đ  qua 
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TT 
Loại Hình 

hoạt động 
Cách Phát Thải Chất Thải Điển Hình 

mềm, và in bản kẽm; xử lý bản 

khắc kẽm; vệ sinh thiết bị in; 

phát triển các bản âm và bản in; 

xử lý in 

sử dụng, chất thải độc hại, chất 

thải và mực đ  sử dụng, các 

hóa chất chƣa sử dụng 

7 
Sửa chữa 

thiết bị 

Tẩy nhờn, vệ sinh thiết bị, loại 

bỏ gỉ, chuẩn bị sơn, sơn, loại bỏ 

sơn, buồng phun, súng phun, và 

làm sạch bằng cọ 

Axít/bazơ, chất thải độc hại, 

chất thải dễ bắt lửa, chất thải 

sơn, dung môi 

8 

Ngƣời 

dùng cuối 

thuốc trừ 

sâu/dịch vụ 

sử dụng 

Sử dụng và làm sạch thuốc trừ 

sâu 

Thuốc trừ sâu đ  sử dụng/chƣa 

sử dụng, chất thải dung môi, 

chất thải dễ bắt lửa, đất nhiễm 

bẩn (do tràn chất thải), nƣớc cọ 

rửa nhiễm bẩn, các thùng chứa 

rỗng 

9 

Cửa hàng 

sửa chữa và 

dạy nghề 

Sửa chữa thân và động cơ ô tô, 

kỹ nghệ sắt, chuẩn bị biển số 

nghệ thuật đồ họa, công tác gỗ 

Chất thải dễ bắt lửa, chất thải 

dung môi, axít/bazơ, chất thải 

sơn 

10 Xử lý ảnh 

Xử lý và phát triển các bản 

âm/bản in; rửa, chống rung, vệ 

sinh hệ thống 

Chất tái tạo có tính axít, các 

chất vệ sinh hệ thống và gốc 

đicromat, bộ kích hoạt chụp 

ảnh, chất thải ăn mòn và dễ bắt 

lửa, bạc 

 

       Tính đến hết tháng 9 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trƣờng thực hiện 

quản lý 135 Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định tại 

Thông tƣ số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng quy định về quản lý chất thải nguy hại. 

CTNH phát sinh theo báo cáo của các đơn vị là 2.785,69 tấn, trong đó 

khối lƣợng CTNH rắn là 2.582,22 tấn, CTNH lỏng là 203,46 tấn. 

Hiện chất thải rắn nguy hại phát sinh trên địa bàn tỉnh chủ yếu từ các hoạt 

động, sản xuất công nghiệp, làng nghề, sửa chữa, bảo dƣỡng phƣơng tiện giao 

thông, y tế và sinh hoạt. Trong đó, các ngành cơ khí, chế tạo, công nghiệp nhẹ, 

sửa chữa, bảo dƣỡng phƣơng tiện giao thông, các dịch vụ y tế là phát sinh nhiều 

CTNH.  
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Về cơ bản, các cơ sở sản xuất, kinh doanh có khối lƣợng chất thải nguy hại 

phát sinh lớn đ  thực hiện thu gom lƣu giữ chất thải nguy hại theo đúng quy định 

tại Thông tƣ số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng. 

Đối với các cơ sở có khối lƣợng chất thải nguy hại phát sinh ít thì chất 

thải nguy hại thƣờng đƣợc thu gom, lƣu giữ tại các thùng chứa hoặc kho chứa 

cho đến khi có khối lƣợng đủ lớn để giao cho đơn vị có chức năng vận chuyển, 

xử lý, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh có quy mô nhỏ chƣa nhận thức đƣợc các 

quy định về quản lý chất thải nguy hại. 

Đối với CTNH phát sinh từ các cơ sở sửa chữa, bảo dƣỡng phƣơng tiện 

giao thông chủ yếu là dầu thải và ắc quy thải thƣờng đƣợc chủ cơ sở thu gom và 

bán lại cho ngƣời khác để tái chế. Các cơ sở này thƣờng không có các biện pháp 

thu gom, lƣu giữ phù hợp nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ ô nhiễm môi trƣờng. 

Chất thải y tế nguy hại đƣợc các cơ sở y tế thu gom, phân loại, lƣu giữ và 

hợp đồng vận chuyển xử lý với đơn vị có chức năng theo quy định về quản lý chất 

thải y tế theo Thông tƣ liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 

31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quy định về quản lý 

chất thải y tế. Các  cơ sở y tế cũng thực hiện xử lý chất thải y tế nguy hại theo mô 

hình cụm  tại Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh Ninh 

Bình về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh. 

Đối với chất thải nguy hại phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt hiện nay 

chủ yếu đƣợc các hộ gia đ nh thu gom cùng với chất thải sinh hoạt và giao cho 

các đơn vị thu gom rác thải sinh hoạt, một số chất thải nguy hại nhƣ: ắc quy, pin, 

linh kiện điện tử có thành phần nguy hại đƣợc thu gom bán phế liệu. 

 hí thải  công nghiệp 

Hoạt động sản xuất CN-TTCN với nhiều loại h nh khác nhau là một trong 

những nguồn gây ô nhiễm môi trƣờng không khí đáng kể trên địa bàn tỉnh. Tùy 

thuộc vào loại h nh sản xuất, quy mô, công nghệ sản xuất, nhiên liệu sử dụng mà 

các hoạt động sản xuất CN-TTCN khác nhau sẽ làm phát sinh khí thải với các 

thành phần và mức độ khác nhau.  hí thải công nghiệp của tỉnh bao gồm một số 

nguồn phát thải chính, trong đó hai nguồn phát thải quan trọng nhất là: từ 05 khu 

công nghiệp đang hoạt động,  11 Cụm công nghiệp đang hoạt động và các cơ sở 

sản xuất vật liệu xây dựng (bao gồm:05 nhà máy xi măng, 21 nhà máy gạch lò 

nung và 11 cơ sở sản xuất vôi quy mô công nghiệp) và nhà máy Nhiệt điện Ninh 

Bình là các nguồn khí thải công nghiệp gây ô nhiễm lớn nhất tại Ninh Bình.  
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Một số nhóm ngành sản xuất CN-TTCN điển h nh trên địa bàn tỉnh Ninh 

Bình và đặc trƣng phát thải đƣợc thể hiện ở Bảng: 

Bảng 2.10.Các nhóm ngành sản xuất và phát đặc trƣng 

TT Các ngành sản xuất Khí thải 

1 Gia công chế tạo cơ khí 
 hói hàn; bụi kim loại đặc thù; CN-, 

HCL, CO, CO2, Si... 

2 
Chế biến thực phẩm, nƣớc giải 

khát 

Bụi nguyên liệu; mùi hôi; CO; NOx; 

SO2; VOC; hóa chất tẩy rửa; khí thải 

lò hơi... 

3 

Chế biến nông sản, thức ăn 

chăn nuôi, nƣớc giải khát,  

dƣợc phẩm 

Bụi, mùi hôi, CO, NOx, SO2, 

VOC, H2S ...  

4 
Công nghiệp hàng tiêu dùng: 

điện tử, đồ gia dụng, điện lạnh 

Bụi, khói, dung môi, chất tẩy rửa , 

nhiệt độ cao.... 

5 
Sản xuất chế biến vật liệu xây 

dựng 
Bụi, tiếng ồn, CO, NOx, SO2 

6 
Sản xuất hàng thủ công mỹ 

nghệ, đồ trang sức 

Bụi, khí thải hơi dung môi hóa chất, 

hơi sơn, tiếng ồn 

7 Chế biến lâm sản Bụi, tiếng ồn 

8 Công nghiệp may 
Bụi; CO; NOx; SO2; Clo; 

formandehit; hơi NaOH; NaClO... 

9 

 hói thải từ các nguồn đốt 

nhiên liệu: lò hơi, lò cấp nhiệt, 

máy phát điện thuộc các ngành 

nhƣ dệt may, chế biến thực 

phẩm,... 

Bụi, CO, NOx, SO2, CO2, VOC, 

muội khói 

10 Trạm xử lý nƣớc thải NH3, H2S, CH4, Mercaptan....... 

 

  Hiện nay, tất cả các nguồn phát sinh khí thải lớn bao gồm: Nhà máy nhiệt 

điện Ninh B nh, Công ty cổ phần phân lân Ninh B nh, 05 nhà máy xi măng trên 

địa bàn tỉnh Ninh B nh và một số cơ sở sản xuất kinh doanh khác, khi xây dựng 

đều đ  lắp đặt hệ thông xử lý khí thải, do vậy chất lƣợng khí thải của các nguồn 

khí thải từ các đảm báo quy chuẩn môi trƣờng trƣớc khi thải ra ngoài môi 
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trƣờng. Đồng thời trong giai đoạn 2019 đến năm 2020. Theo quy định của Luật 

Bảo vệ môi trƣờng, các nguồn thải có lƣu lƣợng lớn trên địa bàn tỉnh Ninh B nh 

đều đ  lắp đặt hệ thống quan trắc môi trƣờng tự động online và truyền dữ liệu 

trực tiếp về Sở Tài nguyên môi trƣờng để theo dõi giám sát. 

 Dƣới đây là trích xuất dữ liệu quan trắc môi trƣờng tự động online của một 

số cơ sở truyền về Hệ thống tiếp nhận dữ liệu quan trắc môi trƣờng dự động 

online của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng Ninh B nh: 

 

Biểu đồ 2.1. Nồng độ bụi trong 15 

ngày của khí thải Nhà máy nhiệt phân 

lốp cao su của Công ty CFG NB 

 

Biểu đồ 2.2. Nồng độ các thông số 

trong khí thải của Nhà máy Nhiệt điện 
Ninh Bình, ngày 05/12/2020 

 

Biểu đồ 2.3. Diễn biến lưu lượng khí 

thải của ống khói nghiền than 1 trong 

15 ngày của Công ty xi măng Vissai 
NB 

 

Biểu đồ 2.4. Diễn biến thông số NO 

trong khí thải ống khói lò 1 của Công ty 
xi măng Tam Điệp, ngày 05/12/2020 

 

Nguồn gây ô nhiễm không khí từ hoạt động khai thác khoáng sản và sản 

xuất vật liệu xây dựng: 

Sản lƣợng sản xuất từ lĩnh vực khai thác khoáng sản và sản xuất vật liệu 

xây dựng của tỉnh tăng mạnh trong giai đoạn 2011-2015 và ổn định trong giai 

đoạn 2016-2017 và có xu hƣớng giảm sản lƣợng khoảng 5%/năm trong năm 

2019 và 2020 nhƣng v n duy tr  giá trị sản xuất. Hoạt động khai thác khoáng sản 
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và sản xuất vật liệu xây dựng của tỉnh tập trung chủ yếu tại huyện Gia Viễn, 

Tam Điệp và Hoa Lƣ. Trong đó khu vực tập trung nhiều cơ sở sản xuất, khai 

thác vật liệu xây dựng là khu vực phía x  Gia Thanh, huyện Gia Viễn.  

Môi trƣờng khu vực sản xuất VLXD nói chung sẽ bị ô nhiễm môi trƣờng 

không khí liên quan đến khói, bụi từ hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng (các 

nhà máy xi măng, các doanh nghiệp khai thác, chế biến đá, sản xuất bột đá) và 

hoạt động vận tải của các phƣơng tiện giao thông trong quá tr nh vận chuyển 

nguyên vật liệu, thành phẩm. 

+ Do hoạt động sản xuất xi măng: nhà máy XM pomihoa, nhà máy XM 

Vicem Tam Điệp, tập đoàn XM The Vissai, nhà máy XM Hệ Dƣỡng,… 

+ Do hoạt động khai thác, chế biến đá: Một số doanh nghiệp khai thác, chế 

biến khoáng sản chƣa thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trƣờng. Hệ 

thống phun sƣơng dập bụi tại khu vực dàn nghiền hoặc tƣới ẩm đá trƣớc khi 

nghiền chƣa đƣợc thực hiện thƣờng xuyên triệt để. Giải pháp trồng cây xanh để 

cách ly giảm thiểu bụi phát tán ra khu vực xung quanh của các nhà máy sản xuất 

xi măng, các tổ chức khai thác, chế biến đá không thực hiện đúng quy hoạch đ  

đƣợc phê duyệt. 

+ Do hoạt động giao thông vận tải: Một số tuyến giao thông trong khu vực 

đ  xuống cấp, chƣa đáp ứng yêu cầu khai thác, mặt đƣờng nứt vỡ, lồi lõm, khi 

thời tiết nắng th  cuốn theo bụi phát tán trên mặt đƣờng, đặc biệt là các đoạn nối 

từ các tuyến đƣờng chính vào các khu khai thác mỏ… Trong khi đó kinh phí cho 

công tác bảo dƣỡng thƣờng xuyên không đáp ứng, do đó cần bổ sung nguồn lực 

khác để thực hiện vệ sinh mặt đƣờng.   

Ô nhiễm chủ yếu trong sản xuất xi măng chủ yếu là do ô nhiễm bụi, đây là 

bụi kích thƣớc nhỏ khả năng phát tán xa theo gió (cụ thể nồng độ phát thải thể 

hiện trong chƣơng 3). Do đó các nhà máy xi măng đ  trang bị hệ thống lọc bụi 

túi và lọc bụi tĩnh điện trong các công đoạn sinh ra nhiều bụi. Bụi sinh ra từ các 

nguồn phát thải thấp nhƣ kho nguyên liệu (đá vôi, sét, than, các chất phụ gia…) 

ảnh hƣởng chủ yếu trong khu vực nhà máy. Tại các nguồn phát thải cao nhƣ lò 

nung và làm nguội clinker, nghiền than, nghiền xi măng… trong Nhà máy xi 

măng đều đƣợc trang bị các thiết bị lọc bụi tại các vị trí có phát thải để giảm 

thiểu tối đa bụi phát tán ra môi trƣờng. 

Tác động của phát triển làng nghề đến môi trường 

Đặc điểm ô nhiễm môi trƣờng các làng nghề phụ thuộc chính vào quy mô 

và ngành nghề lĩnh vực hoạt động sản xuất. Đặc trƣng ô nhiễm của các loại hình 

sản xuất làng nghề đƣợc đƣa ra trong bảng dƣới đây: 
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Bảng  2.11. Tổng hợp đặc trƣng ô nhiễm các loại hình làng nghề   

TT 
Ngành 

nghề 
Khí thải 

Nƣớc 

thải 

Chất thải 

rắn/CTNH 
Lƣu ý khác 

1 

Chế biến 

thực phẩm 

Các chất ô 

nhiễm khí 

nhƣ H2S, 

CH4 và mùi 

hôi do phân 

hủy các chất 

hữu cơ 

Hàm 

lƣợng hữu 

cơ, N, P 

rất cao,  

coliform 

cao, 

Bã bùn thải 

chứa các chất 

hữu cơ, vỏ 

thực vật bị loại 

ra trong khâu 

sơ chế, bùn đất 

Hầu hết dùng chung 

hệ thống cống thoát 

nƣớc thải sinh hoạt, 

xảy ra phân hủy 

mạnh các chất hữu cơ 

tạo mùi hôi thối khó 

chịu và tiềm ẩn mầm 

bệnh dịch. 

Chỉ tiêu ô 

nhiễm đặc 

trƣng 

Bôi, CO, 

SO2, H2S, 

NH3, CH4 

SS, 

BOD5, 

COD, 

N, P, 

Coliform 

Chất hữu cơ dễ 

phân hủy, phân 

thải 

2 

Thủ công 

mỹ nghệ 

Bụi trong 

quá trình gia 

công, hơi 

sơn và dung 

môi pha sơn 

trong quá 

trình hoàn 

thiện sản 

phẩm 

Lƣợng 

nhỏ, mức 

độ ô 

nhiễm 

thấp 

Các thành 

phần tạp chất, 

bavia, vật dụng 

hỏng; thùng và 

bao bì chứa 

hóa chất sử 

dụng không 

đƣợc quản lý 

đúng cách. 

Khu vực sản xuất gắn 

liền với không gian 

sinh hoạt gây phơi 

nhiễm trực tiếp cho 

mọi thành viên trong 

gia đ nh và cộng 

đồng. Phần bao bì 

tiềm ẩn nguy cơ là 

CTNH chƣa đƣợc 

kiểm soát đúng cách 

Chỉ tiêu ô 

nhiễm đặc 

trƣng 

Bụi, THC, 

SO2, Axeton, 

mùi 

SS, 

BOD5, 

COD, 

N, độ 

màu, dầu 

mỡ 

Cặn sơn, 

3 

Tái chế 

chất thải 

(nhựa) 

Khí thải đùn 

nhựa, CO, 

CO2, CH4, 

HCl, SO2, 

NOx, THC 

Nƣớc rửa 

(đ i) nhựa 

có hàm 

lƣợng ô 

nhiễm 

cao, nƣớc 

làm mát 

kéo sợi 

Nhựa vụn, cặn 

bẩn, các chi 

tiết kim loại, 

thủy tinh, cao 

su.. 

Phần nƣớc thải chứa 

nhiều tạp chất sẵn có 

trong phế liệu có độ 

kiềm cao gây ô nhiễm 

nguồn nƣớc mặt, hơi 

khí mùi của quá trình 

đùn nhựa ảnh hƣởng 

lớn đến sinh hoạt của 
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cộng đồng, chất thải 

rắn chứa nhiều thành 

phần nguy hại không 

đƣợc phân loại có 

khả năng l n vào chất 

thải rắn sinh hoạt 

đƣợc thu gọm 

4 
Gia công 

cơ kim khí 

Hơi axit từ 

bể mạ và từ 

quá trình sấy 

SP; Bụi, CO, 

SO2, NOx từ 

quá tr nh đốt 

nhiên liệu 

Nƣớc thải 

chứa axit, 

muối kim 

loại 

Bùn thải bể 

mạ, thùng 

đựng hóa chất, 

đầu mẩu bavia 

kim loại là 

dạng CTNH. 

Nƣớc thải có nồng độ 

axit cao và chứa 

nhiều thành phần độc 

hại nhƣ kim loại, các 

muối CN
-
… tại các 

làng có thực hiện 

công đoạn mạ phá 

hủy nghiêm trọng hệ 

sinh thái nƣớc mặt và 

đất, hơi khí gây các 

bệnh nghề nghiệp khá 

trầm trọng đối với 

ngƣời lao động 

 

Chỉ tiêu ô 

nhiễm đặc 

trƣng 

Hơi axit, 

Bụi, CO, 

SO2, NOx từ 

quá tr nh đốt 

nhiên liệu, 

  

5 

Vôi, Gốm 

sứ và 

SXVLXD 

Bụi, CO, 

SO2, NOx, 

HF từ quá 

trình nung 

SS,Si,Cr 

xỉ than, gạch 

ngói  vỡ, phế 

liệu nung, cặn 

sắt 

Một số làng nhóm 

ngành này nằm cả 

trong nhóm làm gốm 

sứ mỹ nghệ. Còn lại 

các làng chuyên sản 

xuất vôi, gạch đang 

dần bị hạn chế sản 

xuất. 

Chỉ tiêu ô 

nhiễm đặc 

trƣng 

Bụi, CO, 

SO2, NOx, 

HF, bụi kim 

loại 

  

6 

Chăn nuôi 

giết mổ 

gia súc 

Nhiệt độ, 

CO, SO2, 

NO2, bụi, 

 

Xỉ than, phân 

lông dịch nội 

tạng gia súc, 

vụn thức ăn 
mùi do phân hủy chất 

hữu cơ phân tán tại 

hệ thống cống rãnh Chỉ tiêu ô 

nhiễm đặc 

trƣng 

SO2, NO2, 

NH3, H2S 

COD, 

BOD5, 

SS, 

coliform 
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Hầu hết làng nghề chƣa có hệ thống xử lý chất thải. Ngoài một số công 

trình xử lý nƣớc thải ở quy mô cụm điểm công nghiệp làng nghề đ  đƣợc đầu tƣ, 

việc xử lý chất thải ở quy mô hộ gia đ nh còn rất hạn chế.   

Làng nghề bún, bánh Yên Ninh (huyện Yên Khánh) là làng nghề truyền 

thống có từ lâu đời, chuyên sản xuất bún, bánh đa có tiếng. Hiện, làng có 178 hộ 

làm nghề, tập trung ở 3 phố Thƣợng Đông, Thƣợng Tây và Trung Lâm. Ƣớc 

tính mỗi ngày các hộ sản xuất, kinh doanh đ  xả ra môi trƣờng nƣớc thải chƣa 

qua xử lý khoảng 300-500m
3
/ngày đêm. Theo kết quả quan trắc môi trƣờng 

nƣớc thải của làng nghề bún, bánh Yên Ninh có 3/5 chỉ tiêu vƣợt giới hạn quy 

chuẩn môi trƣờng cho phép. Dƣới đây là biểu đồ kết quả phân tích chất lƣợng 

nƣớc thải một số thông số trong tháng 3/2020 của làng nghề bún, bánh Yên Ninh 

: 

 

 

Biểu đồ 2.5. Hiện trạng nồng độ một số chỉ tiêu trong nước thải sau xử lý 

làng nghề bún Yên Ninh (Nguồn: Trung tâm Quan trắc TNMT Ninh Bình) 
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Bảng 2.12. Kết quả quan trắc môi trƣờng  nƣớc thải làng nghề bún Yên 

Ninh, huyện Yên Khánh ( tháng 3/2020) 

TT 
Chỉ tiêu 

phân tích 
Đơn vị 

tính 
YK-NT1 

QCVN 
40:2011/BTNMT 

(Cột B), 
(Kf = 1,1; Kq = 0,9) 

1 Nhiệt độ 
0
C 28,5 40 

2 pH -
 

8,25 5,5 – 9 

3 DO mg/l 0,98 - 

4 SS mg/l 140 99 

5 COD mg/l 279 148,5 

6 BOD5 mg/l 171 49,5 

7 NH4
+ 

mg/l 18,3 9,9 

8 PO4
3-

 mg/l 15,1 - 

9 Fe mg/l 1,06 4,95 

10 As* mg/l 0,012 0,099 

11 Tổng N* mg/l 21,5 39,6 

12 Tổng P* mg/l 4,27 5,94 

13 Coliform* 
MPN 

/100ml 
10.700 5.000 

Nguồn: Trung tâm quan trắc TNMT Ninh Bình, 2020 

 

Đối với làng nghề đá mỹ nghệ Ninh Vân (Hoa Lƣ), thời gian qua, các cấp 

các ngành, các cơ sở sản xuất đ  có nhiều giải pháp giải quyết vấn đề ô nhiễm 

môi trƣờng, nhƣ: thực hiện quy hoạch và xây dựng khu làng nghề tập trung; các 

cơ sở sản xuất đ  đầu tƣ trang bị máy mài bằng nƣớc; một số cơ sở đ  thực hiện 

biện pháp phun sƣơng để giảm bụi đá. Làng nghề đá Ninh Vân cũng đ  bắt đầu 

hình thành những vùng sản xuất tập trung, toàn xã có 64 doanh nghiệp và 450 tổ 

hợp tác sản xuất đá th  có 69 cơ sở sản xuất di chuyển vào khu làng nghề; nhiều 

cơ sở sản xuất nằm trong khu dân cƣ đ  di dời vào Cụm công nghiệp đá mỹ 

nghệ Ninh Vân để xây dựng xƣởng sản xuất. Vấn đề ô nhiễm môi trƣờng tại 

làng nghề đá mỹ nghệ Ninh Vân đ  đƣợc khắc phục một phần. Tuy vậy theo kết 

quả quan trắc môi trƣờng định kỳ hàng năm cho thấy khu vực làng nghề đá Ninh 

Vân  v n còn bị ô nhiễm về tiếng ồn, bụi. Điều này là do đặc thù hoạt động của 

làng nghề đá Ninh Vân v n còn các cơ sở sản xuất tại hộ gia đ nh hoặc xen kẽ 

trong khu dân cƣ, do vậy hiện trạng môi trƣờng ô nhiễm không khí về khói bụi 

và tiếng ồn v n chƣa thể giải quyết đƣợc triệt để. Hàng ngày các cơ sở sản xuất 

trong làng nghề thải ra khoảng 100m
3
 nƣớc thải và khoảng  gần 6.000 kg chất 

thải rắn (chủ yếu là đá vụn). Quy trình, công nghệ sản xuất đ  có sự thay đổi, 

nếu nhƣ trƣớc đây các công đoạn sản xuất đều đƣợc làm thủ công, bằng đôi tay 

khéo léo của ngƣời thợ, th  nay để đáp ứng nhu cầu đặt hàng ngày càng nhiều, 
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ngƣời thợ đ  sử dụng axit loãng trong quá trình tẩy rửa, mài và đánh bóng sản 

phẩm. Với công nghệ này vừa rút ngắn thời gian sản xuất, vừa làm cho sản 

phẩm có độ bóng đẹp, tuy nhiên nƣớc thải chứa axit không đƣợc xử lý mà ngấm 

dần xuống lòng đất, ảnh hƣởng đến chất lƣợng nguồn nƣớc xung quanh. 

Các làng nghề chế biến cói ở huyện  im Sơn, Yên  hánh, Yên Mô chiếm 

đa số trong tổng số làng nghề đƣợc UBND tỉnh công nhận với tổng số 39 làng 

nghề chế biến cói trong tổng số 75 làng nghề đƣợc công nhận trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình (huyện Yên Mô có 08 làng nghề cói, huyện  im Sơn có 20 làng 

nghề, huyện Yên Khánh có 11 làng nghề), thƣờng gây ô nhiễm ở khâu nhuộm, 

trải keo, sấy với lƣợng nƣớc thải chƣa qua xử lý ƣớc khoảng 75 m3/ngày/làng 

nghề tập trung ở các làng nghề cói và các cơ sở chế biến cói quy mô lớn ở huyện 

 im Sơn; làng nghề mây, tre đan có lƣợng nƣớc thải không lớn nhƣng chứa 

nhiều chất ô nhiễm với hàm lƣợng cao nhƣ: dung môi, dầu bóng, polime hữu cơ, 

các hóa chất nhuộm... Mặt khác, quá trình gia công xử lý đ  gây phát sinh nƣớc 

thải có độ ô nhiễm hữu cơ cao, d n đến nƣớc mặt có hàm lƣợng COD, BOD5, 

NH4+, Comliform, độ màu đều vƣợt quy chuẩn cho phép... 

Hiện tại đối với nƣớc thải phát sinh từ làng nghề, chủ yếu tại 2 làng nghề 

chế biến lƣơng thực thực phẩm là nghề bún Yên Ninh, huyện Yên Khánh và 

làng nghề bún Yên Thịnh, huyện Yên Mô với tổng lƣu lƣợng nƣớc thải phát sinh 

khoảng 200.750 m
3
/năm (tƣơng đƣơng khoảng 450m

3
/ngày đêm). Hiện nay, mới 

chỉ có làng nghề bún Yên Ninh đ  đƣợc đầu tƣ dự án “Xây dựng hệ thống thu 

gom và xử lý nƣớc thải làng nghề bún bánh Yên Ninh, thị trấn Yên Ninh, huyện 

Yên Khánh (công suất 500 m
3
/ngày đêm)” và dự  á n “Cải tạo, nâng cấp hạ tầng 

kỹ thuật, xử lý môi trƣờng làng nghề thị trấn Yên Ninh, huyện Yên  hánh”. Dự 

án đƣợc triển khai thực hiện từ năm 2012, đến nay Dự án đ  thi công đƣợc các 

hạng mục đƣờng giao thông và r nh thoát nƣớc tuyến chính, tạo điều kiện chống 

ngập úng mùa mƣa b o, khắc phục ô nhiễm môi trƣờng khu vực làng nghề thị 

trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh.  

Ô nhiễm môi trƣờng không khí tại các làng nghề là dạng ô nhiễm phân tán 

trong phạm vi một khu vực và mang đậm nét đặc thù của hoạt động sản xuất 

theo ngành nghề và loại hình sản phẩm. Ô nhiễm không khí tại các làng nghề 

trên địa bàn tỉnh chủ yếu là ô nhiễm bụi, ô nhiễm tiếng ồn và ô nhiễm khí H2S, 

NH3. Một phần chất thải rắn đ  đƣợc thu gom th  không đƣợc xử lý hoặc xử lý 

không  hợp vệ sinh nhƣ đốt, chôn lấp,… gây ô nhiễm môi trƣờng.  
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2.3. Sức ép hoạt động xây dựng 

 Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp, xây dựng đóng vai trò chủ 

đạo trong phát triển kinh tế xã hội tỉnh Ninh B nh. Tuy nhiên, quá tr nh đô thị 

hóa và phát triển công nghiệp tƣơng đối nhanh đ  có những ảnh hƣởng đáng kể 

đến môi trƣờng, tài nguyên thiên nhiên. Tài nguyên đất bị khai thác để xây dựng 

đô thị, cụm công nghiệp làm giảm diện tích cây xanh, cùng với nhu cầu nƣớc 

phục vụ sản xuất sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ ngày càng tăng làm nguy cơ suy 

thoái nguồn tài nguyên nƣớc.  

  Năm 2019, diện tích sàn xây dựng nhà ở hoàn thành đạt 1.249,6 nghìn m
2
, 

giảm 7,1% so với năm 2018. 

Nh n chung, hoạt động xây dựng hạ tầng bao gồm: Hoạt động san ủi mặt 

bằng, vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng; hoạt thi công của máy móc phƣơng 

tiện công tr nh đ  gây nên hiện tƣợng ô nhiễm không khí chủ yếu là bụi ở nhiều 

khu vực. Tuy nhiên đây là những tác động trong giai đoạn ngắn và căn bản sẽ 

không còn khi hoạt động thi công xây dựng kết thúc.  

Bảng  2.13. Nguồn gây tác động trong giai đoạn thi công xây dựng 

TT 
Các hoạt 

động 
Nguồn gây tác động 

1 

Vận chuyển 

nguyên vật 

liệu xây 

dựng ra và 

vào công 

trƣờng 

- Ô nhiễm môi trƣờng không khí, tiếng ồn từ xe tải vận 

chuyển đất, đá, cát, xi măng,… 

- Tăng nguy cơ gây tắc nghẽn và tai nạn giao thông  

- Nguy cơ va chạm, ảnh hƣởng đến các hạ tầng kỹ thuật 

ngầm và nổi sẵn có chƣa di dời chuyển đổi nhƣ hệ thống 

cấp nƣớc ngầm, hệ thống thông tin đƣờng sắt, hệ thống 

thông tin liên lạc, hệ thống điện nổi 

2 

Thi công hệ 

thống hạ 

tầng thoát 

nƣớc mƣa và 

nƣớc thải 

- Ô nhiễm môi trƣờng không khí, tiếng ồn từ xe tải vận 

chuyển đất, đá, cát, xi măng,… 

- Trong giai đoạn thi công sẽ ảnh hƣởng đến khả năng tiêu 

thoát nƣớc cục bộ các khu vực 

3 

Thi công các 

hạng mục 

đƣờng giao 

thông 

- Ô nhiễm môi trƣờng không khí, tiếng ồn từ xe tải vận 

chuyển đất, đá, cát, xi măng,…  

- Khói, mù và mùi khó chịu do việc nấu chảy nhựa đƣờng 

- Gây ô nhiễm do CTR: CTRSH, chất thải từ quá trình thi 

công xây dựng,... đặc biệt là CTNH trong quá trình thi công 

xây dựng. 

4 
Thi công 

xây dựng các 

Nguồn tác động chung 

- Gây ô nhiễm môi trƣờng không khí, tiếng ồn: từ hoạt 



Báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2020 

 

55 

TT 
Các hoạt 

động 
Nguồn gây tác động 

công trình 

xây dựng  

động xây dựng phát sinh bụi, khí thải từ hoạt động của các 

phƣơng tiện, máy móc thi công xây dựng, quá trình hàn, 

sơn, đánh bóng, lắp đặt thiết bị,… 

- Gây ô nhiễm do rung động từ hoạt động của các máy móc 

phƣơng tiện khoan, đóng cọc. 

- Gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc: nƣớc mƣa chảy tràn, nƣớc 

thải sinh hoạt của công nhân, nƣớc thải từ quá trình thi 

công, nƣớc rửa xe tại công trƣờng. 

- Gây ô nhiễm do CTR: CTRSH, chất thải từ quá trình thi 

công xây dựng,... đặc biệt là CTNH trong quá trình thi công 

xây dựng. 

 

Bảng 2.14  Tải lƣợng các chất ô nhiễm không khí  

do hoạt động thi công xây dựng 

Thông số ô nhiễm Đơn vị 
Hệ số phát thải của thiết bị  

thi công 

Bụi kg/tấn nhiên liệu 16 

SO2 kg/tấn nhiên liệu 6 

CO kg/tấn nhiên liệu 9 

THC kg/tấn nhiên liệu 20 

NOx kg/tấn nhiên liệu 33 

Andehyt kg/tấn nhiên liệu 6,1 

 

2.4. Sức ép hoạt động phát triển năng lƣợng 

Năng lƣợng đóng vai trò hết sức quan trọng trong đời sống của con ngƣời, 

xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu sử dụng năng lƣợng ngày một tăng cao. 

Để đáp ứng đƣợc nhu cầu cung cấp điện cho ngƣời dân, nhiệt điện đốt than đƣợc 

ƣu tiên lựa chọn và phát triển vì nguồn nguyên liệu ổn định, chi phí xây dựng 

thấp và thời gian xây dựng nhanh hơn so với thủy điện. Nguồn nguyên liệu 

trong sản xuất nhiệt điện ở Ninh Bình hiện nay là than.  Tuy nhiên, bên cạnh về 

lợi ích kinh tế mà ngành này mang lại cho xã hội thì vấn đề về môi trƣờng cũng 

cần phải đƣợc quan tâm, đặc biệt là môi trƣờng không khí đang bị ô nhiễm nặng 

do khí thải nhà máy nhiệt điện đốt than gây ra. Để giảm thiểu ô nhiễm môi 
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trƣờng không khí cũng nhƣ đảm bảo chất lƣợng môi trƣờng sống của ngƣời dân 

đƣợc trong sạch thì việc xử lý khí thải nhà máy nhiệt điện đốt than là việc làm 

hết sức cần thiết hiện nay. 

Đặc trƣng của khí thải nhà máy nhiệt điện đốt than chủ yếu phụ thuộc vào 

thành phần và tính chất của nhiên liệu. Nguồn nguyên liệu chính đƣợc sử dụng 

cho quá tr nh sản xuất là than antraxit- loại than có hàm lƣợng tro cao, khi đốt 

tạo ra lƣợng khói lớn nên khí thải nhà máy nhiệt điện đốt than có những đặc 

trƣng sau: 

Lò hơi đốt than có khí thải chủ yếu mang theo tro bụi, CO2, CO, SO2 , 

SO3 và NOx do thành phần hoá chất có trong than kết hợp với ôxy trong quá 

tr nh cháy tạo nên. Hàm lƣợng lƣu huỳnh trong than ≅ 0,5% nên trong khí thải 

có nồng độ SO2 cao, vƣợt quá quy chuẩn xả thải cho phép. 

Ngoài ra còn có các khí thải của phƣơng tiện giao thông đi lại trong nhà 

máy, các chất hữu cơ bay hơi bị rò rỉ từ ống d n, bụi than trƣớc quá tr nh đốt 

thƣờng xuất hiện ở các cảng than, cảng lật toa, kho chứa than, quá tr nh chuyển 

than và vận chuyển sản xuất… 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Ninh B nh có 02 cơ sở sản xuất điện sử dụng 

than, và 02 cơ sở thu hồi nhiệt dƣ để sản xuất điện, cụ thể nhƣ sau: 

- Nhà máy Nhiệt điện, công suất 100MW  (sử dụng nguyên liệu là than 

đá) của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình, tp Ninh Bình: 

Hàng năm nhà máy sử dụng khoảng 350.000 tấn than cho hoạt động phát 

điện, làm phát sinh khoảng 90.000 tấn tro xỉ/năm. 

Từ năm 1998 đến năm 2000, công ty đ  đầu tƣ lắp đặt và đƣa vào vận 

hành hệ thống khử bụi tĩnh điện với công nghệ tiên tiến, đạt hiệu suất 99,21%. 

Tháng 9/2016 đến tháng 4/2019, công ty đ  đầu tƣ thay mới 3 tuabin số 1, 2 và 3 

nâng công suất từ 25 MW lên 27 MW, hiệu suất tuabin từ 28% nâng lên 31,6%, 

giúp giảm tiêu hao nhiệt đồng nghĩa với việc giảm bớt phát thải. Bên cạnh đó, 

thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về bảo vệ môi trƣờng, công ty đ  đầu 

tƣ lắp đặt và đƣa vào vận hành hệ thống giám sát môi trƣờng khí thải tự động từ 

tháng 7/2018. Đồng thời phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trƣờng (TN&MT) 

tỉnh Ninh Bình trong việc cung cấp các hồ sơ thực hiện cung cấp số liệu đo giám 

sát truyên trực, tuyến liên tục về Sở TNMT phục vụ công tác giám sát. 
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Biểu đồ 2.6. Diễn biến dữ liệu các thông số quan trắc môi trường tự động online 

của Nhà máy nhiệt điện Ninh Bình, ngày 05/12/2020 (nguồn: Sở Tài nguyên và 
Môi trường Ninh Bình) 

 

Hàng năm lƣợng tro xỉ phát sinh của nhà máy khoảng 90.000 tấn/năm 

Với tro xỉ, năm 2018 công ty đ  xây dựng đề án xử lý và tiêu thụ tro xỉ và 

đƣợc Viện khoa học công nghệ xây dựng (Bộ Khoa học - Công nghệ) cấp “Giấy 

chứng nhận hợp chuẩn” chứng nhận đáp ứng các điều kiện sử dụng làm vật liệu 

san lấp. Hiện nay, tro xỉ của nhà máy cơ bản đƣợc khai thác hết, không tồn 

đọng, không gây phát tán, ảnh hƣờng đến môi trƣờng. 

- Nhà máy nhiệt điện, công suất 36MW (sử dụng nguyên liệu là than đá) 

của Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình, KCN Khánh Phú, huyện Yên Khánh.. 

Lƣợng tro, xỉ phát sinh từ các phân xƣởng nhiệt điện và khí hóa than 

khoảng 120.000 tấn/năm đ  đƣợc công ty ký hợp đồng với đơn vị có chức năng, 

vận chuyển đi tiêu thụ cung cấp cho các đơn vị dùng làm vật liệu xây dựng, phụ 

gia xi măng, gạch không nung… 

- Nhà máy kính tiết kiệm năng lượng, chất lượng cao CFG Ninh Bình tại 

KCN Khánh Cư, huyện Yên Khánh: với nguồn nhiệt dƣ khí thải của Nhà máy 
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đƣợc tận dụng để sinh hơi phát điện tạo ra nguồn năng lƣợng sạch, năng lƣợng 

tái tạo quay trở lại phục vụ sản xuất theo công nghệ hiện đại nhất trên thế giới 

hiện nay và thân thiện với môi trƣờng.  

- Nhà máy xi măng the Vissai  Ninh Bình tại KCN Gián Khẩu, huyện Gia 

Viễn: năm 2014, nhà máy xi măng the Vissai Ninh B nh đ  khởi công xây dựng , 

đến cuối năm 2015 nhà máy đ  đƣa vào vận hành sử dụng nhà máy phát điện 

nhiệt dƣ công suất 4MW, hệ thống phát điện từ thu hồi nhiệt dƣ dự kiến sẽ giúp 

tiết kiệm đƣợc 1/3 điện năng tiêu thụ cho nhà máy và giảm  tải cho điện lƣới 

quốc gia, đồng thời góp phần bảo việc môi trƣờng. 

2.5. Sức ép hoạt động giao thông vận tải 

Trong những năm qua, mạng lƣới giao thông Ninh Bình tiếp tục đƣợc đầu 

tƣ, nâng cấp và phân bố tƣơng đối hoàn chính, bao gồm đƣờng bộ, đƣờng sắt và 

đƣờng thủy. 

- Hệ thống giao thông đƣờng bộ đƣợc nâng cấp, tổng cộng có khoảng 

3.821km đƣờng trong đó có 10 quốc lộ (trong đó có 6 quốc lộ khởi đầu và 4 

quốc lộ đi qua) dàn đều trên tất cả các huyện, thành phố trong tỉnh quốc lộ 1A, 

10, 12B,... .  

- Đối với đƣờng giao thông nông thôn: Toàn tỉnh đến nay đ  làm mới, 

nâng cấp 4.216 km đƣờng giao thông nông thôn. 

- Phƣơng tiện giao thông vận tải đƣờng bộ:  

Trong những năm gần đây, Ninh B nh phát triển theo hƣớng du lịch vận 

tải đƣờng bộ tăng nhanh số lƣợng xe. 

Bảng 2.15. Thống kê các phƣơng tiện giao thông trên địa bàn tỉnh 

TT Loại phƣơng tiện 2016 2017 2018 2019 

1 Ô tô con 7.365 9.305 11.533 13.005 

2 Taxi 821 801 747 750 

3 Xe khách 1.066 1.177 1.161 1.382 

4 Xe bus 53 57 55 56 

5 Xe tải 10.174 11.332 10.975 9.324 

6 Xe chuyên dùng và xe 

khác 

2.376 3.323 3.433 3.134 

7 Xe máy 403.574 422.402 444.663 402.309 

(Nguồn: Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình) 
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Tỉnh Ninh Bình có 16 tuyến đƣờng thủy nội địa với tổng chiều dài 

298,8km. Trong đó tuyến quan trọng nhất là tuyến đƣờng thủy nội địa trên 

sông Đáy (tuyến đƣờng thủy nội địa cấp đặc biệt) có lƣu lƣợng vận tải lớn, kết 

nối vận tải đƣờng thủy với vận tải đƣờng biển, kết nối vận tải đƣờng thủy với 

các tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Bộ từ Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam 

Định tới Ninh Bình, thuận lợi cho giao lƣu kinh tế, văn hóa, phát triển du lịch 

giữa các vùng, miền. Các tuyến sông Hoàng Long, sông Vạc, kênh Nhà Lê, 

sông Vân… và hệ thống kênh, vùng ngập nƣớc đƣợc khai thác đang có vai trò 

quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, định hƣớng phát triển du lịch bằng 

đƣờng thủy của tỉnh.  

Hệ thống cảng, bến thủy nội địa: Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình hiện có 19 

cảng thủy nội địa và 146 bến thủy nội địa (trong đó có 104 bến thủy nội địa 

xuất nhập hàng hóa, 28 bến khách ngang sông, 10 bến khách du lịch, 04 bến 

thủy nội địa kinh doanh xăng dầu) đang hoạt động.  

Tuyến đƣờng sắt Bắc - Nam đi qua địa bàn tỉnh, có chiều dài 19 km với 4 

ga là ga Ninh Bình, ga Cầu Yên, ga Ghềnh và ga Đồng Giao.  

Trong những năm gần đây, Ninh B nh phát triển theo hƣớng du lịch Vận 

tải đƣờng bộ tăng nhanh số lƣợng xe 

Theo số liệu thống kê cho thấy lƣu lƣợng xe chạy trên tuyến đƣờng quốc 

lộ 1A thƣờng xuyên từ 1.500 – 1.900xe/giờ, các tuyến đƣờng khác từ 500 – 

1.000 xe/giờ, đ  phát thải ra lƣợng khí độc hại CO, SO2, NO2 và các hợp chất 

chứa bụi, khói và tiếng ồn rất lớn, tạo sức ép gây ô nhiễm môi trƣờng không khí 

cho khu vực.  

Bảng 2.16 Tải lƣợng ô nhiễm của các phƣơng tiện giao thông 

STT Chất ô nhiễm 
Lƣợng ô nhiễm(kg/tấn dầu) 

Thiết bị Ô tô 

1 Bụi 4,3 16 

2 SO2 7,8 6 

3 NO2 13 33 

4 CO 20,81 9 

5 THC 4,16 20 

6 Aldehyde 0,78 6,1 

                                                               Nguồn: WH0, 1993 
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 Các chỉ tiêu giao thông tại thành phố Ninh Bình, thành phố Tam Điệp và 

một số đƣờng tỉnh lộ nhỏ hơn nhiều so với yêu cầu cần thiết. Một số hậu quả 

chính của hiện trạng giao thông đô thị yếu kém là: tai nạn giao thông v n ở mức 

cao, ô nhiễm môi trƣờng không khí đặc biệt là ô nhiễm bụi ngày càng nghiêm 

trọng, hệ thống đƣờng xá xuống cấp phải thƣờng xuyên sửa chữa. 

Với sự gia tăng phƣơng tiện giao thông cơ giới tại các đô thị trong thời 

gian qua đ  làm tăng ô nhiễm bụi, khí thải và tiếng ồn do các hoạt động giao 

thông gây ra. Mặt khác các phƣơng tiện tham gia vận chuyển nguyên liệu, sản 

phẩm chạy quá tốc độ, chở quá trọng tải cũng là tác nhân gây ô nhiễm môi 

trƣờng không khí.  

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

Trong thời gian qua, ngành Nông nghiệp có những thuận lợi cơ bản, song 

cũng gặp không ít khó khăn, thách thức: tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật 

nuôi diễn biến phức tạp, thời tiết, khí hậu, thiên tai biến đổi bất thƣờng và giá cả 

không ổn định...Nhƣng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nỗ lực 

của nông ngƣ dân, sản xuất Nông - Lâm- Thủy sản duy trì ở mức tăng trƣởng 

khá. 

Về trồng trọt 

Giai đoạn 2016 – 2020, sản xuất lƣơng thực có hạt đƣợc ổn định về diện 

tích, sản lƣợng b nh quân đạt 50,5 vạn tấn/năm; vùng lúa chất lƣợng cao đƣợc 

mở rộng trên địa bàn huyện Yên  hánh, Yên Mô,  im Sơn và chiếm trên 40% 

diện tích lúa gieo trồng. 

Bảng 2.17. Sản lƣợng cây lƣơng thực có hạt 

Năm 
Sản lƣợng (tấn) 

Tổng Lúa Ngô 

2016 491.690 468.022 23.668 

2017 459.149 436.980 22.169 

2018 475.785 457.157 18.628 

2019 470.919 450.742 20.177 

                                                   (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh năm 2019) 

 Sản xuất cây màu đạt kết quả khá tốt. Năng suất nhiều loại cây màu đạt 

cao hơn và tăng tƣơng đƣờng năm trƣớc.Các vùng chuyên canh nông nghiệp 

chính của tỉnh: vùng nông trƣờng Đồng Giao chuyên trồng cây công nghiệp nhƣ 

cây dứa thơm, vùng  im Sơn trồng cây cói làm chiếu, hàng mỹ nghệ, nuôi tôm 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Kim_S%C6%A1n
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sú, hải sản, khu vực làng hoa Ninh Phúc, Ninh Sơn trồng hoa và rau sạch góp 

phần đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa của tỉnh và tăng thu 

nhập cho nông dân. 

Về chăn nuôi 

Trong 2 năm gần đây, chăn nuôi gặp nhiều khó khăn, đặc biệt chăn nuôi 

lợn do ảnh hƣởng của dịch bệnh làm cho đàn lợn bị sụt giảm nghiêm trọng. Quy 

mô, cơ cấu ngành chăn nuôi đang đƣợc điều chỉnh, phát triển chăn nuôi dê, trâu, 

bò và các con nuôi theo hƣớng đặc sản. Xây dựng các khu, vùng chăn nuôi tập 

trung, an toàn dịch bệnh với hệ thống xử lý chất thải tập trung, giảm thiểu ô 

nhiễm môi trƣờng đất, nƣớc, không khí cho vùng dân cƣ lân cận. 

 Tỷ trọng ngành chăn nuôi năm 2019 khoảng 31.6% so với toàn khu vực 

nông, lâm nghiệp và thủy sản.  

                     Bảng 2.18. Số lƣợng gia súc, gia cầm tỉnh Ninh Bình 

STT Năm Tổng số con Gia cầm Gia súc 

1 2016 6.006.516 3.693.776 522.253 

2 2017 5.975.542 3.650.200 470.564 

3 2018 5.995.717 4.205.360 409.367 

4 2019 6.249.082 4.209.000 244.722 

                           (Nguồn: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Ninh Bình) 

Về lâm nghiệp 

Diện tích rừng trồng mới tập trung b nh quân 5 năm ƣớc đạt 204,6 

ha/năm, trong đó diện tích rừng sản xuất là 177,4 ha/năm. 

Chƣơng tr nh phát triển rừng bền vững, chƣơng tr nh trồng rừng ngập 

mặn do WB tài trợ đƣợc triển khai nghiêm túc góp phần duy trì tỷ lệ che phủ 

rừng khoảng 20%. 

Công tác xây dựng nông thôn mới đƣợc triển khai thực hiện đồng bộ, đ  

tích cực lồng ghép với chƣơng tr nh, dự án gắn với quy hoạch; bộ mặt nông thôn 

đổi mới nhanh, cơ sở hạ tầng đƣợc cải thiện. 

Về Thủy sản 

Thủy sản đang có tốc độ tăng trƣởng cao nhất trong cơ cấu nội bộ ngành. 

Năm 2019, diện tích nuôi trồng trên địa bàn tỉnh đạt 14.213 ha, sản lƣợng thủy 

sản đạt 55.079 tấn tăng 32% so với năm 2015. Sản xuất thủy sản chuyển sang 

hƣớng thâm canh với số lƣợng ngày càng tăng, h nh thành một số vùng sản xuất 

giống thủy sản nƣớc ngọt tập trung, quy mô 5-7ha, tập trung tại một số xã huyện 
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Yên Khánh. Yên Mô, Nho Quan; hình thành khu nuôi tôm ứng dụng công nghệ 

cao trong nhà lƣới huyện  im Sơn với quy mô 20 ha, nuôi 3 vụ/năm. thị trƣờng 

tiêu thụ rộng và phù hợp với nhu cầu tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.  

Sức ép của hoạt động nông nghiệp lên môi trường:  

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, trung b nh hàng năm lƣợng phân bón 

đƣợc sử dụng trên các loại cây trồng khoảng 90.000-100.000 tấn. Tổng lƣợng 

thuốc bảo vệ thực vật sử dụng hàng năm ƣớc khoảng từ 90-100 tấn (Trong đó 

lƣợng thuốc chuột sử dụng khoảng 5-6 tấn, thuốc trừ cỏ khoảng 15-20 tấn…). 

Nếu sử dụng thuốc BVTV không đúng quy tr nh, liều lƣợng hoá chất bảo 

vệ thực vật và lạm dụng phân hoá học trong sản xuất nông nghiệp sẽ d n đến sự 

tồn lƣu một lƣợng rất lớn hoá chất bảo vệ thực vật trong môi trƣờng và trong các 

sản phẩm nông nghiệp gây ô nhiễm môi trƣờng không khí, môi trƣờng nƣớc, 

môi trƣờng đất đặc biệt gây ảnh hƣởng nghiêm trọng đến sức khoẻ của ngƣời 

tiêu dùng.  Theo nghiên cứu về hấp thụ phân bón trong hoạt động trồng trọt thì 

cây trồng hấp thụ trung bình khoảng 40-50% lƣợng phân bón (Trong đó cây 

trồng hấp thụ phân đạm khoảng 30-45%, phân lân 40-45%, phân kali 40-50%), 

50-60% lƣợng phân bón còn lại v n tồn lƣu trong đất làm ô nhiễm nguồn nƣớc, 

gây phú dƣỡng hóa, gây tác hại tới thủy sinh, nguồn lợi thủy sản và thoái hóa 

đất.  

Bên cạnh đó, việc đốt rơm rạ ngoài trời tạo bụi và các khí: CO, CO2, NOx 

gây ô nhiễm môi trƣờng không khí cục bộ ở khu vực nông thôn, thậm chí cả khu 

vực đô thị. 

Trong hoạt động chăn nuôi lƣợng chất thải phát sinh là khá lớn, ƣớc tính 

có khoảng 40-50% lƣợng chất thải rắn chăn nuôi đƣợc xử lý, số còn lại thải trực 

tiếp ra các thủy vực. Tỷ lệ chất thải đƣợc trong ngành chăn nuôi ngày càng nâng 

cao cùng với việc quản lý, kiểm soát ngày càng chặt chẽ nên đ  giảm thiểu ảnh 

hƣởng ô nhiễm môi trƣờng. 

Theo IAEA (2008), thành phần các chất dinh dƣỡng trong phân phụ thuộc 

vào loại gia súc, biến động nhƣ sau (so chất khô): hàm lƣợng các bon: 24,7 - 

44,9%, N tổng số: 2,5%, P2O5 tổng số từ 0,32 đến 0,77%, K2O tổng số trong 

khoảng từ 1,15 đến 5,41% (Negro et al, 1995). Tại Việt Nam, kết quả phân tích 

hàm lƣợng dinh dƣỡng của một số loại phân chuồng cũng đ  đƣợc Viện Chăn 

nuôi công bố cũng có giá trị tƣơng tự. 

Tại tỉnh, đối với một vài cơ sở chăn nuôi lợn số lƣợng lớn: tiến hành thu 

tách phân và nƣớc thải bằng thiết bị tách phân. Phân lợn đƣợc tách ra sẽ bán cho 

cơ sở thu mua để sản xuất phân sinh học. Các cơ sở chăn nuôi lợn còn lại đều 
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thu gom một phần phân tƣơi đóng bao hoặc ủ chế phẩm sinh học, phần còn lại 

đƣợc xử lý chất thải rắn phát sinh chung với chất thải lỏng bằng phƣơng pháp 

biogas kết hợp với hệ thống ao sinh học. 

Nhƣ vậy, lƣợng gia súc, gia cầm trên địa bàn Ninh Bình phát thải khoảng 

1.600 tấn /ngày chƣa tính đến các loại vật nuôi khác nhƣ nhím, bồ câu,… Do 

ảnh hƣởng của dịch lở mồn long móng và dịch tả châu phi, số lƣợng lợn năm 

2018 và 2019 giảm mạnh.  

Trong nuôi trồng thủy sản có phát sinh các chất thải bao gồm: thức ăn 

thừa thồi rữa bị phân hủy, hóa chất và thuốc kháng sinh, lƣu huỳnh lắng đọng, 

các chất độc hại trong đất phèn; đặc biệt lớp bùn thải hình thành trong quá trình 

vệ sinh và nạo vét ao nuôi, trong tình trạng yếm khí tạo thành các sản phẩm 

phân hủy độc hại nhƣ H2S, NH3, CH4...tác động xấu đến môi trƣờng xung quanh, 

ảnh hƣởng đến chất lƣợng thủy sản nuôi trồng. Nƣớc thải nuôi trồng thủy sản có 

chứa hàm lƣợng các chất hữu cơ, chất dinh dƣỡng, chất rắn lơ lửng cao, nƣớc bị 

ô nhiễm không chỉ làm gia tăng nguồn bệnh cho thủy sản mà còn ảnh hƣởng 

trực tiếp đến sức khỏe con ngƣời. 

Chất thải nguy hại trong nông nghiệp: 

Chất thải nguy hại (CTNH) phát sinh từ hoạt động chăn nuôi: Vỏ chai, 

lọđựng kháng sinh và các loại thuốc sau khi sử dụng hoặc hết hạn; bóng đèn 

huỳnh quang, nhớt thải và đặc biệt là xác gia súc, gia cầm bị bệnh, đây là chất 

thải đặc biệt của ngành chăn nuôi.  

Theo kết quả khảo sát cho thấy, các cơ sở chăn nuôi với quy mô vừa và 

lớn chƣa đề cao ý thức bảo vệ môi trƣờng, chƣa tuân thủ đầy đủ công tác quản 

lý CTNH theo cam kết trong các thủ tục môi trƣờng đ  đƣợc phê duyệt nhƣ: Báo 

cáo đánh giá tác động môi trƣờng, đề án bảo vệ môi trƣờng, cam kết hoặc kế 

hoạch bảo vệ môi trƣờng. Một số cơ sở chăn nuôi bố trí khu vực xử lý xác gia 

súc, gia cầm chết đƣợc chôn hợp vệ sinh bằng hầm bê tông và phun xịt thuốc 

khử trùng đề phòng dịch bệnh.  

2.7. Sức ép hoạt động y tế 

Hiện trên địa bàn tỉnh có tổng số 427 cơ sở y tế: trong đó có 182 cơ sở y tế 

công lập trực thuộc Sở y tế (07 bệnh viện tuyến tỉnh, 09 Trung tâm y tế tuyến 

tỉnh; 02 bệnh viện tuyến huyện; 08 Trung tâm y tế tuyến huyện, thành phố; 11 

phòng khám đa khoa khu vực trực thuộc Bệnh viện và Trung tâm y tế huyện; 

143 Trạm y tế x , phƣờng, thị trấn); 245 cơ sở y tế khác, gồm: Bệnh viện Quân 

y 5; Bệnh viện Công an tỉnh; Bệnh viện chỉnh h nh và phục hồi chức năng thuộc 
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Sở Lao động – Thƣơng binh và x  hội; Bệnh xá tỉnh đội; Trạm xá 145 – Quân 

đoàn I; 240 cơ sở hành nghề y tƣ nhân. 

Bảng 2.19. Kết quả xử lý chất thải y tế đến năm 2020 tại tỉnh Ninh Bình 

TT 
Tên cơ sở y tế 

công lập  
(ghi rõ) 

Tổng số 
cơ sở y tế 
hiện có 
trên địa 

bàn quản 
lý 

Số 
giƣờng 
bệnh kế 
hoạch 

Số 
giƣờng 
bệnh 

thực kê 

Lƣợng 
nƣớc thải y 
tế phát sinh 
(m3/ngàyđ) 

Lƣợng 
nƣớc thải 
y tế đƣợc 
xử lý đạt 
quy định 

(1) 
(m3/ngàyđ

) 

Chất thải 
rắn y tế 
nguy hại  
phát sinh 
(kg/ngày) 

Chất thải 
rắn y tế 
nguy hại 

đƣợc xử lý 
đạt quy 
định (2) 
(kg/ngày) 

Chất thải 
khí phát 

sinh (có = 1,  
không = 0)  

Xử lý chất 
thải khí đạt 
quy định (3)  
(đạt = 1, 

không đạt = 
0)  

I 
Cơ sở khám, 
chữa bệnh  

                  

A tuyến tỉnh                   

1 BVTâm Thần 1 150 180 67.28 67.28 1.737 1.737 0 0 

2 BV Phổi 1 110 165 42.7 39.2 7 7 1 1 

3 BV Đa khoa tỉnh 1 
1100 1453 512 512 19971 19971 1 1 

4 
BV Phục hồi 
chức năng 

1 100 120 28 25 1.8   0 0 

5 
BV Mắt Ninh 
Bình 

1 80 150 39.4 39.4 3 3 0 0 

6 
BV Y học cổ 
truyền tỉnh Ninh 
Bình 1 

100 130 10 0 5 5 0 0 

7 
BV Sản Nhi tỉnh 
Ninh Bình 

1 690 789 250 250 110 110 1 1 

B  uyến huyện                   

1 
BV Đa khoa 
huyện  im Sơn 

1 200 200 15 15 25 25 0 0 

2 
Trung tâm Y tế 
huyện Gia Viễn 

1 140 140 68 68 8.5 8.5 1 1 

3 
Trung tâm Y tế 
huyện Hoa Lƣ 

1 90 90 15 15 5 5 0 0 

4 
Trung tâm Y tế 
TP Ninh Bình 

1 20 20 10 0 2.8 2.8 0 0 

5 
Bệnh viện Đ  
huyện Nho Quan 

1 200 243 18 18 30 30 0 0 

6 
Trung tâm Y tế 
huyện Yên 
Khánh 

1 140 210 10 10 17 17 0 0 

7 
Trung tâm Y tế 
huyện Yên Mô 

1 155 180 30 30 10 10 0 1 

8 
Trung tâm Y tế 
thành phố Tam 
Điệp 

1 150 220 10 10 2 15 0 0 

Nguồn: Sở Y tế tỉnh Ninh Bình, 2020 
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Nƣớc thải y tế 

Lƣợng nƣớc thải y tế phát sinh ngày càng gia tăng do ngƣời dân ngày 

càng đƣợc tiếp cận nhiều hơn với dịch vụ y tế và hầu hết các bệnh viện luôn 

trong tình trạng quá tải, số giƣờng bệnh thực kê luôn lớn hơn số giƣờng kế 

hoạch.  

Tổng lƣợng nƣớc thải y tế phát sinh trến địa bàn tỉnh ƣớc tính khoảng 

1.380 m
3
/ngày, trong đó tổng lƣợng nƣớc thải y tế khu vực đô thị khoảng 1.170 

m
3
/ngày. Hiện nay, Viện quân y 5, các Trung tâm y tế tại các huyện đ  có hệ 

thống xử lý nƣớc thải theo công nghệ hoá - sinh học, tuy nhiên nếu vận hành hệ 

thống xử lý không liên tục, chất lƣợng nƣớc thải sau xử lý không đạt quy chuẩn 

môi trƣờng sẽ mang theo nhiều chất độc hại, chất hữu cơ và các vi khuẩn gây 

bệnh có nguy cơ ảnh hƣởng rất lớn đến sức khỏe của cộng đồng. 

Chất thải rắn y tế 

Chất thải rắn từ hoạt động của bệnh viện gọi chung là chất thải rắn y tế 

(CTRYT) là nguồn gây tác động nhiều nhất đến môi trƣờng. CTRYT là một loại 

chất thải đặc biệt phát sinh trong quá trình tiến hành các hoạt động chữa bệnh và 

phòng bệnh. CTRYT chủ yếu là loại chất thải có khả năng lây nhiễm cao cần 

đƣợc xử lý triệt để trƣớc khi thải vào môi trƣờng.  

Chất thải rắn y tế chiếm khoảng từ 10% đến 25% chất thải bệnh viện, cơ 

sở y tế và đƣợc phân thành 4 nhóm: 

- Chất thải lây nhiễm sắc nhọn, chất thải lây nhiễm không sắc nhọn, chất 

thải bệnh phẩm, chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao. 

- Chất thải hóa học gồm các chất thƣờng dùng trong y tế, formaldehyde, 

hóa chất quang hình, kim loại nặng, chất thải dƣợc phẩm và chất thải gây độc tế 

bào. 

- Chất thải phóng xạ. 

- Bình chứa áp suất. 

Ƣớc tính đến năm 2020 tại tỉnh Ninh Bình chất thải rắn nguy hại phát sinh 

khoảng 20.233kg/ng, Chất thải rắn y tế nguy hại đƣợc xử lý đạt quy định 

20.233kg/ng.d. Nh n chung công tác thu gom phân loại, lƣu giữ CTNH tại các 

cơ sở y tế đƣợc thực hiện khá nghiêm túc, đặc biệt là phân loại CTNH tại nguồn. 

Tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh có Bệnh viện Đa khoa tỉnh xử lý tại 

chỗ  bằng phƣơng pháp lò đốt 2 buồng có hệ thống xử lý khí đảm bảo theo quy 

định, ngoài ra còn có Bệnh viện Sản Nhi và Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh B nh 

(xử lý theo cụm Hấp ƣớt kèm nghiền cắt,) BVĐ   im sơn, TTYT Yên Mô, 

TTYT Yên  hánh( xử lý theo cụm bằng phƣơng pháp Hấp ƣớt kết hợp nghiền 
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cắt), Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan (xử lý theo địa bàn cụm  bằng phƣơng 

pháp hấp ƣớt, nghiền cắt). 

Theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 của Thủ tƣớng Chính 

phủ, tỉnh Ninh B nh có 02 cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng đến năm 

2020 phải xử lý triệt để gồm: Bệnh viện Tâm Thần tỉnh và B i rác thung Quèn 

 hó. UBND tỉnh đ  phê duyệt dự án “Đầu tƣ xây dựng hệ thống xử lý chất thải 

lỏng y tế Bệnh viện Tâm Thần” tại quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 25 tháng 

02 năm 2011. Đến nay, Bệnh viện tâm thần đ  xây dựng xong và đi vào hoạt 

động công tr nh xử lý nƣớc thải, công suất 150 m
3
/ngày đêm. 

Bảng 2.20.Thống kê chất thải rắn y tế phát sinh qua một số năm 

Năm 2016 2017 2018 2019 2020 

CTR y tế phát 

sinh(tấn/năm) 
795 820 870 920 950 

                                            Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường 

2.8. Sức ép hoạt động du lịch, dịch vụ, kinh doanh, thƣơng mại và xuất 

nhập khẩu 

Trong những năm gần đây xu hƣớng đi du lịch ngày càng tăng và trở thành 

nhu cầu trong đời sống tinh thần của xã hội. Cùng với sự gia tăng của lƣợng 

khách du lịch trong cả nƣớc, khách du lịch đến Ninh B nh cũng ngày càng cao. 

Giai đoạn 2016 – 2019 tăng trƣởng bình quân về lƣợt khách đạt 

5,5%/năm,doanh thu du lịch đạt 28,2%/năm (năm 2019, tăng 19,5% về lƣợt 

khách và tăng gần 108% về doanh thu du lịch so với cùng kỳ năm 2016). 

Lƣợng khách quốc tế đến Ninh Bình chủ yếu là từ các nƣớc Mỹ, Anh, 

Pháp...Và từ một số nƣớc thuộc khu vực Đông Nam Á. Mục đích chủ yếu là 

tham quan và tìm hiểu các di tích lịch sử, nghiên cứu các giá trị văn hoá tại các 

di tích tiêu biểu nhƣ Quần thể danh thẳng Tràng An, Cố đô Hoa Lƣ, khu Tam 

Cốc - Bích Động, Chùa Bái Đính, nhà thờ đá Phát Diệm,…Lƣợng khách du lịch 

nội địa của Ninh Bình chủ yếu là khách du lịch tín ngƣỡng, du lịch lễ hội... do 

vậy tập trung chủ yếu vào các tháng đầu năm. 

        Bảng 2.21. Tình hình phát triển du lịch từ năm 2016-2019 

TT Chỉ tiêu 2016 2017 2018 2019 

1 
Số lƣợt khách du lịch 

(nghìn lƣợt ngƣời) 
6.500 7.056 7.379 7.650 

1.1  hách trong nƣớc  5.784 6.197 6.503 6.735 
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(ngh n lƣợt ngƣời) 

1.2 
Khách quốc tế 

(ngh n lƣợt ngƣời) 
716 859 876 915 

2 
Doanh thu du lịch (triệu 

đồng) 
1.764.965 2.528.283 3.213.293 3.671.051 

2.1  hách trong nƣớc 1.400.375 1.978.527 2.550.168 2.915.629 

2.2 Khách quốc tế 364.590 549.757 663.125 755.422 

3 
Số khách do cơ sở lƣu trú 

phục vụ (1.000 ngƣời) 
554,5 774,3 833,5 855,1 

3.1 
 hách trong nƣớc 

(1.000 ngƣời) 
441,7 623,8 655,4 667,2 

3.2 
 hách nƣớc ngoài 

(1.000 ngƣời) 
112,9 150,5 178,1 187,9 

4 Số ngày khách lƣu trú  1.021.380 1.107.116 1.140.937 

4.1  hách trong nƣớc (ngày) 555.529 797.648 843.918 862.310 

4.2  hách nƣớc ngoài (ngày) 167.188 223.732 263.198 278.627 

                           (Nguồn: Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, 2020) 

Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch ngày càng đƣợc tăng cƣờng, nhiều dự án 

đầu tƣ cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật du lịch đƣợc quan tâm đầu tƣ và triển 

khai đi vào hoạt động có hiệu quả; hệ thống cơ sở lƣu trú du lịch đƣợc đầu tƣ 

phát triển mạnh, đến nay toàn tỉnh có 687 cơ sở lƣu trú với tổng số 8.265 phòng 

ngủ, trong đó có 15 khách sạn đƣợc xếp hạng và tƣơng đƣơng từ 3-4 sao, 33 

khách sạn từ 1-2 sao, số lƣợng cơ sở lƣu trú tăng nhanh cơ bản đáp ứng số lƣợng 

khách vào các mùa lễ hội. Số lƣợng, chất lƣợng nguồn nhân lực du lịch tiếp tục 

đƣợc cải thiện. Các khu tuyến, điểm du lịch dự án đang đƣợc quy hoạch và bƣớc 

đầu triển khai đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng. Các khu du lịch đƣợc tiến hành 

quy hoạch chi tiết bao gồm: Quần thể danh thẳng Tràng An, Chùa Bái Đính… 

 ác động của hoạt động du lịch đến môi trường 

 + Ảnh hưởng tích cực của hoạt động du lịch đối với môi trường và kinh 

tế -    hội: 

Sự phát triển nhanh chóng của du lịch thời gian qua đ  góp phần tích cực 

vào phát triển kinh tế – x  hội của đất nƣớc nói chung và nhiều địa phƣơng nói 

riêng. Hoạt động du lịch đ  có những tác động góp phần làm tăng tính đa dạng 

sinh học, bảo tồn cảnh quan, thúc đẩy các hoạt động bảo vệ di tích lịch sử, di sản 

văn hóa, hoạt động của các làng nghề truyền thống… 

- Đối với môi trƣờng tự nhiên: 
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Tăng hiệu quả sử dụng đất nhờ sử dụng quỹ đất còn trống hoặc sử dụng 

không hiệu quả. Giảm sức ép do khai thác tài nguyên quá mức từ các hoạt động 

dân sinh, kinh tế tại các khu vực nhạy cảm (vƣờn quốc gia, khu bảo tồn thiên 

nhiên…). 

Góp phần đảm bảo chất lƣợng nƣớc trong và ngoài khu vực phát triển du 

lịch nếu nhƣ các giải pháp kỹ thuật trong cấp thoát nƣớc đƣợc áp dụng. 

Tăng thêm mức độ đa dạng sinh học tại những điểm du lịch nhờ những dự 

án có các công viên, cảnh quan, khu nuôi chim thú… hoặc bảo tồn đa dạng sinh 

học thông qua nuôi trồng nhân tạo phục vụ du lịch 

Bổ sung vẻ đẹp cảnh quan cho khu vực phát triển du lịch nhờ các dự án 

thƣờng có yêu cầu tạo thêm các vƣờn cây, công viên cảnh quan, hồ nƣớc, thác 

nƣớc nhân tạo… 

Hạn chế các lan truyền ô nhiễm cục bộ trong khu dân cƣ nếu nhƣ các giải 

pháp hạ tầng kỹ thuật đồng bộ đƣợc áp dụng (ví dụ nhƣ đối với các làng chài 

ven biển trong khu vực đƣợc xác định phát triển thành khu du lịch biển…). 

-  Đối với môi trƣờng nhân văn xã hội 

Góp phần tăng trƣởng kinh tế (chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xuất khẩu tại 

chỗ). 

Tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho một bộ phận cộng đồng dân cƣ địa 

phƣơng. 

Góp phần cải thiện điều kiện về hạ tầng và dịch vụ x  hội cho địa phƣơng 

(y tế, thông tin, vui chơi giải trí) kèm theo các hoạt động phát triển du lịch. 

Bảo tồn, nâng cao giá trị và khôi phục các di sản kiến trúc, nghệ thuật, vật 

thể và phi vật thể, văn hóa, thủ công mỹ nghệ, trang phục, phong tục truyền 

thống… bằng các nguồn kinh phí thu trực tiếp hay gián tiếp từ hoạt động du 

lịch. 

Phát triển du lịch tạo tiền đề cho việc khôi phục các sinh hoạt văn hóa 

truyền thống của cộng đồng vốn đ  bị mai một, đặc biệt là các lễ hội. Nhiều lễ 

hội truyền thống của một địa phƣơng riêng lẻ đ  đƣợc nâng cấp thành các lễ hội 

du lịch, thu hút số lƣợng lớn khách từ các vùng miền khác cùng tham gia. 

 + Ảnh hưởng tiêu cực của hoạt động du lịch đối với môi trường và kinh 

tế -    hội: 

Bên cạnh những tác động tích cực, hoạt động du lịch đ  có những tác 

động tiêu cực nhất định đến môi trƣờng do tốc độ phát triển quá nhanh trong 

điều kiện còn thiếu phƣơng tiện xử lý môi trƣờng, nhận thức và công cụ quản lý 
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nhà nƣớc về môi trƣờng còn hạn chế…, từ đó d n đến sự gia tăng áp lực đến 

môi trƣờng. Tại nhiều khu vực, do tốc độ phát triển quá nhanh của hoạt động du 

lịch vƣợt ngoài khả năng và nhận thức về quản lý nên đ  tạo sức ép lớn đến khả 

năng đáp ứng của tài nguyên và môi trƣờng, gây ô nhiễm cục bộ và nguy cơ suy 

thoái lâu dài. 

- Đối với môi trƣờng tự nhiên 

 Hoạt động du lịch làm tăng áp lực về chất thải sinh hoạt, đặc biệt ở các 

trung tâm du lịch, góp phần làm tăng nguy cơ ô nhiễm môi trƣờng đất, nƣớc. 

Lƣợng chất thải trung b nh từ sinh hoạt của khách du lịch khoảng 0,67 kg chất 

thải rắn và 100 lít chất thải lỏng/khách/ngày (ví dụ nhƣ ở chùa Hƣơng vào mùa 

lễ hội, ƣớc tính trung b nh lƣợng rác thải từ 4 đến 5 tấn/ngày chƣa tính đến nƣớc 

thải và ô nhiễm về tiếng ồn, khói bụi… nhƣng khối lƣợng thu gom mới chỉ đạt 

khoảng 80%. 

  hách du lịch, đặc biệt khách từ các nƣớc phát triển thƣờng sử dụng 

nhiều nƣớc và những tài nguyên khác, đồng thời lƣợng chất thải tính theo đầu 

ngƣời thƣờng lớn hơn đối với ngƣời dân địa phƣơng. 

Cùng với việc tăng số lƣợng khách, nhu cầu nƣớc cho sinh hoạt của khách 

du lịch tăng nhanh (trung b nh khoảng 100 – 150 lít /ngày đối với khách du lịch 

nội địa, 200 – 250 lít /ngày đối với khách quốc tế).  

  Các hệ sinh thái và môi trƣờng đ  rất nhạy cảm và dễ bị tổn thƣơng do 

sức ép của phát triển du lịch.  

 Các khu vực có tính đa dạng sinh học cao nhƣ:  hang động, cảnh quan  

thƣờng rất hấp d n đối với du khách, nhƣng cũng dễ bị tổn thƣơng do phát triển 

du lịch, đặc biệt khi phát triển du lịch đến mức quá tải, đa dạng sinh học bị ảnh 

hƣởng. 

Ngoài ra, cuộc sống và tập quán quần cƣ của các động vật hoang d  có thể 

bị ảnh hƣởng do lƣợng lớn khách du lịch đến vào các thời điểm trong chu tr nh 

sống (di trú, kiếm ăn, sinh sản, làm tổ…) của động vật hoang d  ở các khu bảo 

tồn thiên nhiên, vƣờn quốc gia. 

- Đối với môi trƣờng xã hội – nhân văn: 

Do tính chất mùa vụ của hoạt động du lịch, các nhu cầu tại thời kỳ cao 

điểm có thể vƣợt quá khả năng đáp ứng về dịch vụ công cộng và cơ sở hạ tầng 

của địa phƣơng; tiêu biểu là ách tắc giao thông, các nhu cầu về cung cấp nƣớc, 

năng lƣợng của hệ thống xử lý nƣớc thải, xử lý chất thải rắn vƣợt quá khả năng 

của địa phƣơng.  
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 Mâu thu n nảy sinh giữa những ngƣời làm du lịch với dân cƣ địa phƣơng 

do việc phân bố lợi ích và chi phí của du lịch trong nhiều trƣờng hợp chƣa đƣợc 

công bằng. 

Thực tế cho thấy phát triển du lích thƣờng đi kèm với những tác động tiêu 

cực đến môi trƣờng. Nếu trong quá tr nh phát triển, các tác động tiêu cực đến 

môi trƣờng không đƣợc liệt kê thông qua những biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

quản lý hữu hiệu th  hậu quả sẽ d n tới suy thoái môi trƣờng, ảnh hƣởng trực 

tiếp đến phát triển du lịch bền vững. Do vậy, trong quá tr nh phát triển du lịch 

phải lồng ghép các yêu cầu và giải pháp về bảo vệ môi trƣờng, ngay từ khâu lập 

quy hoạch, xây dựng các chiến lƣợc phát triển đến triển khai các dự án, thiết kế 

các sản phẩm du lich cụ thể. 
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CHƢƠNG III. 

HIỆN TRẠNG CHẤT LƢỢNG MÔI TRƢỜNG NƢỚC 

 

3.1. Nƣớc mặt lục địa:   

3.1.1.  ài nguyên nước mặt: 

Ninh Bình có nhiều sông, ngòi, ao và hồ. Trong đó một số sông lớn có 

nguồn nƣớc cấp tiếp nhận từ ngoại tỉnh, cụ thể nhƣ sau: 

- Các sông lớn bao gồm: sông Đáy, sông Hoàng Long sông Vạc; 

- Các sông nhỏ: sông Vân, sông Sào Khê, sông Chanh, sông Ân, sông Hệ, 

sông Bến Đang, sông Dƣỡng Điềm, sông Tiên Hoàng, sông Càn, sông Trà Tu 

- Các hồ có dung tích lớn: hồ Yên Quang, hồ Thƣờng Sung, hồ Sòng 

Xanh, hồ Đầm Cút, hồ Yên Thắng, hồ Đồng Thái, hồ Đồng Chƣơng. 

Căn cứ vào những tiêu chí nêu trên kết hợp hiện trạng khai thác sử dụng 

nƣớc của các ngành, định hƣớng khai thác sử dụng nƣớc của các ngành, định 

hƣớng phát triển kinh tế xã hội tỉnh Ninh B nh đến năm 2020, Quy hoạch bảo vệ 

tài nguyên nƣớc mặt tỉnh Ninh B nh giai đoạn 2015 – 2015, định hƣớng đến 

2035, xác định chức năng chính của các nguồn nƣớc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

trong kỳ quy hoạch nhƣ sau: 

Bảng 3.1. Chức năng chính của nguồn nƣớc trong kì quy hoạch 

T

T 
Sông 

Phạm vi L 

(km) 

Chức năng chính nguồn nƣớc 

Từ vị trí Đến vị trí Cấp nƣớc Tiếp nhận nƣớc thải 

1 Sông Đáy   

  Đoạn 1 

cầu Khuất 

Đích Lộng 

Gia Thanh - 

Gia Viễn 

Cầu Gián 

Khẩu 

(Nhập lƣu 

S. Hoàng 

Long) 

10  

- Cấp nƣớc sinh 

hoạt 

- Cấp nƣớc 

phục vụ sản 

xuất 

- Giao thông 

thủy 

Tiếp nhận nƣớc thải 

từ Hà Nam đổ về 

  Đoạn 2 

Cầu Gián 

Khẩu 

(Nhập lƣu S. 

Hoàng Long) 

Cầu Non 

Nƣớc (Phân 

lƣu sông 

Vân) 

10,5  

- Cấp nƣớc sinh 

hoạt 

- Cấp nƣớc 

phục vụ sản 

xuất 

- Giao thông 

thủy 

Chịu ảnh hƣởng 

nguồn chất thải 

chính xả vào nguồn 

nƣớc chủ yếu từ chất 

thải sinh hoạt khu 

dân cƣ, nƣớc thải 

nông nghiệp, nƣớc 

thải công nghiệp. 

  Đoạn 3 

Cầu Non 

Nƣớc (Phân 

lƣu sông 

Đò Độc Bộ 

- Khánh 

Tiên, Yên 

21  

- Cấp nƣớc tƣới 

- Giao thông 

thủy 

Chịu ảnh hƣởng 

nguồn chất thải 

chính xả vào nguồn 
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T

T 
Sông 

Phạm vi L 

(km) 

Chức năng chính nguồn nƣớc 

Từ vị trí Đến vị trí Cấp nƣớc Tiếp nhận nƣớc thải 

Vân) Khánh  - Du lịc, dịch 

vụ  

nƣớc chủ yếu từ chất 

thải sinh hoạt khu 

dân cƣ, nƣớc thải 

nông nghiệp 

  Đoạn 4 

Đò Độc Bộ - 

Khánh Tiên, 

Yên Khánh 

Ngã 3 Kim 

Đài - Kim 

Chính, Kim 

Sơn 

30,5  

  

- Cấp nƣớc tƣới 

- Giao thông 

thủy   

chịu ảnh hƣởng 

nguồn chất thải sinh 

hoạt khu dân cƣ 

nông thôn .. 

  Đoạn 5 

Ngã 3 Kim 

Đài - Kim 

Chính, Kim 

Sơn 

Cửa Đáy 14  
 - Giao thông 

thủy 

Chịu ảnh hƣởng 

mạnh của thủy triều. 

2 Sông Bôi 

  
Sông 

Bôi 

Xích Thổ - 

Nho Quan 
Bến Đế 13  

- Cấp nƣớc sinh 

hoạt: 

- Cấp nƣớc 

phục vụ sản 

xuất 

Nguồn nƣớc sông 

Bôi chảy từ  tỉnh  

Hòa B nh đổ về. 

Tiếp nhận nƣớc thải 

khu vực nông thôn 

3 Sông Lạng 

  
Sông 

Lạng 

Thƣợng 

nguồn  

cầu Nho 

Quan  
15  

- Cấp nƣớc sinh 

hoạt 

- Cấp nƣớc 

phục vụ sản 

xuất 

Nƣớc thải sinh hoạt 

khu vực dân cƣ 2 

bên sông 

Nƣớc thải nông 

nghiệp 

4 Sông Hoàng Long   

  Đoạn 1 Bến Đế 
Phà Đồng 

Chƣa 
13  

 - Cấp nƣớc 

tƣới phục sản 

xuất 

  

  

Nƣớc thải sinh hoạt 

khu vực dân cƣ 2 

bên sông 

Nƣớc thải nông 

nghiệp 

  Đoạn 2 
Cầu Nho 

Quan  

Phà Đồng 

Chƣa 
 6 

- Cấp nƣớc sinh 

hoạt: 

- Cấp nƣớc 

phục vụ sản 

xuất 

 

Nƣớc thải nông 

nghiệp 

  Đoạn 3 
Phà Đồng 

Chƣa 

Phân lƣu 

sông Chim 

(Âu Lê) 

4,5  

- Cấp nƣớc sinh 

hoạt: 

- Cấp nƣớc 

phục vụ sản 

xuất 

Nƣớc thải sinh hoạt 

khu vực dân cƣ 2 

bên sông 

Nƣớc thải nông 

nghiệp 

  Đoạn 4 

Phân lƣu 

sông Chim 

(Âu Lê) 

Phân lƣu 

sông Luồn 

(Sông Sào 

Khê) 

6,5  

- Cấp nƣớc sinh 

hoạt: 

- Cấp nƣớc 

phục vụ sản 

xuất 

Nƣớc thải sinh hoạt  

  Đoạn 5 

Phân lƣu 

sông Luồn 

(Sông Sào 

Phân lƣu 

sông Chanh 

(Âu Chanh) 

3,5  

- Cấp nƣớc sinh 

hoạt: 

- Cấp nƣớc 

Nƣớc thải sinh hoạt  
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T

T 
Sông 

Phạm vi L 

(km) 

Chức năng chính nguồn nƣớc 

Từ vị trí Đến vị trí Cấp nƣớc Tiếp nhận nƣớc thải 

Khê) phục vụ sản 

xuất 

  Đoạn 6 

Phân lƣu 

sông Chanh 

(Âu Chanh) 

Nhập lƣu 

sông Đáy 
2,5  

- Cấp nƣớc sinh 

hoạt: 

- Cấp nƣớc - -

phục vụ sản 

xuất 

- Giao thông 

thủy 

 Nƣớc thải sinh hoạt  

5 Sông Chim 

  
Sông 

Chim  

Thƣợng 

nguồn  
Âu Lê 15 

- Cấp nƣớc 

phục vụ sản 

xuất 

Nƣớc thải nông 

nghiệp 

6 Sông Luồn (Sào Khê)  

  
Sông 

Luồn  

Phân lƣu S. 

Hoàng Long  

vào sông 

Luồn 

Nhập lƣu 

sông Vân 
14  

- Cấp nƣớc sinh 

hoạt: 

- Cấp nƣớc 

phục vụ sản 

xuất 

Nƣớc thải sinh hoạt 

khu vực dân cƣ 2 

bên sông 

Nƣớc thải nông 

nghiệp 

7 Sông Chanh 

  
Sông 

Chanh  
Âu Chanh 

Nhập lƣu 

sông Vân 
 12 

- Cấp nƣớc sinh 

hoạt: 

 
 

8 
Sông 

Vân 
Âu Vân  

Nhập lƣu 

Sông Vạc 
  

  

 Đoạn 1 Âu Vân  Cầu lim 1,5 

- Cấp nƣớc 

phục vụ sản 

xuất 

Tiếp nhận nƣớc thải 

sinh hoạt TP. Ninh 

Bình 

 Đoạn 2 Cầu Lim 
Nhập lƣu 

Sông Vạc 
5,5 

- Cấp nƣớc 

phục vụ sản 

xuất 

Tiếp nhận nƣớc thải 

sinh hoạt TP. Ninh 

Bình 

9 Sông Vạc 

 Đoạn 1 Sông Hệ 

Cầu Yên 

(Nhập lƣu 

sông Vạc) 

7,5 
- Cấp nƣớc sinh 

hoạt 

Nƣớc thải sinh hoạt 

khu vực dân cƣ 2 

bên sông 

Nƣớc thải nông 

nghiệp 

  Đoạn 2 Cầu Yên Cầu Rào 12  

- Cấp nƣớc sinh 

hoạt: 

- Cấp nƣớc 

phục vụ sản 

xuất 

Chịu ảnh hƣởng 

nguồn chất thải cụm 

CN Hệ Dƣỡng, nhà 

máy phân lân nung 

chảy NB. 

  Đoạn 3 Cầu Rào 
Cầu Trì 

Chính 
 10 

- Cấp nƣớc sinh 

hoạt: 

- Cấp nƣớc 

phục vụ sản 

xuất- Giao 

thông thủy 

Nƣớc thải sinh hoạt 

Nƣớc thải nông 

nghiệp 
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T

T 
Sông 

Phạm vi L 

(km) 

Chức năng chính nguồn nƣớc 

Từ vị trí Đến vị trí Cấp nƣớc Tiếp nhận nƣớc thải 

  Đoạn 4 
Cầu Trì 

Chính 

Ngã 3 Kim 

Đài - Kim 

Chính, Kim 

Sơn 

6  

- Cấp nƣớc 

phục vụ sản 

xuất 

- Giao thông 

thủy 

Tiếp nhận nguồn 

nƣớc từ sông Ân 

nhập lƣu và nguồn 

thải sinh hoạt của thị 

trấn Phát Diệm 

10 
Sông 

Mới 
Âu Xanh 

Nhập lƣu 

sông Vạc 
 10 

- Cấp nƣớc sinh 

hoạt 

- Cấp nƣớc sản 

xuất 

Tiếp nhận nƣớc thải 

nông thôn (Khánh 

Thiện, Khánh Lợi, 

Khánh Mậu, Khánh 

Hội), bệnh viện đa 

khoa Yên Khánh 

11 
Sông 

Ân 

Phân lƣu 

sông Đáy  

Nhập lƣu 

sông Càn 
    

 

  Đoạn 1 
Phân lƣu 

sông Đáy  

Cầu Trì 

Chính 
9,5  

- Cấp nƣớc sinh 

hoạt: 

- Cấp nƣớc 

phục vụ sản 

xuất 

Nƣớc thải sinh hoạt 

khu vực dân cƣ 2 

bên sông 

Nƣớc thải nông 

nghiệp 

  Đoạn 2 
Cầu Trì 

Chính 

Nhập lƣu 

sông Càn 
 7,5 

- Cấp nƣớc sinh 

hoạt: 

- Cấp nƣớc 

phục vụ sản 

xuất 

Nƣớc thải sinh hoạt 

thị trấn Phát Diệm 

12 
Sông 

Bút 
     

  Đoạn 1 
Phân lƣu 

sông Vạc 
Cầu Bút 4  

- Cấp nƣớc sinh 

hoạt: 

- Cấp nƣớc 

phục vụ sản 

xuất 

Nƣớc thải nông thôn 

(Yên Từ, Yên Mạc, 

Yên Nhân) 

 
Đoạn 2 Cầu Bút Âu Cầu Hội 6 

- Cấp nƣớc 

phục vụ sản 

xuất 
Ảnh hƣởng mặn từ 

sông Tống và nguồn 

thải sinh hoạt nông 

thôn.  Đoạn 3 Âu Cầu Hội 
Nhập lƣu  

sông Tống 
2 

- Cấp nƣớc 

phục vụ sản 

xuất 

13 Sông Bến Đang  

  Đoạn 1 
Phân lƣu  

sông Chim 

Cầu Bến 

Nhảy 
5 

  

- Cấp nƣớc sinh 

hoạt: 

- Cấp nƣớc 

phục vụ sản 

xuất 

Nƣớc thải sinh hoạt 

khu vực dân cƣ 2 

bên sông 

Nƣớc thải nông 

nghiệp 

  Đoạn 2 
Cầu Bến 

Nhảy 
Cầu Ghềnh 13  

   

- Cấp nƣớc 

phục vụ sản 

xuất 

Nƣớc thải sinh hoạt 

khu vực dân cƣ 2 

bên sông 

Nƣớc thải nông 

nghiệp 
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T

T 
Sông 

Phạm vi L 

(km) 

Chức năng chính nguồn nƣớc 

Từ vị trí Đến vị trí Cấp nƣớc Tiếp nhận nƣớc thải 

  
Sông 

Ghềnh 
Cầu Ghềnh 

Phân Lƣu 

vào sông 

Yên Thổ 

5 

- Cấp nƣớc 

phục vụ sản 

xuất 

Nƣớc thải sinh hoạt 

khu vực dân cƣ 2 

bên sông 

Nƣớc thải nông 

nghiệp 

 
Sông 

Yên Thổ 

Phân lƣu 

sông Ghềnh 

Nhập lƣu  

sông Vạc 
4 

- Cấp nƣớc sinh 

hoạt: 

- Cấp nƣớc 

phục vụ sản 

xuất 

Nƣớc thải sinh hoạt 

khu vực dân cƣ 2 

bên sông 

Nƣớc thải nông 

nghiệp 

 

Sông 

Cầu 

Lồng 

Phân lƣu 

sông Ghềnh 

Nhập lƣu  

sông Bút 
7,6 

- Cấp nƣớc 

phục vụ sản 

xuất 

Nƣớc thải sinh hoạt 

khu vực dân cƣ 2 

bên sông 

Nƣớc thải nông 

nghiệp 

(Nguồn: Quy hoạch tài nguyên nƣớc tỉnh Ninh B nh giai đoạn 2013 – 2025) 

 

* Tổng lượng nước đến trên các lưu vực sông 

Tổng lƣợng nƣớc của các lƣu vực sông trên tỉnh Ninh Bình khoảng 34 tỷ 

m
3
 một năm, trong đó lƣu vực sông Đáy đoạn chảy qua địa bàn tỉnh Ninh Bình 

là lớn nhất (31,7 tỉ m
3
) do lƣợng nƣớc quá cảnh trên dòng chính sông Đáy, 

lƣợng nƣớc quá cảnh từ sông Hoàng Long và sông Hồng, chiếm khoảng 76,6% 

tổng lƣợng nƣớc mặt của toàn Tỉnh, sông Chim và sông Vân có tiềm năng có 

tiềm năng nguồn nƣớc nhỏ nhất 0,1 triệu m
3
 chiếm 0,34% tổng lƣợng nƣớc. 

* Tổng lượng nước đến trên các lưu vực sông 

Tổng lƣợng nƣớc của các lƣu vực sông trên tỉnh Ninh Bình khoảng 34 tỷ 

m
3
 một năm, trong đó lƣu vực sông Đáy đoạn chảy qua địa bàn tỉnh Ninh Bình 

là lớn nhất (31,7 tỉ m
3
) do lƣợng nƣớc quá cảnh trên dòng chính sông Đáy, 

lƣợng nƣớc quá cảnh từ sông Hoàng Long và sông Hồng, chiếm khoảng 76,6% 

tổng lƣợng nƣớc mặt của toàn Tỉnh, sông Chim và sông Vân có tiềm năng có 

tiềm năng nguồn nƣớc nhỏ nhất 0,1 triệu m
3
 chiếm 0,34% tổng lƣợng nƣớc. 
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Hình 3.1.Tiềm năng nguồn nước các lưu vực sông 

 

Vào mùa khô, tổng lƣợng nƣớc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vào khoảng 6,7 

tỉ m
3
 ứng với tần suất nƣớc đến  P50%, P85% là 4,7 tỉ m

3
, và P90% là 4,4 tỉ m

3
. 

Nhìn chung, chất lƣợng nƣớc các sông chính trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

đảm bảo các tiêu chuẩn cho phép về chất lƣợng nƣớc mặt phục vụ các mục đích 

nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp và các mục đích khác. Tuy nhiên, cục bộ tại 

một số khu vực, môi trƣờng nƣớc đ  có biểu hiện ô nhiễm nhƣ: 

- Nƣớc sông Đáy, sông Hoàng Long, sông Vạc một số đoạn có biểu hiện ô 

nhiễm hữu cơ có hàm lƣợng COD, BOD5, NH4
+
, NO3

-
 cao, có thời điểm vƣợt 

quy chuẩn quy định cho nguồn nƣớc mặt.  

- Nƣớc hồ ao, kênh rạch, đặc biệt đoạn khu dân cƣ thành phố Ninh Bình, 

thành phố Tam Điệp, các thị trấn đều bị ô nhiễm hữu cơ, nguồn ô nhiễm đều 

phát sinh từ nƣớc thải sinh hoạt.  

* V  khai thác và sử dụng tài nguyên nước mặt 

Hiện có 67 tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nƣớc và xả nƣớc thải vào 

nguồn nƣớc với tổng công suất xin cấp giấy phép 191.153 m
3
/ngày đêm, bao 

76.57% 

5.70% 

4.68% 

0.54% 

1.91% 

0.67% 

2.52% 
0.34% 

1.93% 

0.45% 

0.56% 

1.11% 

3.02% 
Sông Đáy

Sông Hoàng Long

Sông Vạc 

Sông Ân

Sông Chim

Sông Luồn 

Sông Vân

Sông Bút

Sông Chanh

Sông Lạng 

Sông Bến Đang 

Sông Mới 

Sông Bôi
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gồm: 16 công tr nh khai thác nƣớc ngầm; 24 công tr nh khai thác nƣớc mặt và 

27 đơn vị xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc. 

Bảng 3.2. Nhu cầu sử dụng nƣớc mặt tỉnh Ninh Bình  

theo lƣu vực sông năm 2015, 2020 

Tên sông 
Tổng nhu cầu sử dụng nƣớc mặt 

2015 2020 

Sông Đáy 58.22 60.44 

Sông Vạc 43.01 44.29 

Sông Vân 4.84 5.22 

Sông Chanh 8.39 9.04 

Sông Hoàng Long 26.98 29.67 

Sông Chim 8.48 9.22 

Sông Luồn 6.71 7.22 

Sông Ân 21.28 21.61 

Sông Bút 14.99 15.75 

Sông Lạng 17.87 19.04 

Sông Bôi 27.43 29.89 

Sông Bến Đang 24.43 25.87 

Sông Mới 8.54 8.77 

Tổng 271.17 286.02 

Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường  

3.1.2. Các nguồn gây ô nhiễm nước mặt: 

3.1.2.1. Nước thải công nghiệp 

Theo số liệu thống kê tổng lƣợng nƣớc thải công nghiệp của toàn tỉnh ƣớc 

tính khoảng 7.144m
3
/ngày. Nƣớc thải tập trung chủ yếu vào các nhóm ngành: 

sản xuất phân đạm, chăn nuôi, chế biến nông sản thực phẩm,...có nồng độ các 

chất gây ô nhiễm khác nhau phụ thuộc vào loại hình công nghiệp và chế độ công 

nghệ lựa chọn.  

Một số cơ sở sản xuất đ  xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải theo công 

nghệ tiên tiến, đồng bộ, đảm bảo xử lý nƣớc thải sản xuất đạt quy chuẩn môi 

trƣờng cho phép, điển h nh nhƣ: Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình, nhà máy 

đạm Ninh B nh,... Tuy nhiên cũng còn có cơ sở xử lý chƣa đạt quy chuẩn môi 

trƣờng hoặc xả trực tiếp ra ngoài môi trƣờng.  
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Hiện nƣớc thải công nghiệp của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong 

 CN  hánh Phú,  CN Phúc Sơn và  CN Gián  hẩu đƣợc xử lý đạt loại B tại 

từng cơ sở sản xuất kinh doanh trong KCN, sau đó đƣợc thu gom về nhà máy xử 

lý nƣớc thải tập trung của  CN để xử lý tiếp đạt loại A của QCVN 

40:2011/BTNMT và đ  đƣợc cấp phép xả nƣớc thải khi thải ra ngoài môi 

trƣờng. Còn lại  CN Tam Điệp và KCN Khánh Cƣ hiện chƣa có hệ thống xử lý 

nƣớc thải tập trung. 

Ngoài ra, nƣớc rò rỉ từ bãi rác tự phát cũng là một trong những nguồn 

gây ô nhiễm nƣớc mặt và nƣớc ngầm nghiêm trọng v  đặc trƣng của loại nƣớc 

thải này có hàm lƣợng chất gây ô nhiễm cao, độ màu lớn. Đây là nguy cơ 

chính gây ô nhiễm kim loại nặng, nitơ, asen... trong nƣớc ngầm. Riêng bãi rác 

mới tại thành phố Tam Điệp đ  đƣợc đầu tƣ hệ thống thu gom, xử lý nƣớc rỉ 

rác.  

3.1.2.2. Nước thải sinh hoạt: 

Theo số liệu thống kê tổng lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh trên địa 

bàn tỉnh ƣớc tính khoảng 90.000m
3
/ngày. Hiện nay hầu hết lƣợng nƣớc thải sinh 

hoạt của các hộ gia đ nh mới đƣợc xử lý sơ bộ thông qua bể tự hoại và đổ ra môi 

trƣờng. Đặc trƣng của nƣớc thải sinh hoạt là hàm lƣợng BOD5 và hợp chất hữu 

cơ chứa nitơ cao, có chứa nhiều coliform, các vi khuẩn và mầm bệnh. 

Tuy nhiên, thành phố Ninh B nh đ  triển khai xây dựng nhà máy xử lý 

nƣớc thải sinh hoạt tập trung đảm bảo thu gom đƣợc phần lớn lƣợng nƣớc thải 

phát sinh trên địa bàn thành phố, tuy nhiên cho đến thời điểm hiện nay v n chƣa 

đƣa vào vận hành chính thức. 

3.1.2.3. Nước thải y tế 

Tổng lƣợng nƣớc thải y tế phát sinh trến địa bàn tỉnh ƣớc tính khoảng 

1.788 m
3
/ngày, trong đó tổng lƣợng nƣớc thải y tế khu vực đô thị khoảng 1.578 

m
3
/ngày. Hiện nay, hầu hết các bệnh viện và các trung tâm y tế tuyến huyện đ  

đƣợc đầu tƣ xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải. Tuy nhiên nếu vận hành hệ 

thống xử lý không liên tục, chất lƣợng nƣớc thải sau xử lý không đạt quy chuẩn 

môi trƣờng sẽ mang theo nhiều chất độc hại, chất hữu cơ và các vi khuẩn gây 

bệnh có nguy cơ ảnh hƣởng rất lớn đến sức khỏe của cộng đồng. 

3.1.2.4. Nước thải từ hoạt động nông nghiệp và làng nghề: 

 Theo số liệu thống kê của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, 

trong những năm qua việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tăng nhanh, đây cũng 

là tác nhân làm ô nhiễm nguồn nƣớc.  
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Chất lƣợng nƣớc mặt ở làng nghề đ  và đang bị ô nhiễm. Các chất thải 

gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc là phẩm nhuộm, các hợp chất chứa lƣu huỳnh 

trong công đoạn tẩy trắng và sấy nguyên liệu tại các làng nghề thủ công dệt 

chiếu cói ở Yên  hánh,  im Sơn. 

Chế biến nông sản thực phẩm tại làng nghề Yên Ninh cũng là loại hình 

sản xuất có nhu cầu lớn về sử dụng nƣớc đồng thời cũng thải ra một lƣợng nƣớc 

thải không nhỏ. Nƣớc thải của làng nghề này có đặc tính chung là rất giàu chất 

hữu cơ, dễ phân huỷ sinh học. Tuy nhiên làng nghề đang đƣợc đầu tƣ xây dựng 

hệ thống xử lý nƣớc thải. Khi hệ thống đi vào hoạt động đảm bảo sẽ xử lý đƣợc 

toàn bộ lƣợng nƣớc thải phát sinh của làng nghề. 

Đối với làng nghề thêu ren tại huyện Hoa Lƣ, điển hình là làng nghề thêu 

ren thôn Văn Lâm, x  Ninh Hải, do sử dụng hoá chất cho quá trình tẩy nên thành 

phần các chất ô nhiễm trong nƣớc thải làng nghề này bao gồm nhiều tạp chất 

trong quá trình xử lý vải nhƣ hồ tinh bột, NaOH, các loại chất tẩy, ảnh hƣởng tới 

môi trƣờng nƣớc.  

3.1.3. Diễn biến ô nhiễm nước mặt 

Theo Kế hoạch quan trắc môi trƣờng nƣớc mặt của tỉnh Ninh Bình do Sở Tài 

nguyên và Môi trƣờng  thực hiện từ năm 2016 đến năm 2020 cho thấy, Kế hoạch 

quan trắc của từng năm có sự thay đổi một số điểm quan trắc, cũng nhƣ thông số 

quan trắc của từng thành phàn môi trƣờng 

Các chỉ tiêu phân tích đối với môi trƣờng nƣớc mặt bao gồm: pH, COD, 

BOD5, DO, TSS, NH4
+
, NO2

-
, Fe, amoni...Trong đó có 04 chỉ tiêu đặc trƣng là 

COD, TSS, BOD5 và Coliform. 

Quy chuẩn so sánh: QCVN 08:2015/BTNMT - Chất lƣợng nƣớc mặt. 

3.1.3.1. Chất lượng nước sông Đáy: 

Theo kết quả quan trắc, phân tích của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng trong 

những năm qua cho thấy, chất lƣợng môi trƣờng nƣớc sông Đáy đoạn chảy qua 

địa phận tỉnh Ninh B nh đ  bị ô nhiễm cục bộ tại một số điểm nhƣ: khu vực cầu 

Gián Khẩu; khu vực cầu Non Nƣớc thành phố Ninh Bình;... 

Các thông số pH, NO2
-
, NO3

-
, NH4

+
, PO4

3-
, Fe, As có những thời điểm 

quan trắc vƣợt giới hạn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1. 

Chất lƣợng nƣớc sông Đáy bị ô nhiễm hàm lƣợng các chất hữu cơ, các 

chỉ tiêu: TSS, COD, BOD5  và Coliform đều vƣợt QCVN 08-MT:2015/BTNMT 

cột A1. 
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 - Sông Đáy khu vực cầu Gián Khẩu: 

Bảng 3.4. Kết quả quan trắc môi trƣờng sông Đáy  

tại cầu Gián Khẩu một số năm 

Chỉ tiêu 

phân tích 

Đơn vị 

tính 

Thời gian QCVN 

 08-MT:2015 

/BTNMT 

(A1) 

T4 

/2017 

T3 

/2018 

T3 

/2019 

T3 

/2020 

pH - 7,43 6,18 7,28 7,81 6 – 8,5 

TSS mg/l 20,5 23,4 19,3 18,3 20 

COD mg/l 21,5 20,4 20,2 17,6 10 

BOD5 mg/l 12,6 13,3 12,5 11,5 4 

NH4
+
 mg/l 0,15 - 0,11 0,14 0.3 

NO3
-
 mg/l 1,75 - 1,57 1,07 2 

NO2
- 

mg/l 0,015 - 0,023 0,032 0,05 

Fe mg/l 0,34 - 0,41 0,31 0,5 

As mg/l 0,001 - 0,002 0,004 0,01 

Coliform 

 

MPN/ 

100ml 
3.900 - 3.400 3.900 2.500 

Ghi chú:  -(-): Chỉ tiêu không có trong Kế hoạch quan trắc môi trường 

 

Biểu đồ 3.1. Diễn biến chất lượng môi trường nước sông Đáy tại cầu Gián 
Khẩu, Ninh Giang, Hoa Lư 
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 Chất lƣợng nƣớc sông Đáy khu vực cầu Gián Khẩu: 

Hàm lƣợng TSS cao nhất vào tháng 3/2018 vƣợt 1,17 lần; Hàm lƣợng 

COD vƣợt từ 1,76 đến 2,15 lần; hàm lƣợng BOD5 vƣợt từ 2,875 đến 3,125 lần 

QCCP. Coliform vƣợt từ 1,36 - 1,56 lần quy chuẩn theo QCVN 08-

MT:2015/BTNMT cột A1. 

Các thông số pH, NO2
-
, NO3

-
, NH4

+
, PO4

3-
, Fe, As tại các thời điểm quan 

trắc đều trong giới hạn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1. 

- Sông Đáy khu vực cầu Non Nước 

Bảng 3.5. Kết quả quan trắc môi trƣờng sông Đáy khu vực cầu Non Nƣớc 

một số năm 

 

Đơn vị 

tính 

T4 

/2017 

T3 

/2018 

T3/ 

2019 

T3 

/2020 

QCVN 

08-

MT:2015 

/BTNMT 

(A1) 

pH - 7,45 6,33 7,82 7,38 6 – 8,5 

TSS mg/l 19,6 15,6 20,2 22,5 20 

COD mg/l 18,5 19,7 19,2 18,6 10 

BOD5 mg/l 10,4 12,8 13,5 11,7 4 

NH4
+
 mg/l 0,13 - 0,15 0,24 0.3 

NO3
- 

mg/l 1,04 - 1,13 1,67 2 

NO2
-
 mg/l 0,012 - 0,011 0,036 0,05 

Fe mg/l 0,38 - 0,35 0,37 0,5 

As mg/l 0,002 - 0,002 0,005 0,01 

Coliform 

 

MPN/ 

100ml 
3.100 - 3.300 3.900 2.500 

Ghi chú:  -(-): Chỉ tiêu không có trong Kế hoạch quan trắc môi trường 

Tại điểm cầu Non Nƣớc, thành phố Ninh Bình: Các thông số pH, NO2
-
, 

NO3
-
, NH4

+
, PO4

3-
, Fe, As tại các thời điểm quan trắc đều trong giới hạn cho phép 

theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1. 

Chất lƣợng nƣớc sông Đáy bị ô nhiễm hàm lƣợng các chất hữu cơ, các 

chỉ tiêu COD, BOD5 đều vƣợt QCVN QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1. 

Thời 

gian 

Chỉ tiêu 
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Hàm lƣợng TSS vƣợt từ 1,01 đến 1,53 lần; Hàm lƣợng COD vƣợt từ 

1,76 đến 2,15 lần, hàm lƣợng BOD vƣợt từ 2,6 đến 3,125 lần, Colform vƣợt  từ 

1,24 – 1,56 lần theo QCVN QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1. 

Dƣới đây là biểu đồ diễn biến nồng độ TSS, COD và BOD qua các năm: 

 

Biểu đồ 3.2. Diễn biến chất lượng môi trường nước sông Đáy tại cầu Non Nước, 
thành phố Ninh Bình 

Bảng 3.6. Diễn biến hàm lƣợng Coliform nƣớc sông Đáy 

Đơn vị: MNP/100ml 

 

TNB-

NM1 
GV-NM 

YK-

NM2 

KS-

NM1 

QCVN 

08-MT:2015 

/BTNMT (A1) 

T3/2019 3.500 3.000 2.600 3.600 2.500 

T6/2019 3.000 3.400 2.400 3.000 2.500 

T9/2019 3.400 3.300 2.600 2.900 2.500 

T11/2019 2.900 2.900 2.300 2.400 2.500 

T3/2020 3.200 3.900 3.000 2.800 2.500 

Ghi chú:   

- GV-NM1:   Nước sông Đáy, khu vực cầu Khuất, xã Gia Thanh, Gia Viễn       

- TNB-NM1: Nước sông Đáy, khu vực cầu Non Nước, tp Ninh Bình;     

- YK-NM2:   Nước sông Đáy, khu vực đò Độc Bộ, huyện Yên Khánh  
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Thời gian 
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- KS-NM1:  Nước sông Đáy, khu vực xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn         

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

Chất lƣợng nƣớc sông Đáy bị ô nhiễm Coliform, hàm lƣợng Coliform tại 

các điểm quan trắc qua các năm đều vƣợt quy định theo QCVN 08-

MT:2015/BTNMT(A1): 

- Tại khu vực cầu Khuất, xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn: Hàm lƣợng 

Coliform cao hơn 1,04 lần đến 1,56 lần quy định. 

- Tại khu vực cầu Non Nƣớc, thành phố Ninh B nh: Hàm lƣợng 

Coliforrm cao hơn 1,16 lần đến 1,4 lần quy định. 

- Tại khu vực đò Độc Bộ, huyện Yên  hánh: Hàm lƣợng Coliform vƣợt 

1,04 lần quy định vào tháng 3 năm 2019 và đƣợc cải thiện, các đợt quan trắc sau 

đều nằm trong quy chuẩn cho phép. 

- Tại khu vực x  Thƣợng Kiệm, huyện  im Sơn: Hàm lƣợng Coliform  

vƣợt khoảng 1,12 lần đến 1,44 lần quy định. 

 

Biểu đồ 3.3. Diễn biến hàm lượng Coliform nước sông Đáy 

Nhìn chung chất lƣợng nƣớc sông Đáy năm qua đ  ô nhiễm cục bộ. 

Nguyên nhân là do hoạt động sinh hoạt của dân cƣ và hoạt động giao thông 

đƣờng thủy ngày càng cao; đồng thời Ninh B nh cũng là hạ lƣu của lƣu vực sông 

Nhuệ - sông Đáy nên phải hứng chịu toàn bộ các chất ô nhiễm từ thƣợng nguồn 

lƣu vực sông đổ về. 
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3.1.3.2. Chất lượng nước mặt khu vực thành phố Ninh Bình 

Bảng 3.7: Tổng hợp kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc sông Vân,  

khu vực Cầu Lim, TPNB 

STT 
Chỉ tiêu 

Phân tích 

Đơn 

vị 

tính 

T4/2017 T3/2018 T3/2019 T3/2020 

QCVN 

08-MT:2015 

/BTNMT 

(B1) 

1 pH - 7,34 7,03 7,72 7,84 5,5 - 9 

2 TSS mg/l 50,2 36,4 26,4 20,5 50 

3 COD mg/l 40,8 43,2 27,3 24,6 30 

4 BOD5 mg/l 25,7 26,3 18,2 14,2 15 

5 NH4
+ 

mg/l
 

0,69 - 0,77 0,46 0,9 

6 NO3
-
 mg/l

 
2,78 - 1,32 3,75 10 

7 NO2
-
 mg/l 0,028 - 0,022 0,042 0,05 

8 Fe mg/l 0,51 - 0,39 0,38 1,5 

9 As mg/l 0,002 - 0,003 0,006 0,05 

10 Coliform 
MPN/ 

100ml 
5.700 - 4.200 6.400 7.500 

       Ghi chú:   - (-): chỉ tiêu không có trong kế hoạch quan trắc năm 2018 

  

Biểu đồ 3.4. Diễn biến nồng độ COD 

sông Vân, khu vực Cầu Lim  

Biểu đồ 3.5. Diễn biến nồng độ BOD5 

sông Vân, khu vực Cầu Lim 

Trong những năm gần đây, chất lƣợng nƣớc sông Vân khu vực cầu Lim 

đ  có những cải thiện tốt hơn. Cụ thể diễn biến một số chỉ tiêu qua các năm     

nhƣ sau: 
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- Nồng độ COD có xu hƣớng giảm ô nhiễm. Năm 2017, 2018, hàm lƣợng 

COD vƣợt từ 1,36 đến 1,44 lần QCCP. Năm 2019, 2020  kết quả quan trắc chỉ 

tiêu COD đều trong giới hạn cho phép. 

- Nồng độ BOD5 có xu hƣớng giảm từ năm 2017 đến 2019, tuy nhiên 

BOD5 v n vƣợt QCCP từ 1,21 đến 1,75 lần. 

- Các chỉ tiêu quan trắc khác: pH, TSS, NH4
+
, NO3

-
, NO2

-
, Fe, Coliform 

đều nằm trong QCCP. 

3.1.3.3. Chất lượng nước mặt khu vực TP Tam Điệp  

Khu vực thành phố Tam Điệp, có một m u nƣớc mặt đƣợc lấy tại khu vực 

suối Chăn Nuôi. Kết quả quan trắc cho thấy chất lƣợng nƣớc suối Chăn Nuôi 

qua các năm đ  đƣợc cải thiện. Các chỉ tiêu  TSS, NH4
+
, Fe, NO3

-
, NO2

-
 đều 

trong QCCP. Chỉ tiêu BOD5 có xu hƣớng giảm tuy nhiên v n cao hơn từ 1,12 

lần đến 1,42 lần QCCP. Chỉ tiêu COD cao hơn từ 1,02 lần đến 1,11 lần quy 

định, năm 2020 chỉ tiêu COD đƣợc cải thiện, nằm trong QCCP. Chỉ tiêu 

Coliform vƣợt 1,13 lần quy định trong lần quan trắc tháng 4/2017 và các năm 

sau chất lƣợng nƣớc đƣợc cải thiện, đều nằm trong quy định theo QCVN 08-

MT:2015/BTNMT (B1). 

Chất lƣợng nƣớc cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 3.9. Chất lƣợng nƣớc Suối Chăn Nuôi qua các năm 

TT 
Chỉ tiêu 

Phân tích 

Đơn vị 

tính 

T4 

/2017 

T3 

/2019 

T3 

/2020 

QCVN 

08-MT:2015 

/BTNMT (B1) 

1 pH - 7,68 7,46 6,57 5,5 - 9 

2 TSS mg/l 45,8 29,6 27,6 50 

3 COD mg/l 33,5 32,7 28,7 30 

4 BOD5 mg/l 21,3 18,4 16,8 15 

5 NH4
+ 

mg/l 0,65 0,34 0,64 0,9 

6 NO3
-
 mg/l

 
2,34 2,17 3,21 10 

7 NO2
-
 mg/l

 
0,21 0,12 0,04 0,05 

8 Fe mg/l 0,62 0,56 0,32 1,5 

9 As mg/l 0,004 0,0032 0,005 0,05 

10 Coliform 
MPN/ 

100ml 
8.500 6.000 4.000 7.500 

  

        Dƣới đây là biểu đồ diễn biến nồng độ TSS, COD và BOD qua các năm: 
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Biểu đồ 3.6. Diễn biến Chất lượng nước suối Chăn Nuôi qua các năm 

 

3.1.3.4. Chất lượng nước mặt huyện Nho Quan 

          Trong kế hoạch quan trắc các năm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, trên khu 

vực huyện Nho Quan có các điểm quan trắc nƣớc mặt khác nhau. Trong đó có 

m u nƣớc mặt tại hồ Đồng Chƣơng là điểm lấy m u xuyên suốt các năm 2017, 

2018, 2019, 2020. Dƣới đây là tổng hợp kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc hồ 

Đồng Chƣơng đợt 1 qua các năm: 

Bảng 3.10. Tổng hợp kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc hồ Đồng Chƣơng, 

Nho Quan đợt 1 qua các năm 

STT 

Chỉ tiêu 

Phân 

tích 

Đơn vị 

tính 
T4/2017 T3/2018 T3/2019 T3/2020 

QCVN 

08-

MT:2015 

/BTNMT 

(B1) 

1 pH - 7,12 7,18 7,34 7,45 5,5 - 9 

2 TSS mg/l 22,3 13,7 13,2 8,73 50 

3 COD mg/l 21,8 15,2 15,7 12,7 30 

4 BOD5 mg/l 13,6 11,8 11,2 8,9 15 
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5 NH4
+ 

mg/l
 

0,28 - 0,15 0,08 0,9 

6 NO3
-
 mg/l

 
1,62 - 1,23 0,75 10 

7 NO2
-
 mg/l 0,009 - 0,025 0,010 0,05 

8 Fe mg/l 0,60 - 0,45 0,30 1,5 

9 As mg/l 0,001 - 0,0023 0,003 0,05 

10 Coliform 
MPN/ 

100ml 
4.500 - 3.500 2.800 7.500 

Ghi chú:  - (-): chỉ tiêu không có trong kế hoạch quan trắc năm 2018 

  

Biểu đồ 3.7. Diễn biến nồngđộ COD 

hồ Đồng Chương 

Biểu đồ 3.8. Diễn biến nồng độ BOD5 

hồ Đồng Chương 

Kết quả quan trắc nƣớc hồ Đồng Chƣơng qua các năm  cho thấy các chỉ 

tiêu  TSS, COD, BOD5, NH4
+
, Fe, NO3

-
, NO2

-
 có xu hƣớng giảm và đều trong 

QCCP.  

Ngoài hồ Đồng Chƣơng, huyện Nho Quan còn nhiều sông hồ khác nhƣ 

sông Bến Đang, sông Lạng, hồ Yên Quang...Kết quả quan trắc cho thấy, chất 

lƣợng nƣớc mặt khu vực huyện Nho Quan tƣơng đối tốt, các chỉ tiêu phân tích 

tại các khu vực lấy m u đều năm trong QCCP. 
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Biểu đồ 3.9. Hàm lượng TSS, COD, BOD5 nước sông Bến Đang 

 

 

 

 

Biểu đồ 3.10. Hàm lượng TSS, COD, BOD5 nước sông Lạng 

  

TSS(mg/l) COD(mg/l) BOD5(mg/l)
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3.1.3.5. Chất lượng nước mặt huyện Yên Mô 

  

Biểu đồ 3.10. Diễn biến nồng độ COD 
hồ Yên Thắng 

Biểu đồ 3.11. Diễn biến nồng độ BOD5 
hồ Yên Thắng 

 

Kết quả quan trắc nƣớc hồ Yên Thắng qua các năm cho thấy các chỉ tiêu 

TSS, COD, NH4
+
, Fe, NO3

-
, NO2

-
 đều trong QCCP. Chỉ tiêu BOD5 có xu hƣớng 

giảm. 

Bảng 3.11. Tổng hợp kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc hồ Yên Thắng,  

huyện Yên Mô đợt 1 qua các năm 

STT 
Chỉ tiêu 

Phân tích 

Đơn vị 

tính 
T4/2017 T3/2018 T3/2019 T3/2020 

QCVN 

08-

MT:2015 

/BTNMT 

(B1) 

1 pH - 7,23 7,56 7,71 7,26 5,5 - 9 

2 TSS mg/l 25,6 23,1 21,2 12,72 50 

3 COD mg/l 28,1 25,5 24,2 14,1 30 

4 BOD5 mg/l 14,8 13,2 14,5 9,6 15 

5 NH4
+ 

mg/l
 

0,38 - 0,31 0,12 0,9 

6 NO3
-
 mg/l

 
2,93 - 2,78 1,24 10 

7 NO2
-
 mg/l 0,028 - 0,013 0,013 0,05 

8 Fe mg/l 0,39 - 0,36 0,17 1,5 

9 As mg/l 0,003 - 0,0038 0,002 0,05 

10 Coliform 
MPN/ 

100ml 
4.700 - 3.600 2.800 7.500 
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Ghi chú:     - (-): chỉ tiêu không có trong kế hoạch quan trắc năm 2018 

3.1.3.6. Chất lượng nước mặt huyện Kim Sơn 

Bảng 3.12. Tổng hợp kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc sông Ân đợt 1 qua 

các năm 

TT 
Chỉ tiêu 

Phân tích 

Đơn vị 

tính 
T3/2017 T3/2018 T3/2019 T3/2020 

QCVN 

08-MT:2015 

/BTNMT 

(B1) 

1 pH -
 

7,52 7,31 7,36 7,18 5,5-9 

2 DO mg/l 3,5 4,1 5,4 - ≥ 4 

3 TSS mg/l 38,3 22,7 27,6 25,62 50 

4 COD mg/l 28,6 21,3 24,8 14.5 30 

5 BOD5 mg/l 13,9 13,2 13,7 8,4 15 

6 NH4
+ 

mg/l
 

0,20  0,22 0,14 0,5 

7 NO3
-
 mg/l

 
1,44  1,36 1,05 10 

8 NO2
-
 mg/l 0,013  0,012 0,004 0,05 

9 Fe mg/l 0,32  0,35 0,28 1,5 

10 As mg/l 0,002  0,0028 0,002 0,05 

11 Coliform 
MPN/ 

100ml 
5.200 

 
4.600 2.800 7.500 

Ghi chú:     - (-): chỉ tiêu không có trong kế hoạch quan trắc 

Kết quả quan trắc nƣớc sông Ân qua các năm cho thấy chất lƣợng nƣớc 

tƣơng đối tốt, các chỉ tiêu TSS, COD, BOD5, NH4
+
, Fe, NO3

-
, NO2

-
 ...đều nằm 

trong QCCP.  
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3.1.3.7. Chất lượng nước mặt huyện Yên Khánh 

 

Biểu đồ 3.13. Hàm lượng TSS, COD, BOD5 nước sông Ngòi Chanh 

 

Kết quả quan trắc nƣớc sông Ngòi Chanh qua các năm cho thấy chất 

lƣợng nƣớc tƣơng đối tốt, các chỉ tiêu TSS, COD, BOD5, NH4
+
, Fe, NO3

-
, NO2

-
 

...đều nằm trong QCCP.  

3.1.3.8. Chất lượng nước mặt huyện Hoa Lư 

 

Biểu đồ 3.14. Hàm lượng TSS, COD, BOD5 nước mặt 

 khu vực bến thuyền Tràng An 

 

Kết quả quan trắc nƣớc mặt khu vực bến thuyền Tràng An qua các năm 

cho thấy chất lƣợng nƣớc tƣơng đối tốt, các chỉ tiêu TSS, COD, BOD5, NH4
+
, Fe, 

NO3
-
, NO2

-
 ...đều nằm trong QCCP.  



Báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2020 

 

92 

3.2.  Diễn biến chất lƣợng nƣớc dƣới đất 

 Nƣớc dƣới đất trênđịa bàn tỉnh Ninh Bình đƣợc khai thác, sử dụng cho các 

khu đô thị, , khu vực nông thôn, nƣớc cấp cho công nghiệp chiếm lƣợng nƣớc 

với hình thức khai thác bằng các giếng khoan tập trung có đƣờng kính lớn. Hình 

thức khai thác, nƣớc cấp cho nông thôn cụm dân cƣ nông thôn chủ yếu là các 

giếng đơn, có đƣờng kính nhỏ (giếng Uniceff ) hoặc các giếng đào; 

 - Các giếng khoan Uniceff có đƣờng kính 48mm, sâu trên dƣới 100m lấy 

nƣớc từ tầng chứa nƣớc Q1
2-3
, đôi khi cả tầng Neogen. Các giếng khoan đều lắp 

thiết bị bơm máy hoặc tay thủ công khai thác cỡ 0,5-1m
3
/ngày/giếng để cung 

cấp cho ăn uống sinh hoạt cho một hoặc một vài hộ gia đ nh. 

 - Công tr nh khai thác nƣớc tập trung: tại Ninh Bình hiện đang có nhà máy 

khai thác nƣớc dƣới đất Tam Điệp khai thác với công suất 500 m
3
/ngày đêm. 

 - Việc gia tăng nhu cầu sử dụng nƣớc của các ngành và nguồn nƣớc mặt bị 

ô nhiễm càng làm cho nhu cầu khai thác nƣớc dƣới đất tăng nhanh ở một số 

vùng làm cho mực nƣớc dƣới đất hạ thấp; 

- Tình trạng khai thác nƣớc dƣới đất tự do, nhất là khai thác nƣớc sinh hoạt 

cho nông thôn đang mối nguy cơ gây ô nhiễm nƣớc rất lớn do các giếng khoan 

không còn khai thác chƣa đƣợc chôn lấp theo đúng quy định.      

Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 5 tầng nƣớc dƣới đất, bao gồm:  

- Tầng chứa nƣớc lỗ hổng Holocen trên, hệ tầng Thái Bình (QVI3tb). 

- Tầng chứa nƣớc lỗ hổng Holocen dƣới, phụ hệ tầng Hải Hƣng dƣới 

(QVI1-2hh1). 

- Tầng chứa nƣớc lỗ hổng Pleistocen, hệ tầng Hà Nội (QII-III1hn). 

- Tầng chứa nƣớc khe nứt, lỗ hổng trầm tích Pliocen, hệ tầng Vĩnh Bảo 

(N2vb). 

- Tầng chứa nƣớc khe nứt, Karste các thành tạo cavbonat Triat trung, hệ 

tầng Đồng Giao (T2ađg). 

Trong 5 tầng chứa nƣớc, tầng có giá trị khai thác sử dụng hơn cả là tầng 

chứa nƣớc lỗ hổng Pleistocen và hệ tầng Hà Nội, đây là nguồn cung cấp nƣớc 

sạch chủ yếu cho sinh hoạt của nhân dân hiện nay. 

Chất lƣợng nƣớc biến đổi theo từng vùng khác nhau. Càng về phía gần 

biển thì mức độ khoáng hóa càng tăng, nƣớc trở nên lợ và mặn - lợ. Các khu vực 

ở rìa phía Tây, Tây Bắc huyện Yên  hánh nƣớc thuộc tầng chứa nƣớc này có 

chất lƣợng tốt hơn các khu vực khác. Do có mối quan hệ trực tiếp với nƣớc mặt 
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nên tầng chứa nƣớc Holocen trên có nguy cơ ô nhiễm cao bởi các chất thải, các 

công trình vệ sinh,... trên bề mặt thấm xuống. Hiện nay, trên toàn vùng nguồn 

nƣớc Holocen v n thƣờng đƣợc khai thác sử dụng phục vụ tắm rửa, giặt giũ, vệ 

sinh chuồng trại,... Tại các khu vực đặc biệt khó khăn về nguồn nƣớc ngầm thì 

nguồn nƣớc này đƣợc sử dụng cho cả ăn uống khi cạn kiệt nguồn nƣớc mƣa. 

Nƣớc ngầm tầng Hà Nội có chất lƣợng tốt, đạt tiêu chuẩn cấp nƣớc sinh 

hoạt. Tuy nhiên, đôi nơi còn biểu hiện bị nhiễm bẩn hữu cơ, sắt, NH4
+
, NO2

-
,... 

Nƣớc ngầm thuộc các tầng Thái Bình, Hải Hƣng do bị nhiễm mặn và nhiễm bẩn 

từ nguồn nƣớc mặt nên không đáp ứng các tiêu chuẩn sử dụng cho sinh hoạt. 

Nƣớc ngầm thuộc các tầng Vĩnh Bảo, tầng Đồng Giao có chất lƣợng tốt, chƣa bị 

nhiễm bẩn, bảo đảm tiêu chuẩn sử dụng cho sinh hoạt.  

Để đánh giá chính xác và kịp thời tình hình chất lƣợng nƣớc dƣới đất trên 

địa bàn tỉnh Ninh Bình. Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trƣờng tỉnh Ninh 

Bình tiến hành lấy các m u nƣớc ngầm tầng nông tại một số điểm trên địa bàn 

tỉnh và kết quả thu đƣợc nhƣ sau: 

3.2.1. Chất lượng nước ngầm khu vực đô thị thành phố Ninh Bình và TP Tam 

Điệp: 

Bảng 3.13. Chất lƣợng nƣớc ngầm khu vực thành phố Ninh Bình và tp Tam 

Điệp năm 2017- 2020 

Chỉ tiêu 

ĐĐơ

n vị 

đo 

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH QCVN 

09:2008 

/BTNMT 

NB-NN TĐ-NN 

3/2017 3/2019 3/2020 3/2017 3/2019 3/2020 

pH - 7,05 7,12 6,89 7,05 7,12 6,78 5,5-8,5 

NH4
+
 mg/l 0,07 0,06 0,12 0,07 0,1 0,16 1 

PO4
3- 

mg/l
 

0,22 0,15 0,05 0,22 0,12 0,09 - 

CaCO3 mg/l 315 286 271 315 220 415 500 

Fe mg/l 0,59 0,62 0,67 0,59 0,64 0,61 5 

As mg/l 0,015 0,0026 0,01 0,015 0,0032 0,006 0,05 

Ghi chú:  - (-): Không phân tích, KQĐ: không quy định, KPH: không phát hiện. 
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              - NB-NN:  Khu vực phường Ninh Phong, TP Ninh Bình,  

                 - TĐ-NN : Nước ngầm xã Đông Sơn, TP Tam Điệp, 

                  - QCVN 09:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng nước ngầm. 

Kết quả phân tích nƣớc ngầm khu vực thành phố Ninh Bình và thành phố 

Tam Điệp cho thấy:  các chỉ tiêu đ  phân tích nằm trong giới hạn quy chuẩn kỹ 

thuật môi trƣờng Việt Nam cho phép 

Bảng 3.14. Chất lƣợng nƣớc ngầm khu vực huyện Nho Quan  

năm 2017- 2020 

Chỉ 

tiêu 

Đơn 

vị 

đo 

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 
QCVN 

09:2008 

/BTNMT 

NQ-NN1 NQ-NN2 

11/2017 11/2018 11/2019 11/2017 11/2018 11/2019 

pH -
 6,84 6,43 6,34 6,84 6,54 6,62 

5,5 – 8,5 

PO4
3- 

mg/l 
0,42 0,18 0,14 0,36 0,1 0,18 

- 

Fe mg/l 0,26 0,59 0,63 0,54 0,78 0,68 
5 

As* mg/l 
KPH <0,0023 0,004 KPH 0,003 0,003 

0,05 

Ghi chú:   (-): Không phân tích, KQĐ: không quy định, KPH: không phát hiện. 

- NQ-NN1:  Nước ngầm thôn Lũ Phong, gần trạm y tế xã Quỳnh Lưu; 

  - NQ-NN2 : Nước ngầm thôn Sát, xã Sơn Lai; 

 - QCVN 09:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

ngầm. 

Bảng 3.15. Chất lƣợng nƣớc ngầm khu vực huyện Yên Khánh 

năm 2017- 2020 (xóm Ao Cả, Thƣợng Đông, làng nghề Yên Ninh) 

TT 
Chỉ 

tiêu 
Đơn vị 4/2017 3/2018 3/2019 3/2020 

QCVN 

09:2008/BTNMT 

1 pH - 7,1 7,23 6,87 6,54 5,5 - 8,5 
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2 PO4
3- 

mg/l 0,16 0,19 0,2 0,12 - 

3 Fe
 

mg/l 0,69 0,16 0,67 0,6 5 

4 As mg/l 0,008 <0,0023 0,0032 0,006 0,05 

5 CaCO3 mg/l 501 - 267 384 500 

 

Bảng 3.16. Chất lƣợng nƣớc ngầm khu vực huyện Kim Sơn năm 2017- 2020 

(khu vực khối 8, thị trấn Bình Minh) 

TT 
Chỉ 

tiêu 
Đơn vị 4/2017 3/2018 3/2019 3/2020 

QCVN 

09:2008/BTNMT 

1 pH - 7,02 7,2 7,45 6,89 5,5 - 8,5 

2 PO4
3- 

mg/l 0,21 0,15 0,13 0,03 - 

3 Fe
 

mg/l 0,66 0,59 0,63 0,67 5 

4 As mg/l 0,007 <0,0023 <0,002 0,008 0,05 

5 CaCO3 mg/l 243 - 252 310 500 

 

Bảng 3.17. Chất lƣợng nƣớc ngầm khu vực huyện Yên Mô năm 2017- 2020 

(khu vực thôn Hà Thành, xã Yên Nhân) 

TT 
Chỉ 

tiêu 
Đơn vị 4/2017 3/2018 3/2019 3/2020 

QCVN 

09:2008/BTNMT 

1 pH - 6,87 6,72 6,75 6,7 5,5 - 8,5 

2 PO4
3- 

mg/l 0,27 0,25 0,08 0,05 - 

3 Fe
 

mg/l 0,68 0,75 0,66 0,57 5 

4 As mg/l 0,006 <0,0023 0,0024 0,007 0,05 

5 CaCO3 mg/l 296 - 280 272 500 
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Bảng 3.18. Chất lƣợng nƣớc ngầm khu vực huyện Gia Viễn năm 2017- 2020 

(khu vực xóm 23, thôn Cầu Lân, xã Gia Hòa) 

TT 
Chỉ 

tiêu 
Đơn vị 4/2017 3/2018 3/2019 3/2020 

QCVN 

09:2008/BTNMT 

1 pH - 6,74 6,85 6,57 6,57 5,5 - 8,5 

2 PO4
3- 

mg/l 0,15 0,17 0,12 0,06 - 

3 Fe
 

mg/l 0,73 0,52 0,71 0,62 5 

4 As mg/l 0,003 <0,0023 0,003 0,007 0,05 

5 CaCO3 mg/l 320 - 327 340 500 

Theo kết quả phân tích nƣớc ngầm khu vực nông thôn cho thấy chất lƣợng 

môi trƣờng nƣớc cơ bản đảm bảo mục đích dùng cho sinh hoạt. 

 Diễn biến hàm lƣợng Fe trong nƣớc ngầm tỉnh Ninh Bình: 

 

Biểu đồ 3.12. Hàm lượng trung bình Fe trong nước ngầm năm 2017-2019 

 

Kết quả phân tích Fe trong nƣớc ngầm tại các huyện, thành phố trong 3 

năm 2017, 2018, 2019 cho thấy: Hàm lƣợng Fe trong nƣớc ngầm rất thấp, dƣới 

ngƣỡng quy định nhiều lần, đảm bảo mục đích phục vụ sinh hoạt của ngƣời dân. 

 

0
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Bảng 3.19. Hàm lƣợng Fe(mg/l) trong nƣớc ngầm tỉnh Ninh Bình 

 
NB-

NN 

TĐ-

NN 

NQ-

NN 

YK-

NN 

KS-

NN 

GV-

NN 

YM-

NN 

QCVN 

09:2008/

BTNMT 

4/2017 0,59 0,65 0,77 0,69 0,66 0,73 0,68 
5 

3/2018 0,33 0,3 0,58 0,26 0,56 0,52 0,75 
5 

3/2019 0,62 0,64 0,63 0,67 0,63 0,71 0,66 
5 

3/2020 0,67 0,61 0,65 0,6 0,67 0,62 0,57 
5 

3.3 Nƣớc ven biển 

 Môi trƣờng biển ven bờ huyện  im Sơn chịu tác động mạnh của nguồn 

nƣớc sông Đáy, nguy cơ bị ô nhiễm do nƣớc sông Đáy rất lớn do tiếp nhận toàn 

bộ lƣu lƣợng nƣớc thải của các tỉnh thuộc lƣu vực sông Nhuệ- sông Đáy từ 

Thành phố Hà Nội, Hà Nam, Hoà B nh, Nam Định và Ninh B nh và đổ ra biển 

qua cửa Đáy.  

Bảng 3.20: Diễn biến chất lƣợng nƣớc biển ven bờ 

Thông số 

Mùa khô Mùa mƣa 

TB năm Khoảng dao 

động 

Trung 

bình 

Khoảng dao 

động 

Trung 

bình 

Nhiệt độ (
o
C) 18,9 -21,2 19,7 29,0-31,0 30,4 25,0 

pH 6,77 -7,65 7,43 7,2 – 8,1 7,86 7,65 

Độ mặn (‰) 11 – 28 22,3 6 – 28 18,1 20,2 

Độ đục, mg/l 22-150 51 7-224 64 58 

TSS, mg/l 25,0-210,0 68,0 23,5 – 197,7 78,7 73,0 

 

- Độ muối nƣớc biển Ninh B nh thay đổi theo kỳ triều. Tại vùng biển Ninh 

B nh, độ muối có giá trị khá cao. Trong đợt quan trắc tháng 3/2015, độ muối dao 

động từ 11 - 28‰, trung b nh 22,3 ‰, nƣớc có tính lợ vừa đến lợ mặn. Độ muối 

có giá trị cao nhất khi ra đến độ sâu 15m. Tại các khu vực cửa sông, độ muối có 

giá trị thấp nhất, thấp hơn cả các khu b i triều.  hu vực bờ biển phía nam có độ 

muối cao hơn khu vực phía bắc. 

- Độ đục trong nƣớc biển Ninh B nh nằm trong khoảng từ 22 – 150 mg/l 

trong mùa khô, trung b nh 51 mg/l. Mùa mƣa, độ đục tăng cao, đặc biệt trong 

lớp nƣớc đáy, giá trị dao động từ 7-224 mg/l, trung b nh 64mg/l. Tại các b i 

triều, độ đục có giá trị khoảng 146 -150 mg/l. Độ đục cao tại các khu vực có độ 

sâu khoảng 10 m, sau đó giảm dần ra phía biển 

Thời gian 

Vị trí 
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- Hàm lƣợng TSS trong nƣớc biển Ninh B nh nằm trong khoảng 25 - 210 

mg/l vào mùa khô, trung bình 68mg/lvà từ 23,5 -197,7 mg/l vào mùa mƣa, trung 

b nh 77,7 mg/l. Hàm lƣợng chất rắn lơ lửng (TSS) trong nƣớc b i triều lớn hơn 

trong nƣớc các trạm dƣới triều khoảng 2-3 lần. Tại lớp nƣớc đáy, hàm lƣợng 

TSS khá cao. Mùa mƣa, hàm lƣợng TSS trong nƣớc lớn hơn từ 1 -1,3 lần so với 

mùa khô. 

Bảng 3.21. Chất lƣợng nƣớc biển qua các năm  khu vực cửa Càn. 

TT 
Chỉ 

tiêu 
Đơn vị 2017 2018 2019 

2020 

(quý II) 

 

QCVN10-MT:2015 

/BTNMT 

(Vùng nuôi trồng thủy 

sản, bảo tồn thủy sinh) 

1 pH - 8,22 8,23 8.33 8,11 6,5 – 8,5 

2 DO
 

mg/l 5,97 6,48 5,76 6,16 ≥ 5 

3 SS
 

mg/l 19,7 25,28 20,83 17,6 50 

Bảng 3.22 Chất lƣợng nƣớc biển qua các năm tại điểm đo khu vực cửa Đáy. 

TT 
Chỉ 

tiêu 
Đơn vị 2017 2018 2019 

2020 

(quý II) 

 

QCVN10-MT:2015 

/BTNMT 

(Vùng nuôi trồng thủy 

sản, bảo tồn thủy 

sinh) 

1 pH - 8,28 8,2 8,44 8,26 6,5 – 8,5 

2 DO
 

mg/l 5,74 5,71 5,49 6,30 ≥ 5 

3 SS
 

mg/l 21.43 23,53 22,15 13,5 50 

         Kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc biển ven bờ từ năm 2017, 2018, 2019 

cho thấy: các chỉ tiêu phân tích khác trong giới hạn quy chuẩn cho phép. (Theo 

QCVN 10:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước biển ven bờ).   

Bảng 3.23. Chất lƣợng nƣớc ngoài khơi ven bờ cửa Đáy qua các năm  

TT 
Chỉ 

tiêu 
Đơn vị 2017 2018 2019 

2020 

(quý II) 

 

QCVN10-MT:2015 

/BTNMT 

(Vùng nuôi trồng thủy 

sản, bảo tồn thủy 

sinh) 

1 pH - 8,29 8,23 8,32 8,23 6,5 – 8,5 

2 DO
 

mg/l 5,79 6,24 6,59 6,81 ≥ 5 

3 SS
 

mg/l 21,42 11 19,6 8,6 50 

 

 Kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc biển ven bờ từ năm 2017, 2018, 2019, 

2020 cho thấy: các chỉ tiêu phân tích khác trong giới hạn quy chuẩn cho phép. 
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CHƢƠNG IV. 

THỰC TRẠNG MÔI TRƢỜNG KHÔNG KHÍ 

 

4.1. Các nguồn gây ô nhiễm không khí 

Hiện nay, trên địa bàn Ninh B nh các nguồn gây ô nhiễm không khí chủ 

yếu từ hai nguyên nhân chính là tự nhiên và nhân tạo. 

4.1.1. Nguồn gốc tự nhiên 

Nguồn gây ô nhiễm môi trƣờng không khí do các hiện tƣợng nhƣ: b o bụi, 

gió, từ các quá tr nh phân hủy thối rữa xác động thực vật tự nhiên, các phản ứng 

hóa học giữa những khí tự nhiên h nh thành các khí sunfua, nitrit, …Tuy nhiên, 

các nguồn tự nhiên này không xảy ra thƣờng xuyên, mà thƣờng chỉ trong một 

giai đoạn ngắn và không phải là các nguồn chính gây ô nhiễm môi trƣờng không 

khí ở Ninh B nh. 

4.1.2. Nguồn gốc nhân tạo 

* Ô nhiễm môi trường do các hoạt động công nghiệp 

Các hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các làng nghề phân bố 

rộng khắp trên địa bàn tỉnh đ  phát thải một lƣợng đáng kể các chất ô nhiễm vào 

không khí. Tính đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh Ninh B nh có 05/07  CN và 13 

CCN đ  đi vào hoạt động với nhiều ngành nghề sản xuất khác nhau nhƣ: Cơ khí, 

sản xuất vật liệu xây dựng, tái chế phế liệu, …đ  góp phần chủ yếu gây ô nhiễm 

không khí trên địa bàn tỉnh đặc biệt là các ngành nhƣ chế biến vật liệu xây dựng, 

cơ khí… 

Theo số liệu Niên giám thống kê tỉnh Ninh B nh năm 2019, số cơ sở sản 

xuất công nghiệp phân theo ngành công nghiệp nhƣ sau: Ngành khai khoáng 32 

cơ sở; Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 35.880 cơ sở; Ngành suản xuất và 

phân phối điện, khí đốt, nƣớc nóng, hơi nƣớc và điều hòa không khí 26 cơ sở; 

Nhóm ngành cung cấp nƣớc, hoạt động quản lý và xử lý nƣớc thải, rác thải 304 

cơ sở. 

Các hoạt động này đ  phát thải vào không khí các chất ô nhiễm nhƣ bụi, 

tiếng ồn, CO, SO2, NO2, các chất hữu cơ bay hơi (VOCs)....đặc biệt một số 

Công ty chuyên sản xuất ô tô, xi măng, kính, sản xuất phân bón,… 

Trong sản xuất công nghiệp, các yếu tố gây ô nhiễm môi trƣờng không khí 

thƣờng phát sinh ở các công đoạn sau: 

- Công đoạn sử dụng các nhiên liệu hóa thạch nhƣ sử dụng than, dầu FO, 

dầu diezen… sẽ làm phát sinh bụi, các chất khí vô cơ nhƣ CO2, CO, SO2, NOx… 
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- Các công đoạn sản xuất có sử dụng các loại hóa chất công đoạn xử lý bề 

mặt, công đoạn mạ, sơn… trong quá tr nh sản xuất, các loại hóa chất sẽ bị bay 

hơi, phát tán vào môi trƣờng; 

- Hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng (gạch nung) làm phát sinh một 

lƣợng bụi khá lớn và các loại khí thải CO2, CO, SO2, NOx,…. 

- Ngoài ra, vấn đề ô nhiễm nhiệt, tiếng ồn và các tác nhân làm lạnh từ hoạt 

động sản xuất công nghiệp cũng là vấn đề cần quan tâm. Ô nhiễm nhiệt chủ yếu 

phát sinh từ các khu vực nhƣ: lò hơi, lò luyện, các thiết bị truyền nhiệt, gia 

nhiệt, quá tr nh sấy,… trong các lĩnh vực nhƣ luyện kim, chế biến khoáng sản và 

sản xuất hóa chất,…; Tiếng ồn phát sinh từ các thiết bị, máy móc, các hệ thống 

quạt thông gió và điều hòa không khí, máy nén khí, khai thác và chế biến 

khoáng sản… 

* Hoạt động giao thông vận tải 

Hoạt động giao thông vận tải cũng góp phần làm ô nhiễm môi trƣờng 

không khí trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, đặc biệt khu vực đô thị nơi có 

mật độ giao thông cao. Việc phát triển  TXH cùng với sự gia tăng dân số kéo 

theo sự gia tăng các phƣơng tiện vận tải và gia tăng lƣu thông trên các tuyến 

đƣờng, đặc biệt là các tuyến đƣờng quan trọng: quốc lộ 1A, các khu vực triển 

khai tuyến đƣờng cao tốc Cao Bồ – Mai Sơn, các đƣờng tỉnh lộ... Mặt khác chất 

lƣợng của nhiều phƣơng tiện giao thông không cao, nhiều phƣơng tiện đ  quá 

cũ, lạc hậu, hiệu suất đốt cháy nhiên liệu thấp và nhiều phƣơng tiện giao thông 

mới chƣa có hệ thống xử lý khí thải nên đ  phát thải vào không khí nhiều khí 

độc. Có thể thấy rằng, hoạt động giao thông vận tải cũng phát thải vào không 

khí các chất ô nhiễm nhƣ bụi và các khí độc CO, SO2, NO2, CxHy, …và tiếng 

ồn. Mức độ ô nhiễm do các hoạt động giao thông phụ thuộc vào chất lƣợng cơ 

sở hạ tầng kỹ thuật (nhƣ chất lƣợng các tuyến đƣờng), chất lƣợng của các 

phƣơng tiện giao thông, mật độ giao thông, điều kiện khí hậu và thời tiết trong 

khu vực,…. 

* Hoạt động nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề 

Trong hoạt động sản xuất nông nghiệp thƣờng phát sinh các khí CH4, H2S, 

trong quá tr nh trồng trọt sử dụng các loại phân bón và thuốc trừ sâu, bệnh, 

thuốc diệt cỏ… làm phát tán khí độc hại vào môi trƣờng.  hí thải trong chăn 

nuôi phát sinh nhƣ H2S, CH4 và mùi. 

Hoạt động sản xuất tại các khu vực làng nghề cũng là nguyên nhân gây ô 

nhiễm môi trƣờng không khí nhƣ phát sinh các khí thải CO, NOx, H2S, …. Hoạt 

động sản xuất, chế biến thực phẩm, giết mổ gia súc, tái chế các loại phế liệu, 
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chất thải,…đang ảnh hƣởng đến chất lƣợng môi trƣờng về nồng độ bụi, mùi, 

tiếng ồn, CO2, CO, SO2, NOx và các chất hữu cơ dễ bay hơi. 

* Hoạt động xây dựng, sinh hoạt và dịch vụ 

Ninh B nh đang trong quá tr nh đô thị hóa và công nghiệp hóa nên việc xây 

dựng cơ sở hạ tầng là rất quan trọng. Trong quá tr nh phát triển đô thị và nông 

thôn, các hoạt động xây dựng các khu dân cƣ tập trung, các  CN, du lịch và 

dịch vụ, các công tr nh khác… cũng đóng góp đáng kể vào sự ô nhiễm không 

khí. Tuy vậy, do các hoạt động xây dựng thƣờng chỉ diễn ra trong một thời gian 

không dài, nên chúng đóng góp vào sự ô nhiễm không khí cũng chỉ xảy ra trong 

một giai đoạn nhất định. Song, cũng cần thấy rằng, do còn nhiều hạn chế và 

thiếu đồng bộ trong công tác quản lý, tr nh độ kỹ thuật và kinh nghiệm thi công 

các hạng mục công tr nh, nên nhiều khi sự ô nhiễm không khí cục bộ xảy ra khá 

nghiêm trọng, đặc biệt là các công tr nh nằm trong hoặc ở gần khu dân cƣ. 

Các hoạt động dịch vụ (chợ, khách sạn, nhà hàng, y tế…) và sinh hoạt của 

ngƣời dân sử dụng các nhiên liệu hoá thạch (than đá), dầu hỏa, củi, và đốt các 

chất thải không có kiểm soát (nhƣ đốt giấy, gỗ thải xây dựng, cây cối...) cũng 

góp phần làm tăng nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí. Việc sử dụng than 

tổ ong sẽ thải ra nhiều chất ô nhiễm nhƣ SO2, CO, CO2 và bụi. Nồng độ CO tại 

bếp đun thƣờng rất cao, gây độc hại cho con ngƣời. Ngoài ra, các khí ô nhiễm 

phát sinh từ các nguồn chất thải sinh hoạt, chăn nuôi… nhƣ khí CH4, NH3, 

H2S… và mùi hôi thối cũng là nguyên nhân đóng góp vào sự ô nhiễm không khí. 

Nói chung, trong các nguồn ô nhiễm không khí đ  đề cập ở trên, các hoạt 

động sản xuất công nghiệp và giao thông vận tải là những nguồn chính phát thải 

các chất ô nhiễm vào không khí trên địa bàn tỉnh Ninh B nh. 

4.2. Diễn biến ô nhiễm 

Để đánh giá hiện trạng môi trƣờng không khí trên địa bàn tỉnh Ninh B nh, 

trên cơ sở mạng lƣới quan trắc đ  đƣợc UBND tỉnh phê duyệt, hàng năm Sở Tài 

nguyên và Môi trƣờng đ  tiến hành các hoạt động quan trắc với tần suất 04 

lần/năm. Các thông số quan trắc gồm: Tiếng ồn, bụi lơ lửng, CO, NO2, SO2. 

Trong quá tr nh hoạt động sản xuất tại các  CN, CCN, khu dân cƣ thƣờng 

xuyên phát sinh khí thải. Mỗi ngành, lĩnh vực sản xuất phát sinh khí thải đặc 

trƣng riêng, khó xác định hết tất cả các loại khí thải gây ô nhiễm nhƣng có thể 

phân loại theo từng nhóm ngành sản xuất chính. Tại các  CN, CCN và ô nhiễm 

không khí hiện nay chủ yếu v n là ô nhiễm bởi bụi và các loại khí thải SO2, CO, 

NO2. Trong phạm vi báo cáo này chỉ tập trung đánh giá trung b nh hàng năm của 

các chỉ tiêu đặc trƣng là bụi tổng và SO2, CO, NO2. 
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4.2.1.  ổng bụi lơ lửng 

 ết quả quan trắc nồng độ bụi lơ lửng hàng trên địa bàn tỉnh Ninh B nh cho 

thấy, nồng độ bụi lơ lửng tại thành phố Ninh B nh, thành phố Tam Điệp và 

huyện Hoa Lƣ thƣờng vƣợt giới hạn cho phép của Quy chuẩn QCVN 

05:2013/BTNMT. Nguyên nhân, các khu vực này có nồng độ bụi lơ lửng thƣờng 

vƣợt quy chuẩn là do các khu vực này có tuyến đƣờng quốc lộ 1A, với mật độ 

phƣơng tiện tham gia giao thông cao, làng nghề đá Ninh Vân, các hoạt động 

khai thác đất đá,…các hoạt động trên phát sinh một lƣợng bụi lớn ra ngoài môi 

trƣờng. Diễn biến nồng độ bụi lơ lửng tại các huyện  im Sơn, Yên  hánh, Yên 

Mô, Nho Quan, Gia Viễn thấp hơn, tuy nhiên tại một số thời điểm v n vƣợt quy 

chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT. 

Bảng 4.1. Diễn biến nồng độ bụi trung bình (mg/m3) của 4 đợt quan trắc  

qua các năm 2017-2020 

Năm 

Huyện/TP 
2017 2018 2019 

2020 

(02 đợt ) 
QCVN05:2013/ 

BTNMT 

 im sơn 0,281 0,246 0,235 0,253 0,3 

Yên Mô 0,266 0,32 0,302 0,28 0,3 

TP.Tam Điệp 0,376 0,286 0,348 0,328 0,3 

Nho Quan 0,294 0,301 0,258 0,19 0,3 

Gia Viễn 0,375 0,356 0,26 0,281 0,3 

Yên Khánh 0,298 0,297 0,241 0,314 0,3 

Hoa Lƣ 0,434 0,61 0,321 0,35 0,3 

TP. Ninh Bình 0,433 0,37 0,366 0,365 0,3 

 



Báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2020 

 

103 

 

Biểu đồ 4.1. Diễn biến nồng độ bụi trung bình (mg/m
3
) qua 

các năm 2017-2020 

 

Vấn đề ô nhiễm nồng độ bụi lơ lửng đang xả ra ở  hu vực làng nghề đá 

nghệ x  Ninh Vân, huyên Hoa Lƣ, nồng độ bụi lơ lửng thƣờng vƣợt từ 0,7- 4,1 

lần so với giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT. Ngoài ra, tại khu vực 

cầu Vòm, thành phố Ninh B nh cũng có nồng độ Bụi lơ lửng vƣợt từ 0,86 -2,2 

lần so với giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT 

 

 

Biểu đồ 4.2. Nồng độ bụi lơ lửng tại khu vực làng đá nghệ Ninh Vân  

và khu vực Cầu Vòm (mg/m
3
)  

 

4.2.2. Diễn biến nồng độ khí CO 

 ết quả quan trắc hàng năm cho thấy ở các vị trí lấy m u nồng độ CO đều 

ở mức thấp và nằm trong giới hạn cho phép QCVN 05/2013/BTNMT. 
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Bảng 4.2 Diễn biến nồng độ CO trung bình (mg/m
3
)  của 4 đợt quan trắc 

qua các năm 2017-2020 

Năm 

Huyện/TP 
2017 2018 2019 

2020 

(02 đợt ) 

QCVN05:2013/ 

BTNMT 

 im sơn 4,51 3,33 3,2 3,47 30 

Yên Mô 4,32 3,76 3,46 3,54 30 

TP.Tam Điệp 4,14 3,78 3,31 3,57 30 

Nho Quan 4,43 3,4 2,97 3,2 30 

Gia Viễn 4,34 3,6 3,05 3,54 30 

Yên Khánh 4,45 3,76 3,28 3,55 30 

Hoa Lƣ 4,31 3,58 3,3 3,36 30 

TP. Ninh Bình 4,7 4 3,79 3,47 30 

 

 Dƣới đây là biểu đồ nồng độ CO  

 

Biểu đồ 4.2. Diễn biến nồng độ CO trung bình (mg/m
3
) qua 

các năm 2017-2020 

4.2.3. Diễn biến Nitơ đio it (NO2) 

Nồng độ NO2 cũng tƣơng tự nhƣ đối với CO, kết quả quan trắc hàng năm 

tại các vị trí đều nhỏ hơn quy chuẩn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT. 
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Bảng 4.3. Diễn biến nồng độ NO2 trung bình (mg/m
3
) của 4 đợt quan trắc 

qua các năm 2017-2020 

Năm 

Huyện/TP 
2017 2018 2019 

2020 

(02 đợt ) 

QCVN05:2013/ 

BTNMT 

 im sơn 0,085 0,04 0,055 0,06 0,2 

Yên Mô 0,081 0,059 0,05 0,06 0,2 

TP.Tam Điệp 0,088 0,063 0,049 0,052 0,2 

Nho Quan 0,081 0,095 0,043 0,035 0,2 

Gia Viễn 0,09 0,14 0,045 0,053 0,2 

Yên Khánh 0,063 0,058 0,052 0,066 0,2 

Hoa Lƣ 0,072 0,049 0,06 0,042 0,2 

TP. Ninh Bình 0,099 0,086 0,08 0,075 0,2 

 

 

 

Biểu đồ 4.3. Diễn biến nồng độ NO2 (mg/m
3
)  qua các năm 2017-2020 

 

4.2.4. Diễn biến nồng độ khí SO2 

 ết quả quan trắc hàng năm về nồng độ SO2 cho thấy tại các vị trí quan 

trắc cũng đều nhỏ hơn quy chuẩn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT. 
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Bảng 4.4. Diễn biến nồng độ SO2 trung bình (mg/m
3
) của 4 đợt quan trắc 

qua các năm 2016-2020 

Năm 

Huyện/TP 
2017 2018 2019 

2020 

(02 đợt) 
QCVN05:2013/ 

BTNMT 

 im sơn 0,119 0,044 0,07 0,09 0,35 

Yên Mô 0,088 0,076 0,081 0,08 0,35 

TP.Tam Điệp 0,118 0,079 0,068 0,072 0,35 

Nho Quan 0,094 0,065 0,051 0,04 0,35 

Gia Viễn 0,107 0,08 0,062 0,068 0,35 

Yên Khánh 0,131 0,069 0,068 0,082 0,35 

Hoa Lƣ 0,103 0,056 0,05 0,05 0,35 

TP. Ninh Bình 0,12 0,103 0,12 0,113 0,35 

  

Dƣới đây là biểu đồ nồng độ SO2 

 

Biểu đồ 4.4. Diễn biến nồng độ SO2 (mg/m
3
)  qua các năm 2017-2020 

 

*Đánh giá diễn biến chất lượng môi trường không khí: 

Trên cơ sở kết quả quan trắc chất lƣợng không khí qua các năm 2017 đến 

2020 cho thấy chất lƣợng môi trƣờng không khí tỉnh Ninh B nh giai đoạn này ở 

mức độ trung b nh. Môi trƣờng không khí trên địa bàn tỉnh đang bị ô nhiễm bụi 

lơ lửng ở một vài địa điểm, còn nồng độ của các chất khí ô nhiễm thông thƣờng 

(CO, NO2, SO2) thấp hơn khá nhiều so với quy chuẩn cho phép.  
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4.2.4. Diễn biến  iếng ồn 

 ết quả quan trắc hàng năm về tiếng ồn cho thấy tại các vị trí quan trắc 

cũng đều nhỏ hơn quy chuẩn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT 

Bảng 4.5. Diễn biến tiếng ồn trung bình (dBA) của 4 đợt quan trắc  

qua các năm 2017-2020 

Năm 

Huyện/TP 
2017 2018 2019 2020 

(02 đợt) 

QCVN05:2013/ 

BTNMT 

 im sơn 61,18 63,9 61,3 65,5 70 

Yên Mô 64,3 69,09 67,05 70,5 70 

TP.Tam Điệp 60,84 70 62,51 66,38 70 

Nho Quan 61,5 67,73 60,36 62,65 70 

Gia Viễn 63,22 67,96 60,93 65,95 70 

Yên Khánh 54,87 67,9 61,23 63,7 70 

Hoa Lƣ 59,83 71,46 65,73 66,92 70 

TP. Ninh Bình 61,21 63,74 70,24 69,88 70 

. 

 

 

Biểu đồ 4.5. Diễn biến tiếng ồn (dBA) qua các năm 2017-2020 

 

4.3. Dự báo và Quy hoạch phát triển liên quan đến môi trƣờng không khí 

Trong giai đoạn tới cùng với sự phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 

xây dựng nông thôn mới... kéo theo đó là sự gia tăng cả về số lƣợng và quy mô, 
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mức độ nguồn ô nhiễm, trong đó ô nhiễm môi trƣờng không khí cũng là vấn đề 

phải đƣợc quan tâm. Lĩnh vực kinh tế môi trƣờng đ  chứng minh “có sản xuất là 

phải có ô nhiễm”, đứng trƣớc thực trạng phát triển kinh tế x  hội, hoạt động sản 

xuất công nghiệp đóng vai trò quan trọng mà thực tế nguồn ô nhiễm môi trƣờng 

không khí nhiều nhất hiện nay chính là khí thải công nghiệp đặc biệt từ các 

ngành sản xuất xi măng, …sử dụng nguồn nhiên liệu hóa thạch để cung cấp 

năng lƣợng cho sản xuất, quá tr nh này làm phát sinh khí thải độc hại gây ô 

nhiễm môi trƣờng. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh ta đang triển khai mở rộng, 

cũng nhƣ nhiều các nhân, tổ chức đang tiến hành đầu tƣ vào các  CN, CNN trên 

địa bàn toàn tỉnh, khi các dự án này đi vào hoạt động sẽ có khả năng phát sinh 

lƣợng bụi, khí thải vào môi trƣờng nếu không có các hệ thống xử lý khí thải, 

tiềm ẩn cao nguy cơ gây ô nhiễm môi trƣờng. 

Hoạt động xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ các địa phƣơng đầu tƣ lò đốt rác 

tại cơ sở cũng đang là mối lo ngại cho môi trƣờng không khí tại tỉnh ta do thiếu 

thốn về kinh phí vận hành, hạn chế về tr nh độ. Chính v  vậy nếu không quản lý 

chặt chẽ trong tƣơng lai các nguồn ô nhiễm trên sẽ gây sức ép lớn, là mối đe dọa 

cho môi trƣờng không khí trên địa bàn tỉnh. 
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 CHƢƠNG V. 

HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG ĐẤT 

 

5.1. Hiện trạng sử dụng đất 

Với diện tích tự nhiên 1.377,54 km2 (~ 138.679 ha), phần lớn đất đai 

Ninh Bình thuộc đất đồng bằng rất thuận lợi trong phát triển nông nghiệp, đất 

đai vùng b i bồi ven biển thuận lợi trong phát triển trồng cói, nuôi trồng thuỷ 

sản, vùng đồi núi thuận lợi phát triển cây công nghiệp, kinh tế trang trại và lâm 

nghiệp. 

Ninh B nh có 06 nhóm đất chính gồm: đất phù sa, đất đỏ vàng, đất mặn, 

đất xám bạc màu, đất thung lũng dốc tụ và đất khác (đồi, núi,...). 

Tổng diện tích đất tự nhiên: 138.679 ha, trong đó:  

- Đất nông nghiệp:        96.413 ha chiếm 69,5 %;  

- Đất phi nông nghiệp: 35.971 ha chiếm 26 %;  

- Đất chƣa sử dụng:         6.296 ha chiếm  4,5 % .  

Cơ cấu sử dụng đất của tỉnh Ninh Binh đƣợc cụ thể nhƣ sau: 

 

Bảng 5.1:Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016 - 2019 

Loại đất 

                     Diện tích    (ha) 

2016 2017 2018 2019 

Tổng số 

Đất nông nghiệp 

Đất sản xuất nông nghiệp 

Đất trồng cây hàng năm 

Đất trồng lúa 

Đất cỏ dùng vào chăn nuôi 

Đất trồng cây hằng năm khác 

Đất trồng cây lâu năm 

Đất lâm nghiệp có rừng 

Rừng sản xuất 

Rừng phòng hộ 

Rừng đặc dụng 

Đất nuôi trồng thủy sản 

Đất làm muối 

138.679 

96.812 

61.310 

51.600 

45.456 

- 

6.144 

9.710 

28.352 

3.987 

7.951 

16.414 

6.815 

0 

138.679 

96.624 

61.146 

51.449 

45.329 

- 

6.119 

9.697 

28.342 

3.985 

7.943 

14.414 

6.799 

0 

138.679 

96.413 

60.941 

51.265 

45.163 

- 

6.102 

9.676 

28.340 

3.983 

7.943 

16.414 

6.796 

  0 

138.710 

95.864 

60.238 

50.190 

11.638 

- 

5.552 

10.018 

28.353 

3.728 

8.161 

16.161 

6.845 

0 
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Đất nông nghiệp khác 335 337 336 428 

Đất phi nông nghiệp 

Đất ở 

Đất ở đô thị 

Đất ở nông thôn 

Đất chuyên dùng 

Đất trụ sở cơ quan, công tr nh sự nghiệp 

Đất quốc phòng, an ninh 

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 

Đất có mục đích công cộng 

Đất tôn giáo, tín ngƣỡng 

Đất nghĩa trang, nghĩa địa 

Đất sông suối và mặt nƣớc chuyên dùng 

Đất phi nông nghiệp khác 

35.543 

6.727 

1.294 

5.432 

20.376 

1.163 

1.742 

3.808 

13.663 

309 

1.479 

6.648 

4 

35.755 

6.786 

1.296 

5.490 

20.443 

1.196 

1.742 

3.888 

13.617 

311 

1.476 

6.735 

          4 

35.971 

6.873 

1.307 

5.566 

20.571 

1.202 

1.750 

3.945 

13.674 

312 

1.478 

6.733 

4 

36.934 

7.054 

1.328 

5.726 

21.314 

1.227 

1.444 

1.380 

13.799 

312 

1.509 

3 

7 

Đất chƣa sử dụng 

   Đất bằng chƣa sử dụng 

   Đất đồi núi chƣa sử dụng 

   Núi đá không có rừng cây 

6.324 

3.885 

991 

1.448 

6.300 

3.865 

989 

1.446 

6.295 

3.860 

989 

1.446 

5912 

3.548 

886 

1.478 

   Nguồn: Sở Tài nguyên và môi trường Ninh Bình năm 2016,2017,2018 và 2019 

Bảng 5.2: Hiện trạng đất phân loại theo đất ở huyện và thành phố (tính đến 

01/01/2019) 

                                                                                                  Đơn vị tính: ha 

 
Tổng 

diện tích 

 Trong đó   

Đất sản 

xuất nông 
nghiệp 

Đất lâm 
nghiệp 

Đất 

chuyên 
dùng 

Đất ở 

TỔNG SỐ 138.679 60.941 28.340 20.571 6.873 

Thành phố Ninh Bình 4.675 1.357 79 1.866 834 

Thành phố Tam Điệp 10.493 4.497 2.342 2.217 475 

Huyện Nho Quan 45.053 17.068 17.847 3.952 1.168 

Huyện Gia Viễn 17.668 8.285 3.132 2.972 960 

Huyện Hoa Lƣ 10.349 3.380 2.831 2.112 539 

Huyện Yên Khánh 14.260 8.788 - 2.514 1.029 

Huyện  im Sơn 21.571 9.564 476 2.930 1.010 
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Huyện Yên Mô 14.610 8.002 1.633 2.008 858 

                           Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Ninh Bình năm 2019 

- Tài nguyên đất: Tổng diện tích đất tự nhiên cửa tỉnh Ninh Bình là 1.390 

km
2
 với các loại đất phù sa, đất Feralit; 

- Tài nguyên nƣớc (tài nguyên nƣớc mặt và tài nguyên nƣớc ngầm): 

Tài nguyên nƣớc mặt: Khá dồi dào, thuận lợi cho việc tƣới, phát triển sản 

xuất nông nghiệp và dịch vụ giao thông vận tải thuỷ. Ninh Bình có mật độ các 

hệ thống sông, suối ở mức trung bình với tổng chiều dài các con sông chính trên 

496km, chiếm diện tích 3.401ha, mật độ đạt 0,5km/km
2
. Bên cạnh đó, trong tỉnh 

còn có 21 hồ chứa nƣớc lớn, diện tích 1.270ha, với dung tích 14,5 triệu m
3 
 

nƣớc, năng lực tƣới cho 4.438 ha. 

Nguồn nƣớc ngầm: Nƣớc ngầm ở Ninh Bình chủ yếu thuộc địa bàn huyện 

Nho Quan và thành phố Tam Điệp. Tổng lƣợng nƣớc ngầm Rịa (Nho Quan) đạt 

361.391m
3
/ngày. Vùng Tam Điệp 112.183m

3
/ngày. 

- Tài nguyên đá vôi: 

Đá vôi là nguồn tài nguyên khoáng sản lớn nhất của Ninh Bình. Với 

những d y núi đá vôi khá lớn, chạy từ Hoà B nh, theo hƣớng Tây Bắc – Đông 

Nam, qua Nho Quan, Gia Viễn, Hoa Lƣ, thị x  Tam Điệp, Yên Mô, tới tận biển 

Đông, dài hơn 40 km, diện tích trên 1.2000ha, trữ lƣợng hàng chục tỷ mét khối 

đá vôi và hàng chục triệu tấn đôlômít. Đây là nguồn nguyên liệu lớn để sản xuất 

xi măng và vật liệu xây dựng và một số hóa chất khác. 

- Tài nguyên đất sét: Phân bố rải rác ở các vùng đồi núi thấp thuộc xã Yên 

Sơn, Yên B nh (thành phố Tam Điệp), huyện Gia Viễn, Yên Mô, dùng để sản 

xuất gạch ngói và nguyên liệu ngành đúc. 

- Tài nguyên nƣớc khoáng: 

         Nƣớc khoáng Ninh Bình chất lƣợng tốt, tập trung chủ yếu ở Cúc Phƣơng 

(Nho Quan) và Kênh Gà (Gia Viễn) có thể khai thác phục vụ sinh hoạt và du 

lịch với trữ lƣợng lớn. Đặc biệt nƣớc khoáng  ênh Gà có độ mặn, thƣờng xuyên 

ở độ nóng 53÷54
o
C. Nƣớc khoáng Cúc Phƣơng có thành phần Magiê Bicacbonat 

cao, sử dụng chế phẩm nƣớc giải khát và chữa bệnh. 

- Tài nguyên than bùn: 

Trữ lƣợng nhỏ, khoảng trên 2 triệu tấn, phân bố ở các x  Gia Sơn, Sơn Hà 

(Nho Quan), Quang Sơn (thành phố Tam Điệp), có thể sử dụng để sản xuất phân 

vi sinh, phục vụ sản xuất nông nghiệp. 
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Hiện nay trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có tổng số 64 đơn vị khai thác 

khoáng sản theo 70 giấy phép khai thác với tổng diện tích là: 882,71 ha.  

Theo báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động khai thác khoáng sản trong năm 

2016 của 66 đơn vị đang hoạt động khai thác khoáng sản theo giấy phép đƣợc 

cấp trên địa bàn tỉnh: Sản lƣợng khai thác đá vôi xi măng: 7.835.420 tấn; đá vôi 

làm VLXD: 1.165.449 m
3
; Đất đá hỗn hợp làm vật liệu san lấp: 146.668m3; đất 

sét sản xuất gạch ngói: 114.364m
3
; than mỡ: 2.268,77 tấn; than nâu: 50.598 tấn; 

nƣớc khoáng: 5.040 m
3
 nộp ngân sách nhà nƣớc trên 80 tỷ đồng. 

5.2. Diễn biến ô nhiễm đất 

5.2.1. Các nguồn gây ô nhiễm và suy thoái đất 

Ô nhiễm môi trƣờng đất đƣợc xem là tất cả các hiện tƣợng làm nhiễm bẩn 

môi trƣờng đất bởi các chất gây ô nhiễm. 

Ngƣời ta có thể phân loại đất bị ô nhiễm theo nguồn gốc phát sinh, hoặc 

theo các tác nhân gây ô nhiễm. 

* Theo nguồn gốc phát sinh có: 

- Ô nhiễm đất do các chất thải sinh hoạt; 

- Ô nhiễm đất do chất thải công nghiệp; 

- Ô nhiễm đất do chất thải nôn nghiệp.  

* Theo các tác nhân gây ô nhiễm: 

- Ô nhiễm do tác nhân hóa học; 

- Ô nhiễm do tác nhân sinh học; 

- Ô nhiễm do tác nhân vật lý. 

Ngày nay, do hoạt động của con ngƣời mở rộng ra nhiều lĩnh vực th  chất 

thải và ô nhiễm ngày càng phức tạp và càng nhiều. Môi trƣờng đất có thể bị ô 

nhiễm do sự lan truyền từ môi trƣờng không khí, chất ô nhiễm không khí khi 

lắng tụ sẽ rơi vào môi trƣờng đất. 

Môi trƣờng đất và môi trƣờng nƣớc có liên quan chặt chẽ với nhau, bao 

gồm cả nƣớc trên mặt đất và nƣớc trong lòng đất.  hi môi trƣờng nƣớc bị ô 

nhiễm th  tất yếu làm ô nhiễm môi trƣờng đất. Ngoài ra môi trƣờng đất còn bị ô 

nhiễm từ xác b  động thực vật tồn tại trong đất. 

Ô nhiễm môi trƣờng đất là hậu quả các hoạt dộng của con ngƣời làm thay 

đổi các nhân tố sinh thái vƣợt qua những giới hạn sinh thái của quần thể sống 

trong đất. 

Tại tỉnh Ninh B nh th  nguồn gốc gây suy thoái chất lƣợng môi trƣờng đất 

chủ yếu do nguồn gốc nhân tạo: 
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+ Ô nhiễm đất do hoạt động sản  uất nông nghiệp 

Việc phát triển các loại cây trồng và tăng năng suất các sản phẩm về nông 

nghiệp sẽ gia tăng việc sử dụng các loại phân bón, thuốc BVTV.  

* Ô nhiễm do phân bón 

- Phân vô cơ: Để tăng năng suất cây trồng, ngƣời ta thƣờng sử dụng các 

loại phân hoá học nhƣ: đạm (N), lân (P2O5), kali (K2O). Nhƣng trong các loại 

phân vô cơ, đáng chú ý nhất là phân N, một loại phân mang lại hiệu quả quan 

trọng nhất cho năng suất cây trồng, tuy nhiên nó cũng rất dễ gây ô nhiễm cho 

môi trƣờng đất bởi tồn dƣ của nó ttrong đất. 

 hi bón N, cây sử dụng tối đa 30% lƣợng phân đƣợc bón vào đất. Còn lại, 

ngoài phần bị rửa trôi, phần còn lại trong đất sẽ là nguồn gây ô nhiễm môi 

trƣờng đất.  hi bón N vào đất thƣờng trong đất tồn tại 2 dạng: NH4
+
 và NO3

-
 , 

cây trồng hấp thu cả 2 dạng này, nếu cây hấp thu nhiều N, trong cây sẽ tồn lƣu 

cao NO3
-
 trong lá, quả, hạt quá mức sẽ gây hại cho ngƣời tiêu dùng. Lƣợng N 

tồn dƣ trong đất dạng NO3
-
 dễ bị rửa trôi xuống sông, suối hoặc trực tiếp đi 

xuống nƣớc ngầm gây ô nhiễm nƣớc ngầm. Theo mức cho phép của WHO, 

nƣớc ngầm chứa lƣợng NO3
-
 > 45 mg/l sẽ không thể dùng làm nƣớc uống. Quá 

tr nh nitrat hoá làm tăng tính chua của môi trƣờng đất do trong đất tồn tại HNO3. 

Một số phân bón hoá học khác gây ô nhiễm môi trƣờng đất nhƣ phân lân: 

Phân super lân thƣờng có 5% axít tự do (H2SO4), làm đất chua. Phân lân còn 

chứa một lƣợng các kim loại nặng khác nhƣ As, Cd, Pb cũng là nguyên nhân 

làm tích luỹ các kim loại này trong đất. Các phân hoá học khác hầu hết là các 

dạng muối gốc axít (NH4SO4, KCl, K2SO4, KNO3…), do đó khi bón vào đất 

cũng sẽ góp phần làm cho đất chua. 

- Phân hữu cơ: Thông thƣờng phân hữu cơ gồm: phân chuồng, phân xanh, 

phân ủ, thành phần tuỳ thuộc vào nguồn chế biến. Nguồn phân hữu cơ gây ô 

nhiễm đất có thể do cách sử dụng, nguồn sử dụng để chế biến. Các loại phân 

hữu cơ hiện nay, nhƣ phân chuồng (trâu, bò, lợn, gà…) hầu nhƣ đƣợc nuôi từ 

thức ăn tổng hợp không còn an toàn cho nông sản nhƣ trƣớc, v  trong thành phần 

của nó có nhiều kim loại nặng nhƣ Cu, Zn, Fe, Mn, Co,…. Hàm lƣợng kim loại 

nặng chứa trong phân có thể là nguồn xâm nhập vào đất trồng và tồn lƣu trong 

các loại nông sản phẩm, đặc biệt là các loại rau ăn lá. Sử dụng nhiều phân hữu 

cơ trong điều kiện yếm khí, quá tr nh khử chiếm ƣu thế, sẽ tạo ra nhiều axít hữu 

cơ làm đất chua, đồng thời tạo ra nhiều chất độc H2S, CH4, CO2. 

* Ô nhiễm do thuốc bảo vệ thực vật 
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Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh B nh cho biết tổng 

lƣợng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng hàng năm ƣớc khoảng từ  90-100 tấn 

(Trong đó lƣợng thuốc chuột sử dụng khoảng 5-6 tấn, thuốc trừ cỏ khoảng 15-20 

tấn…). Các loại thuốc bảo vệ thực vật thƣờng sử dụng trong nông nghiệp gồm: 

thuốc trừ sâu, bệnh, thuốc diệt cỏ, chất kích thích sinh trƣởng… tất cả các loại 

thuốc trên đều là các chất hoá học hữu cơ hay vô cơ rất cần thiết để diệt sâu, 

bệnh, cỏ dại bảo vệ cây trồng. Các hoá chất này gây ô nhiễm môi trƣờng đất và 

hoạt tính của chúng sẽ là chất độc cho các động vật và con ngƣời. Nó có thể tồn 

tại lâu trong đất, xâm nhập vào thành phần cây, nhất là tích luỹ ở các bộ phận 

của cây, con ngƣời sử dụng các sản phẩm này sẽ gây ngộ độc. Đặc tính của 

thuốc trừ sâu bệnh là tính bền trong môi trƣờng sinh thái. Sau khi xâm nhập vào 

môi trƣờng và tồn tại một thời gian dài trong các dạng cấu trúc sinh hoá khác 

nhau hoặc tạo các dạng hợp chất liên kết trong môi trƣờng đất. Các hợp chất mới 

này thƣờng có độc tính cao hơn bản thân nó. Ví dụ nhƣ DDT sau một thời gian 

sử dụng có tạo ra DDE, độc hơn DDT gấp 2-3 lần. Thuốc trừ sâu Aldrin tồn tại 

lâu dài trong đất bị phân thành Dieldrin, mà tính chất của nó độc nhiều lần so 

với Aldrin. Các thuốc bảo vệ thực vật thƣờng chứa nhiều kim loại nặng nhƣ: As, 

Pb, Hg. Một số loại thuốc bệnh nhƣ: CuSO4, Zineb, Macozeb… chứa các kim 

loại nặng nhƣ Zn, Cu, Mn sử dụng nhiều và lâu dài sẽ tồn lƣu trong đất. Tác hại 

khác của thuốc trừ sâu bệnh là sự xâm nhập của nó vào môi trƣờng đất làm cho 

cơ lý hoá tính đất giảm sút, mức độ gây hại tƣơng tự nhƣ phân bón hoá học. 

Nhƣng khả năng diệt khuẩn cao nên thuốc trừ sâu bệnh cũng đồng thời tiêu diệt 

nhiều vi sinh vật có ích làm các hoạt tính sinh học của đất bị giảm. 

Lƣợng bao b  thuốc BVTV cũng là tác nhân gây ô nhiễm môi trƣờng đất 

nếu không đƣợc thu gom, xử lý.  

* Ô nhiễm do chất thải chăn nuôi 

Chất thải trong hoạt động chăn nuôi là nguồn gây ô nhiễm nguồn nƣớc 

mặt, nƣớc ngầm, môi trƣờng khí, môi trƣờng đất. Đây cũng chính là nguyên 

nhân gây ra nhiều căn bệnh về hô hấp, tiêu hóa... Ngành y tế đ  cảnh báo, nếu 

không có biện pháp thu gom và xử lý chất thải chăn nuôi một cách thỏa đáng sẽ 

ảnh hƣởng rất lớn đến sức khỏe con ngƣời, vật nuôi và gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng. Đặc biệt là các virus biến thể từ các dịch bệnh nhƣ lở mồm long 

móng, dịch bệnh tai xanh ở lợn có thể lây lan nhanh chóng và có thể cƣớp đi 

sinh mạng của rất nhiều ngƣời. 

Tính đến hết năm 2019, Ninh B nh có sản lƣợng thị trâu hơi xuất chuồng 

967 tấn, sản lƣợng thị bò hơi xuất chuồng 2.468 tấn, số lƣợng lợn 195,01 ngh n 
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con, số lƣợng gia cầm 6.004,3 ngh n con. Với lƣợng chất thải bao gồm phân và 

thức ăn thừa hoặc rơi v i th  1 con trâu (bò) khoảng 10 kg/ngày, 1 con lợn 

khoảng 3 kg/ngày, gia cầm (gà, vịt) khoảng 0,1 kg/ngày, lƣợng phát sinh chất 

thải rắn trong chăn nuôi khoảng 3.700 tấn/ngày (tƣơng đƣơng 1.332.000 

tấn/năm). 

Mặc dù hầu hết các hộ gia đ nh chăn nuôi trâu, bò, lợn đều có hệ thống xử 

lý chất thải theo mô h nh Biogas, tuy nhiên biện pháp này không thể giải quyết 

triệt để nguồn ô nhiễm, nên môi trƣờng không khí, môi trƣờng nƣớc xung quanh 

các khu trang trại và khu vực gia đ nh có chăn nuôi bị ô nhiễm, d n đến môi 

trƣờng đất cũng bị ô nhiễm. 

+ Ô nhiễm đất do hoạt động sản  uất công nghiệp và đô thị 

Theo số liệu thống kê 2019, số cơ sở sản xuất công nghiệp phân theo ngành 

công nghiệp nhƣ sau: Ngành khai khoáng 32 cơ sở; Ngành công nghiệp chế 

biến, chế tạo 35.880 cơ sở; Ngành suản xuất và phân phối điện, khí đốt, nƣớc 

nóng, hơi nƣớc và điều hòa không khí 26 cơ sở; Nhóm ngành cung cấp nƣớc, 

hoạt động quản lý và xử lý nƣớc thải rác thải 304 cơ sở. Do đó lƣợng phát thải 

công nghiệp, dịch vụ và sinh hoạt cũng tăng theo, điều này gây ra áp lực lớn cho 

môi trƣờng đặc biệt là môi trƣờng đất nơi chứa đựng tất cả lƣợng chất thải rắn 

từ sinh hoạt cho tới sản xuất. 

* Chất thải sinh hoạt 

Hàng ngày, từ sinh hoạt, con ngƣời thải vào môi trƣờng đất một lƣợng 

đáng kể chất thải rắn và chất thải lỏng. 

Về chất thải lỏng: Trung b nh ngƣời dân mỗi ngày sử dụng một lƣợng nƣớc 

cấp khoảng 100-150 lít, và thải ra môi trƣờng lƣợng nƣớc thải khoảng 80% 

lƣợng nƣớc sử dụng. Lƣợng nƣớc thải này không đƣợc xử lý là nguồn gây ô 

nhiễm đất với các thành phần chất hữu cơ nhƣ BOD5, COD, NH4
+
, … 

Về chất thải rắn: Trung b nh mỗi ngƣời một ngày thải ra một lƣợng chất 

thải rắn từ 0,4 đến 0,8 kg, khối lƣợng này tuỳ thuộc vào đặc điểm của từng khu 

vực. Trong rác và chất thải rắn sinh hoạt có thực phẩm, lá cây, các loại bao b , 

phân ngƣời và súc vật v.v… hàm lƣợng chất hữu cơ lớn, độ ẩm cao. Nếu không 

xử lý tốt th  chúng v n đƣợc tồn lƣu trong môi trƣờng nƣớc và đất, và đó là môi 

trƣờng cho các loài vi khuẩn, trong đó có nhiều loại vi khuẩn gày bệnh phát 

triển. 

* Chất thải công nghiệp 

Năm 2016, tổng lƣợng CTR công nghiệp trên địa bàn tỉnh vào khoảng 

12.785 tấn/năm và đến năm 2019 lƣợng CTR công nghiệp tăng 13.160 tấn/năm. 
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Lƣợng CTR này đặc biệt là CTNH nếu không đƣợc thu gom, xử lý kịp thời 

sẽ là nguồn gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng, đặc biệt là môi trƣờng đất 

nơi chứa đựng một phần lƣợng CTR công nghiệp này. 

* Chất thải y tế 

Hầu hết các CTR y tế đều có tính chất độc hại và tính đặc thù khác với các 

loại CTR khác. Lƣợng CTR y tế phát sinh trung b nh vào khoảng 1,0 -1,5 

kg/giƣờng bệnh/ngày. Theo đó, ƣớc tính tổng lƣợng chất thải rắn y tế phát sinh 

năm 2016 trên địa bàn tỉnh vào khoảng 3.322 tấn/năm và đến năm 2019 lƣợng 

CTRy tế là 3.605 tấn/năm. 

Các loại chất thải này nếu không đƣợc phân loại, xử lý triệt để sẽ gây ra 

những nguy hại đáng kể. 

* Ô nhiễm đất do nước thải đô thị và khu công nghiệp, làng nghề 

Hiện nay nhiều nguồn nƣớc thải ở các đô thị,  CN, các làng nghề tái chế 

kim loại, ... chứa các kim loại nặng độc hại nhƣ: Cd, As, Cr, Cu, Zn, Ni, Pb và 

Hg. Một diện tích đáng kể đất nông nghiệp ven đô thị, khu công nghiệp và làng 

nghề đ  bị ô nhiễm kim loại nặng. 

* Ô nhiễm đất do chất thải khí 

- CO là sản phẩm đốt cháy không hoàn toàn carbon (C), 80% CO là từ 

động cơ xe hơi, xe máy, các động cơ khác; khói lò gạch… CO vào cơ thể động 

vật, ngƣời gây nguy hiểm do nó kết hợp với Hemoglobin làm máu không hấp 

thu oxy, cản trở sự hô hấp. Trong đất, một phần CO đƣợc hấp thu trong keo đất, 

một phần bi oxy hoá thành CO2. 

- CO2, SO2, NO2 trong không khí bị ô nhiễm là nguyên nhân gây ra mƣa 

axít, làm tăng quá tr nh chua hoá đất. 

+   oạt động khai thác khoáng sản 

Trên địa bàn tỉnh Ninh B nh chủ yếu là khoáng sản phục vụ cho hoạt động 

xây dựng nhƣ đất san lấp, đất làm đƣờng, đá, cát, sỏi,… Hoạt động khai thác 

diễn ra thƣờng xuyên nhƣ khai thác đất, đá, cát sỏi hàng năm làm phát sinh 

lƣợng lớn chất thải rắn (đất, cát, sỏi), suy thoái đất, gây xói mòn, sạt lở, đồng 

thời làm thay đổi cảnh quan môi trƣờng. 

5.2.2. Diễn biến chất lượng môi trường đất theo các thông số cơ bản 

*  àm lượng đồng (Cu): 

Trong các năm 2017 – 2020, diễn biến hàm lƣợng Cu trong đất tại tỉnh 

Ninh B nh tại một số vị trí quan trắc tƣơng đối ổn định, hàm lƣợng Cu qua các 

năm đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất 
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nông nghiệp) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép cửa kim loại 

nặng trong đất. 

 

 

Biểu đồ 5.1. Diễn biến hàm lượng Cu (mg/kg) qua các năm 
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Bảng 5.1. Diễn biến hàm lƣợng Cu (mg/kg) qua các năm 

năm 
Kết quả 

2017 2018 2019 2020 

Đợt Đợt 1 Đợt2 Đợt 3 Đợt 4 Đợt 1 Đợt2 Đợt 3 Đợt 4 Đợt 1 Đợt2 Đợt 3 Đợt 4 Đợt 1 

 im Sơn 10,50 9,60 9,70 9,90 10,50 9,62 9,27 9,75 10,65 9,57 10,27 9,50 21,20 

Yên Mô 8,20 7,60 7,90 12,60 8,20 7,57 7,62 7,86 8,33 8,33 9,10 8,25 19,86 

TP.Tam Điệp 9,70 9,10 9,30 15,30 9,70 9,16 9,35 9,78 9,85 9,85 9,67 9,88 19,26 

Nho Quan 11,40 10,60 9,60 10,30 11,40 11,32 11,39 11,48 14,63 14,63 14,18 14,85 22,86 

Gia Viễn 10,20 9,30 10,80 8,49 10,20 10,73 10,16 10,34 10,53 10,53 11,21 10,61 23,26 

Yên Khánh 8,90 8,30 8,60 11,20 8,90 8,43 8,71 8,85 9,15 15,31 10,25 15,46 20,29 

Hoa Lƣ 12,30 11,10 11,90 9,51 12,30 11,46 11,53 11,75 12,41 11,96 12,26 12,35 20,73 

TP. Ninh Bình 11,70 10,20 11,50 11,70 11,70 10,31 10,18 10,27 11,34 12,41 10,83 12,67 25,27 

QCVN03-MT: 

2015/BTNMT 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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*  àm lượng Ch  (Pb): 

Trong các năm 2017 – 2020, diễn biến hàm lƣợng Pb trong đất tại tỉnh Ninh 

B nh tƣơng đối ổn định, hàm lƣợng Pb qua các năm đều nằm trong giới hạn cho 

phép của QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất nông nghiệp) – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về giới hạn cho phép cửa kim loại nặng trong đất. 

 

Biểu đồ 5.2. Diễn biến hàm lượng Pb (mg/kg) qua các năm 

 

 

 

 

 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

2017 2018 2019 2020

 im Sơn 

Yên Mô

Tam Điệp 

Nho Quan

Gia Viễn 

Yên Khánh

Hoa Lƣ 

TP. Ninh Bình

QCVN



Báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2020 

 

120 

 

Bảng 5.2. Diễn biến hàm lƣợng Pb (mg/kg) qua các năm 

năm 
Kết quả 

2017 2018 2019 2020 

Đợt 

Đợt 

1 Đợt2 Đợt 3 Đợt 4 Đợt 1 Đợt2 Đợt 3 Đợt 4 Đợt 1 Đợt2 Đợt 3 

Đợt 

4 Đợt 1 

 im Sơn 6,50 6,80 6,90 6,70 6,50 6,48 6,43 6,76 7,34 7,82 7,19 7,84 14,17 

Yên Mô 8,40 8,90 8,70 8,70 8,40 8,23 8,17 8,38 8,15 8,15 8,76 8,18 15,27 

TP.Tam Điệp 6,90 7,20 7,40 11,50 6,90 6,24 6,47 6,50 7,14 7,14 7,73 7,17 12,59 

Nho Quan 6,20 7,30 5,30 6,40 6,20 6,43 6,57 6,50 8,25 8,25 8,72 8,27 15,51 

Gia Viễn 7,10 6,90 6,50 4,80 7,10 7,25 7,61 7,57 7,52 7,52 7,32 7,35 13,19 

Yên Khánh 7,40 7,00 7,60 7,60 7,40 7,53 7,29 7,35 7,42 9,65 8,74 9,81 15,36 

Hoa Lƣ 8,50 8,20 8,40 5,70 8,50 8,34 8,25 8,54 8,25 6,73 8,81 7,63 14,61 

TP. Ninh Bình 7,80 7,30 7,60 7,30 7,80 7,35 7,26 7,64 7,65 6,82 7,34 7,18 15,35 

QCVN03-MT: 

2015/BTNMT 

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
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*  àm lượng  ẽm (Zn): 

Trong các năm 2017 – 2020, diễn biến hàm lƣợng Zn trong đất tại tỉnh Ninh 

B nh tƣơng đối ổn định, hàm lƣợng Zn qua các năm đều nằm trong giới hạn cho 

phép của QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất nông nghiệp) – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về giới hạn cho phép cửa kim loại nặng trong đất. 

 

Biểu đồ 5.3. Diễn biến hàm lượng Zn (mg/kg) qua các năm 
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Bảng 5.3. Diễn biến hàm lƣợng Zn (mg/kg) qua các năm 

năm 
Kết quả 

2017 2018 2019 2020 

Đợt 

Đợt 

1 Đợt2 Đợt 3 Đợt 4 Đợt 1 Đợt2 Đợt 3 Đợt 4 Đợt 1 Đợt2 Đợt 3 

Đợt 

4 Đợt 1 

 im Sơn 3,80 3,50 3,70 3,30 3,80 3,58 3,50 3,62 2,06 5,39 2,69 7,25 28,38 

Yên Mô 4,20 3,80 4,40 3,90 4,20 4,42 4,50 4,61 3,84 3,84 3,24 7,92 28,45 

TP.Tam Điệp 3,60 2,90 3,40 6,30 3,60 3,75 3,25 3,31 3,42 3,42 3,18 8,36 30,66 

Nho Quan 3,40 2,90 3,60 2,70 3,40 3,35 3,24 3,22 3,73 3,73 3,35 8,55 38,59 

Gia Viễn 3,80 3,40 4,20 2,50 3,80 3,6` 3,59 3,51 3,65 3,65 3,47 7,52 32,62 

Yên Khánh 4,30 3,70 3,90 2,50 4,30 4,61 4,70 4,91 4,62 5,42 4,61 7,60 34,18 

Hoa Lƣ 2,10 2,60 2,90 3,10 2,10 2,27 2,35 2,41 2,43 2,61 2,69 7,84 32,57 

TP. Ninh Bình 1,90 2,30 2,40 2,50 1,90 1,52 1,47 1,49 1,87 1,28 1,20 7,45 37,59 

QCVN03-MT: 

2015/BTNMT 
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
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5.3. Dự báo và Quy hoạch phát triển liên quan đến môi trƣờng đất 

  Qua kết quả phân tích và đánh giá mức độ ô nhiễm đất nông nghiệp do hoạt 

động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, y tế có thể thấy rằng đất khu vực nghiên 

cứu đ  có dấu hiệu cảnh báo về nguy cơ ô nhiễm cadimi và đồng. Hầu hết các m u 

đều có kết quả vƣợt ngƣỡng cho phép, đặc biệt đối với nguyên tố đồng. Các nguyên 

tố còn lại hầu nhƣ chƣa ô nhiễm. Tuy nhiên, cần lƣu ý đến sự xuất hiện hàm lƣợng 

hóa chất bảo vệ thực vật trong đất cũng nhƣ dấu hiệu xuất hiện hàm lƣợng một số 

kim loại nặng khác. 

 Ô nhiễm đất sẽ làm mất khả năng tự điều chỉnh của hệ sinh thái đất, đất trở 

nên cằn cỗi không thích hợp cho cây trồng, điều này sẽ ảnh hƣởng đến các cơ thể 

sống khác trong lƣới thức ăn. Hơn nữa sự tích tụ của các hóa chất độc hại, kim loại 

nặng trong đất sẽ làm tăng khả năng hấp thụ các nguyên tố có hại cho cây trồng, vật 

nuôi và gián tiếp gây ảnh hƣởng tới sức khỏe con ngƣời. Nếu không có những giải 

pháp công nghệ và quản lý th  chất lƣợng môi trƣờng đất của Ninh B nh sẽ bị suy 

giảm đến mức báo động và ảnh hƣởng trực tiếp đến sức khỏe của ngƣời dân sống 

trên địa bàn tỉnh. 
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CHƢƠNG VI. 

HIỆN TRẠNG ĐA DẠNG SINH HỌC 

 

6.1. Đặc điểm về rừng và đa dạng sinh học của Ninh Bình 

Ninh Bình là một tỉnh ven biển nằm ở phía Nam đồng bằng châu thổ sông 

Hồng có diện tích tự nhiên 1.405,77 km2 với 3 loại địa hình khác nhau gồm: vùng đồi 

núi và bán sơn địa ở phía Tây, vùng đồng bằng và vùng ven biển ở phía Đông Nam. 

Về hệ sinh thái, các nhà khoa học đ  chia Ninh B nh thành 5 hệ sinh thái cơ bản là: 

Hệ sinh thái rừng trên núi đá vôi; hệ sinh thái gò đồi, hệ sinh thái đồng bằng, hệ sinh 

thái đất ngập nƣớc và hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển. Tổng diện tích rừng và 

đất lâm nghiệp của tỉnh ta trên 29 ngh n ha, trong đó diện tích rừng đặc dụng chiếm 

trên 60%. Tất cả những yếu tố trên đ  biến Ninh Bình thành một địa phƣơng sở hữu 

những giá trị đa dạng sinh học cao bậc nhất của Việt Nam. 

Đa dạng sinh học của Ninh Bình tập trung tại các khu vực đ  đƣợc bảo tồn, bảo vệ 

nhƣ Vƣờn Quốc gia Cúc Phƣơng, Khu BTTN đất ngập nƣớc Vân Long, Rừng văn 

hoá lịch sử Hoa Lƣ. 

Đặc biệt, UNESCO đ  công nhận 7 xã ven biển thuộc địa giới hành chính 

huyện Kim Sơn thuộc vùng đệm và vùng chuyển tiếp của Khu dự trữ sinh quyển 

châu thổ sông Hồng năm 2004; Quần thể Danh thắng Tràng An là Di sản “kép” đầu 

tiên ở Việt Nam vào năm 2014; Khu BTTN đất ngập nƣớc Vân Long đƣợc công 

nhận là Khu Ramsar thứ 9 của Việt Nam vào năm 2019. 

Ninh B nh đƣợc đánh giá là tỉnh có các hệ sinh thái đa dạng và phong phú. 

Nhiều khu vực trọng yếu nhƣ: Vƣờn Quốc gia Cúc Phƣơng,  hu ramsa Vân Long, 

Rừng đặc dụng Hoa Lƣ... đang lƣu giữ những giá trị đa dạng sinh học phong phú với 

các loài quý hiếm có tầm quan trọng quốc tế và nhiều loài quý hiếm đƣợc ghi trong 

sách đỏ Việt Nam và thế giới. Tuy nhiên, do tác động của nhiều yếu tố tự nhiên, ô 

nhiễm môi trƣờng, nhất là tác động của con ngƣời d n đến nguy cơ suy giảm đa dạng 

sinh học ngày một gia tăng và công tác bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh 

đang gặp phải nhiều khó khăn, thách thức. 

https://baotainguyenmoitruong.vn/Kim-Son-ptag.html
https://baotainguyenmoitruong.vn/Trang-An-ptag.html


Báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2020 

 

125 

 

Hình 6.1. Chăm sóc Vọoc mông trắng tại Trung tâm cứu hộ Linh Trưởng 

 nguy cấp (EPRC) Ở Vườn quốc gia Cúc Phương.  

 

Theo thống kê chƣa đầy đủ tại đề tài khoa học "Điều tra, thống kê, xây dựng cơ 

sở dữ liệu về đa dạng sinh học tại các khu bảo tồn và cơ sở bảo tồn về đa dạng sinh 

học" do Sở  hoa học và Công nghệ tỉnh Ninh B nh thực hiện năm 2013, trên địa bàn 

tỉnh có 2.602 loài thực vật thuộc 1.071 chi, 240 họ của 7 ngành thực vật bậc cao, 

trong đó có 89 loài thuộc 36 họ nằm trong Sách đỏ Việt Nam và có 3 loài rất nguy 

cấp. Về động vật, có 2.474 loài (gồm 702 loài động vật có xƣơng sống và 1.772 loài 

động vật không xƣơng sống). Mặc dù có tính đa dạng sinh học cao nhƣng tỉnh đang 

phải đối mặt nguy cơ suy giảm các hệ sinh thái giàu đa dạng sinh học. Điển h nh, 

trong số loài động vật có xƣơng sống đƣợc ghi nhận tại Ninh B nh có 176 loài nguy 

cấp, quý hiếm, có giá trị bảo tồn cao, có 62 loài đƣợc ghi trong Sách đỏ Việt Nam, 

132 loài có tên trong Danh mục đỏ IUCN (của Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế) 

và 64 loài đƣợc ghi trong Nghị định 32/2006/NĐ-CP của Thủ tƣớng Chính phủ về 

quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Đặc biệt, có một số loài 

đang đƣợc xếp ở cấp nguy cấp cao trong Sách đỏ Việt Nam: Hổ, Báo hoa mai, trăn 



Báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2020 

 

126 

mốc, Rắn hổ chúa...và một số loài đƣợc xếp vào ƣu tiên bảo tồn nhƣ: Vọoc xám, 

Vọoc mông trắng và Culi nhỏ. 

 

Hình 6.2. Bộ Tài Nguyên và Môi trường trao bằng công nhận Khu bảo tồn thiên 

nhiên đất ngập nước Vân Long là khu Ramsar thứ 9 của Việt Nam, năm 2019 

 

Đa dạng sinh học có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - x  hội 

và bảo vệ môi trƣờng, là cơ sở đảm bảo an ninh lƣơng thực, duy tr  nguồn gen vật 

nuôi, cây trồng, cung cấp nguyên vật liệu cho xây dựng và các nguồn nhiên liệu, dƣợc 

liệu. 

Tuy nhiên, hiện nay do nhiều nguyên nhân khác nhau, tỉnh ta đang gặp rất 

nhiều khó khăn, vƣớng mắc trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học. 

Trong đó, phải kể đến nguồn lực cho công tác đa dạng sinh học ở các cấp, các 

ngành còn yếu và thiếu cả về số lƣợng, chất lƣợng. Đội ngũ cán bộ và cơ sở vật chất, 

kinh phí đầu tƣ không đủ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo tồn đa dạng sinh học hiện 

nay. 

Chi cục Bảo vệ môi trƣờng (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trƣờng) là đơn vị phụ 

trách lại không có phòng đa dạng sinh học, không có cán bộ chuyên môn về đa dạng 

sinh học; toàn bộ nhiệm vụ về đa dạng sinh học đều do cán bộ làm công tác bảo vệ 



Báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2020 

 

127 

môi trƣờng kiêm nhiệm. Nguồn kinh phí cho nhiệm vụ bảo tồn đa dạng sinh học đƣợc 

lấy chủ yếu từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trƣờng. 

Trên thực tế, nguồn lực này rất hạn hẹp, không đủ triển khai các hoạt động bảo 

tồn đa dạng sinh học nhƣ: Điều tra cơ bản về đa dạng sinh học; phục hồi các hệ sinh 

thái tự nhiên; bảo tồn các loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm đƣợc ƣu tiên 

bảo vệ... 

Bên cạnh đó, kinh phí đầu tƣ cho các khu rừng đặc dụng còn rất ít, mức khoán 

bảo vệ rừng còn quá thấp và cấp chƣa đủ cho công tác quản lý và thực hiện các 

chƣơng tr nh hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Ban quản lý rừng đặc dụng. 

Công tác quản lý các khu rừng đặc dụng, quản lý đa dạng sinh học tại các địa 

phƣơng còn có sự chồng chéo giữa ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với 

ngành Tài nguyên và Môi trƣờng. Nhận thức của cộng đồng dân cƣ về đa dạng sinh 

học, ý thức chấp hành quy định về bảo vệ và bảo tồn về đa dạng sinh học còn hạn 

chế. V n còn xảy ra t nh trạng chặt phá rừng, săn bắt, mua bán động vật hoang d , thu 

hoạch quá mức các loài động, thực vật và hoạt động đánh cá hủy diệt… 

Ngoài ra, ô nhiễm môi trƣờng do lạm dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, 

thuốc trừ cỏ; rác thải một số nơi chƣa đƣợc thu gom, xử lý triệt để; ô nhiễm không khí 

do hoạt động công nghiệp, dân số tăng nhanh và ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu toàn 

cầu cũng là những nguyên nhân làm suy giảm sự đa dạng sinh học hiện nay. 

Trƣớc mắt, tăng cƣờng công tác điều tra, thống kê, kiểm kê, đánh giá hiện 

trạng đa dạng sinh học, đánh giá các hệ sinh thái, loài hoang d  nguy cấp, quý hiếm 

đƣợc ƣu tiên bảo vệ và nguồn gen bị suy thoái. Trên cơ sở đó có kế hoạch và giải 

pháp cụ thể, phù hợp trong công tác bảo tồn hệ sinh thái trên địa bàn tỉnh. 

Các cấp, ngành liên quan cần có sự phối hợp thực hiện tốt công giáo dục, tuyên 

truyền, nâng cao ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ môi trƣờng của 

ngƣời dân. Tăng cƣờng hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm 

các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đa dạng sinh học và ngăn chặn t nh trạng buôn 

bán trái phép động vật hoang d , xử lý nghiêm các vi phạm về bảo vệ môi trƣờng. Bổ 

sung nguồn lực thực hiện công tác đa dạng sinh học ở các cấp, các ngành. 

Trong đó, ƣu tiên nguồn lực đầu tƣ nâng cấp vƣờn thực vật có đủ dung lƣợng 

cá thể của các loài đang có nguy cơ bị đe dọa hoặc bị tuyệt chủng, đảm bảo công tác 

bảo tồn, lƣu giữ nguồn gen, đồng thời tạo cảnh quan du lịch, góp phần nâng cao nhận 

thức bảo tồn các loài này đối với cộng đồng. 
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Đẩy mạnh hợp tác khu vực và quốc tế, huy động mọi nguồn lực đầu tƣ trong và 

ngoài nƣớc trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học. Thực hiện khai thác tiềm năng 

du lịch của các khu bảo tồn nhằm phát triển du lịch sinh thái gắn với sinh kế của 

ngƣời dân vùng đệm, nâng cao đời sống cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã 

hội và bảo tồn đa dạng sinh học. áp dụng khoa học công nghệ trong việc cải tạo rừng 

và tăng cƣờng đầu tƣ trang thiết bị phục vụ công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy 

rừng. 

Bên cạnh đó, cần xây dựng quy chế phối hợp rõ ràng trong công tác quản lý 

Nhà nƣớc về đa dạng sinh học giữa ngành Tài nguyên và Môi trƣờng với ngành Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

* Rừng quốc gia Cúc Phƣơng: 

Vƣờn Quốc gia Cúc Phƣơng  là khu bảo tồn thiên nhiên, khu rừng đặc dụng 

nằm trên địa phận ranh giới 3 khu vực Tây Bắc, đồng bằng sông Hồng và Bắc 

Trung Bộ thuộc ba tỉnh: Ninh Bình, Hòa Bình, Thanh Hóa. Vƣờn quốc gia có hệ 

động thực vật phong phú đa dạng mang đặc trƣng rừng mƣa nhiệt đới, có tổng diện 

tích là 22.200 ha, bao gồm 11.350 ha thuộc địa giới tỉnh Ninh Bình, 5.850 ha thuộc 

địa giới tỉnh Thanh Hóa và 5.000 ha thuộc địa giới tỉnh Hòa Bình. Toạ độ rừng: Từ 

20°14' tới 20°24' vĩ bắc, 105°29' tới 105°44' kinh đông. 

 

Hình 6.3.   Động vật linh trưởng tại vườn quốc gia 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Khu_b%E1%BA%A3o_t%E1%BB%93n_thi%C3%AAn_nhi%C3%AAn
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ninh_B%C3%ACnh
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%B2a_B%C3%ACnh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Thanh_H%C3%B3a
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%E1%BB%87_%C4%91%E1%BB%99ng_th%E1%BB%B1c_v%E1%BA%ADt&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%E1%BB%87_%C4%91%E1%BB%99ng_th%E1%BB%B1c_v%E1%BA%ADt&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/R%E1%BB%ABng_m%C6%B0a_nhi%E1%BB%87t_%C4%91%E1%BB%9Bi
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Rừng Cúc Phƣơng có hệ sinh thái khá phong phú và đa dạng, là nơi cƣ trú của 

hơn 2000 loài côn trùng, 110 loài bò sát và lƣỡng cƣ, 65 loài cá, 117 loài động vật 

hữu nhũ và 313 loài chim, 280 loài bƣớm có những loài bị nguy hiểm ở Rừng Cúc 

Phƣơng nhƣ  hỉ lá Delacour, Trachypithecus Delacouri và loài có thể bị nguy hiểm 

nhƣ Cầy Hƣơng Owston’s Hemigalus Owstoni. 

 

Hình 6.4. Hệ thực vật tại vườn Quốc gia Cúc Phương 

  

        Cúc Phƣơng là nơi sinh sống của một số quần thể thú quan trọng về mặt bảo 

tồn, trong đó có loài linh trƣởng đang bị đe dọa tuyệt chủng trên toàn cầu ở mức 

đe dọa cực kỳ nguy cấp là vooc quần đùi trắng và loài sẽ bị nguy cấp trên toàn cầu 

là Cầy vằn, loài báo hoa mai là loài bị đe dọa ở mức quốc gia. Cúc Phƣơng cũng 

có hơn 40 loài đ  đƣợc ghi nhận tại đây. 

       Cúc Phƣơng nằm tại vị trí tận cùng phía bắc của vùng chim đặc hữu vùng đất 

thấp Trung Bộ, tuy nhiên, chỉ có một loài có vùng phân bố giới hạn đƣợc ghi nhận 

tại đây là khƣớu mỏ dài. Cúc Phƣơng đƣợc công nhận là một vùng chim quan 

trọng tại Việt Nam. 

Thảm thực vật Cúc Phƣơng với ƣu thế là rừng trên núi đá vôi. Rừng có thể 

hình thành nên nhiều tầng tán đến 5 tầng rõ rệt, trong đó tầng vƣợt tán đạt đến độ 

cao trên 40 m. Do địa hình dốc, tầng tán thƣờng không liên tục và đôi khi sự phân 

tầng không rõ ràng. Nhiều cây rất phát triển hệ rễ bạnh vè để đáp ứng với tầng đất 

mặt thƣờng mỏng. Vƣờn quốc gia hiện là nơi có nhiều loài cây gỗ lớn nhƣ chò 
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xanh, chò chỉ hay đăng, hiện đang đƣợc bảo vệ để thu hút du khách thăm quan. Đây 

cũng là nơi phong phú về các cây gỗ và cây thuốc. Cúc Phƣơng có hệ thực vật 

phong phú.  

* Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long: 

Vân Long là khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nƣớc lớn nhất vùng đồng bằng 

châu thổ Bắc Bộ.
 
Khu bảo tồn này nằm ở phía đông bắc huyện Gia Viễn. Vân Long 

đƣợc đƣa vào khai thác du lịch từ năm 1998 và hiện là một trọng điểm du lịch của 

Quốc gia Việt Nam, là nơi sở hữu 2 kỷ lục của Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam 

năm 2010 đó là: "Nơi có số lƣợng cá thể voọc mông trắng nhiều nhất" và "Nơi có 

bức tranh tự nhiên lớn nhất". Ngày 22/5/2019, Khu Bảo tồn thiên nhiên Đất ngập 

nƣớc Vân Long đƣợc trao bằng công nhận khu Ramsar thứ 9 của Việt Nam. 

 

Hình 6.5. Loài linh trưởng đặc hữu ở Vân Long 

 

           Vân Long là khu vực có diện tích đa dạng sinh học cao, có hệ sinh thái đá 

vôi là nơi sinh sống của quần thể voọc quần đùi (Trachypithecus delacouri) lớn 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Gia_Vi%E1%BB%85n
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Vo%E1%BB%8Dc_qu%E1%BA%A7n_%C4%91%C3%B9i&action=edit&redlink=1
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nhất ở Việt Nam với khoảng trên 100 cá thể. Vùng đất ngập nƣớc Vân Long là một 

khu vực đa dạng về hệ sinh thái. Ngoài hai hệ sinh thái chủ yếu là đất ngập nƣớc và 

rừng trên núi đá vôi còn có cả hệ sinh thái đồng ruộng, bãi cỏ, nƣơng r y và hệ sinh 

thái làng bản. Hệ động thực vật của Vân Long rất đặc trƣng cho hệ sinh thái núi đá 

vôi và đất ngập nƣớc của châu thổ sông Hồng.  

Hệ sinh thái thực vật tại Vân Long có 722 loài. Trong đó 687 loài thực vật bậc 

cao có mạch thuộc 451 chi, 144 họ và 35 loài thực vật thủy sinh. Đặc biệt, có 8 loài 

đƣợc ghi trong sách đỏ Việt Nam (1996) là kiêng, lát hoa, tuế lá rộng, cốt toái 

bổ, sắng bách bộ, mã tiền, hoa tán, Sƣa Bắc bộ. 

Hệ sinh thái động vật khu Vân Long rất phong phú, trong đó có 39 loài, 19 

họ, 8 bộ thú, trong đó 12 loài động vật quý hiếm nhƣ voọc quần đùi, gấu ngựa, sơn 

dƣơng, khỉ mặt đỏ, báo hoa mai, báo gấm. Ếch nhái bò sát có 38 loài thuộc 16 họ, 3 

bộ, 2 lớp. Trong đó có 9 loài bò sát đƣợc ghi trong sách đỏ Việt Nam v n có ở Vân 

Long nhƣ rắn hổ chúa, kỳ đà hoa, trăn đất, rắn ráo trâu, rắn sọc đầu đỏ… 

 

Hình 6.6. Khách du lịch thăm quan Khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long 

Vân Long cũng có khả năng h nh thành đƣợc một vƣờn chim vì có 100 loài, 

39 họ, 13 bộ chim và hiện nay có hàng vạn con cò bợ, cò ruồi, cò trắng thƣờng 

xuyên kiếm ăn ở bãi sình lầy và ruộng lúa. Tuy vùng đất ngập nƣớc ở Vân Long 

chƣa đƣợc nghiên cứu đầy đủ, nhƣng đây cũng rất có thể là nơi quan trọng đối với 

các loài chim nƣớc di cƣ nhƣ sâm cầm (Fulicra atra). Một trong những ghi nhận 

đáng chú ý ở Vân Long là đại bàng Bonelli (Hieraaetus fasciatus). Đến nay, khu đề 

http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_H%E1%BB%93ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%B1c_v%E1%BA%ADt_c%C3%B3_m%E1%BA%A1ch
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%B1c_v%E1%BA%ADt_c%C3%B3_m%E1%BA%A1ch
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1ch_%C4%91%E1%BB%8F_Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ki%C3%AAng&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1t_hoa
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tu%E1%BA%BF_l%C3%A1_r%E1%BB%99ng&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%91t_to%C3%A1i_b%E1%BB%95
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%91t_to%C3%A1i_b%E1%BB%95
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=S%E1%BA%AFng_b%C3%A1ch_b%E1%BB%99&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A3_ti%E1%BB%81n
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Hoa_t%C3%A1n&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C6%B0a
http://vi.wikipedia.org/wiki/G%E1%BA%A5u_ng%E1%BB%B1a
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C6%A1n_d%C6%B0%C6%A1ng_Sumatra
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C6%A1n_d%C6%B0%C6%A1ng_Sumatra
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Kh%E1%BB%89_m%E1%BA%B7t_%C4%91%E1%BB%8F&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1o_hoa_mai
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1o_g%E1%BA%A5m
http://vi.wikipedia.org/wiki/R%E1%BA%AFn_h%E1%BB%95_mang_ch%C3%BAa
http://vi.wikipedia.org/wiki/K%E1%BB%B3_%C4%91%C3%A0_hoa
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C4%83n_%C4%91%E1%BA%A5t
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=R%E1%BA%AFn_r%C3%A1o_tr%C3%A2u&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=R%E1%BA%AFn_s%E1%BB%8Dc_%C4%91%E1%BA%A7u_%C4%91%E1%BB%8F&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B2_b%E1%BB%A3
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%B2_ru%E1%BB%93i&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B2_tr%E1%BA%AFng
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2m_c%E1%BA%A7m
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%A1i_b%C3%A0ng_Bonelli&action=edit&redlink=1
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xuất bảo tồn thiên nhiên Vân Long là điểm duy nhất đ  ghi nhận chính xác loài đại 

bàng này ở Việt Nam. Điều đáng chú ý là tại các khu vực ngập nƣớc Vân Long có 

các loài cà cuống (Belostomatidae), một nhóm côn trùng quý hiếm đ  đƣợc đƣa vào 

sách đỏ Việt Nam. Ngoài giá trị dƣợc lý gắn liền với văn hoá ẩm thực, cà cuống 

sống đƣợc là biểu hiện sự trong sạch của môi trƣờng nƣớc, giúp con ngƣời tiêu diệt 

một số loài thân mềm mang bệnh ký sinh trùng, loài ốc bƣơu vàng. 

* Rừng văn h a lịch sử môi trường  oa Lư: 

Rừng văn hóa lịch sử môi trƣờng nằm trong khu vực cố đô Hoa Lƣ và Tam 

Cốc- Bích Động ở rìa Nam châu thổ sông Hồng, là nơi chuyển tiếp giữa nhiều dạng 

địa h nh: đồng bằng bãi bồi tích nguồn gốc sông, biển đệ tứ tạo nên cánh đồng chiêm 

trũng ngập nƣớc,... tạo nên phông môi trƣờng sinh thái rất đa dạng, nơi đây có tính đa 

dạng sinh học cao và hiếm có. 

 

Hình 6.7. Hệ sinh thái rừng trên núi đá vôi ở Quần thể danh thắng Tràng An 

Qua điều tra, khảo sát khu rừng văn hóa lịch sử môi trƣờng Hoa Lƣ có 618 

loài thực vật bậc cao; 40 loài ngành đại thực vật; 2 loài ngành tháp bút; 36 loài 

ngành dƣơng xỉ; 4 loài ngành thông; 536 loài ngành ngọc lan; 88 loài thực vật nổi. 

Có các loài thực vật quí hiếm nhƣ  iềng kiềng, đinh, sến, lát, hoàng đàn. Có 10 

loài nằm trong sách Đỏ Việt Nam cần đƣợc bảo vệ, trong đó có 02 loài đang nguy 

http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A0_cu%E1%BB%91ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4n_tr%C3%B9ng
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cấp, 01 loài thuộc cấp hiếm, 02 loài thuộc cấp sẽ nguy cấp, 03 loài thuộc cấp bị đe 

dọa và 2 loài thuộc cấp biết không chính xác. 

Hệ động vật đ  thống kê có khoảng 39 loài có xƣơng sống, 62 loài chim, 26 

loài bò sát, 6 loài lƣỡng cƣ và 44 loài cá. Có các loài thú quí hiếm: Hổ, báo, gấu, vƣợn, 

voi,...; các loài chim quí: Công, yểng, vẹt, sếu, cò, sáo, khƣớu,... Trong khu vực có 30 

loài động vật nổi, 45 loài động vật đáy và nhiều loài côn trùng. 

* Hệ sinh thái ven biển Kim Sơn  

Khu dự trữ sinh quyển châu thổ Sông Hồng là một khu dự trữ sinh quyển thế 

giới do UNESCO công nhận tại Việt Nam, cho các vùng đất phía Nam vùng duyên 

hải Bắc bộ, nằm ở cửa sông Đáy, sông Hồng và sông Thái Bình. 

Đây là khu dự trữ sinh quyển đất ngập nƣớc ven biển liên tỉnh thuộc ba tỉnh 

châu thổ Sông Hồng là: Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình. Tại khu dự trữ sinh 

quyển thế giới này chứa đựng những họat động kiến tạo địa chất và đa dạng sinh 

học có giá trị nổi bật toàn cầu với các kiểu sinh cảnh chủ yếu: bãi bùn, bãi cát ngập 

triều, trảng cỏ, sậy, rừng ngập mặn cùng các cồn cát, phi lao… 

 

Hình 6.8. Hệ sinh thái rừng ngập mặn tại xã Kim Đông, huyện Kim Sơn 

Khu dự trữ sinh quyển thế giới Châu thổ sông Hồng, hiện đang lƣu giữ 

những giá trị đa dạng sinh họat phong phú với các loài quý hiếm và có tầm quan 

trọng quốc tế. Theo các nhà khoa học và các công trình nghiên cứu đ  công bố, tại 

khu dự trữ sinh quyển này hiện có khoảng 200 loài chim (trong đó có gần 60 loài 
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chim di cƣ, hơn 50 loài chim nƣớc). Nhiều loài quý hiếm đƣợc ghi trong sách đỏ 

thế giới, có thể dễ dàng phát hiện ở nơi đây nhƣ: Cò thìa (Platalea minor), Mòng bể 

(Larus ichthyaretus), Rẽ mỏ thìa (Tringa - orchropur), Cò trắng bắc (Egretta 

enclophotes). Sinh cảnh đặc sắc nơi đây, có những cánh rừng ngập mặn rộng hàng 

ngàn ha…, đầm lầy mặn, bãi bồi ven biển cửa sông, với những cái tên đầy ấn tƣợng 

của một vùng và biên giới quốc gia đang mở rộng ra biển từ 60 đến 100m/năm nhƣ: 

Cồn Lu, Cồn Ngạn, Cồn Mờ, Cồn Xanh, Cồn Nổi… 

Rừng ngập mặn nơi đây đƣợc ví nhƣ bức tƣờng xanh bảo vệ đê biển, làng xóm 

khỏi bị tàn phá bởi gió bão, nƣớc biển dâng, thậm chí cả thảm họa sóng thần nếu 

xảy ra. Rừng ngập mặn cũng là nơi nuôi dƣỡng, sinh sản của các loại hải sản. Nơi 

đây nhƣ một vƣờn ƣơm cho sự sống của biển, rừng ngập mặn cung cấp nguồn lợi 

thuỷ sản phong phú, cùng với 500 loài động, thực vật thuỷ sinh, nhiều loài thuỷ hải 

sản có giá trị kinh tế cao nhƣ tôm, cua, cá biển, sò, rong câu chỉ vàng… 

Khu dự trữ sinh quyển sông Hồng gồm 3 khu vực riêng biệt đều ở ven biển đó 

là: cửa sông Đáy, cửa Ba Lạt và cửa sông Thái B nh. Trong đó Khu dự trữ sinh 

quyển cửa sông Đáy nằm trên địa phận của 7 xã thuộc huyện  im Sơn (Ninh B nh) 

và 6 xã thuộc huyện Nghĩa Hƣng (Nam Định) 

6.2. Diễn biến diện tích rừng qua các năm gần đây:  

 Theo số liệu thống kê tính đến năm 2020 diện tích rừng toàn tỉnh là 27.445,8 

ha trong đó diện tích rừng phòng hộ là 8.271,6ha, diện tích rừng đặc dụng là 

16.349,3 ha, diện tích rừng sản xuất là 2.824,8 ha. 

Bảng 6.1. Diễn biến diện tích rừng trong một số năm gần đây 

Năm 2016 2017 2018 2019 2020 

Tỷ lệ % diện tích đất 

có rừng che phủ  (%) 
19,6% 19,8% 19,9% 

 

20,2% 

 

 

20,4% 

 

Diện tích rừng đặc 

dụng  (ha) 
16.385,7 16.397,9 16.349,3 16.449,3 16.468,3 

Diện tích rừng  

phòng hộ (ha) 
8.244,3 8.241 8.113,9 8.260,6 8.760,6 

Diện tích rừng  sản 

xuất  (ha) 
3.048,6 3.036,4 3.086,5 3.104,8 3.113,8 

Tổng diện tích rừng 

(ha) 
27.678,6 27.675,3 27.549,7 27.814,7 28.342,7 
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Biều đồ 6.1. Diễn biến diện tích rừng che phủ qua các năm 

 

Trên địa bàn toàn tỉnh có 3 khu vực rừng đặc dụng là vƣờn quốc gia Cúc 

Phƣơng,  hu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nƣớc Vân Long, khu rừng Văn hoá-Lịch 

sử-Môi trƣờng Hoa Lƣ đây là những khu vực có tầm quan trọng rất lớn trong công 

tác bảo tồn các loài động thực vật, các m u chuẩn hệ sinh thái, giữ vững cân bằng 

hệ sinh thái, phòng chống thiên tai, an ninh quốc phòng,… trong khu vực cũng nhƣ 

trên thế giới. Chính bởi tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của ba khu vực này mà 

trong những năm qua, đƣợc sự quan tâm, chỉ đạo sát xao, kịp thời của các cấp lãnh 

đạo nên diện tích rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh không có nhiều biến động đáng 

kể. 

 

Biều đồ 6.2. Diễn biến diện tích rừng đặc dụng qua các năm 
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* Hệ thống rừng phòng hộ 

 Rừng phòng hộ của tỉnh bao gồm rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng ven đầm 

hồ và rừng phòng hộ ven biển. 

Theo số liệu thống kê cho thấy diện tích rừng phòng hộ trong những năm gần 

đây không có biến động nhiều. Năm 2016 có diện tích 8.244,3ha; năm 2020 có diện 

tích 8.760,6 ha.  

 

Biều đồ 6.3. Diễn biến diện tích rừng phòng hộ qua các năm 

 

* Hệ thống rừng sản xuất: 

 Theo số liệu thống kê cho thấy diễn biến diện tích rừng sản xuất trong những 

năm gần đây có chiều hƣớng tăng lên. Năm 2016 có diện tích là 3.380,6 ha, năm 

2020 có diện tích là 5.129,8 ha. 

 

Biều đồ 6.4. diễn biến diện tích rừng trồng qua các năm 
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Qua bảng 7.1 ta có thể thấy độ che phủ rừng trong năm qua đ  tăng trở lại, 

nhƣng phần lớn diện tích tăng là rừng sản xuất – mang tính thuần loại về cây trồng 

nên nếu tính về giá trị đa dạng sinh học thì không cao. Do vậy ta cần có  những 

biện pháp thích hợp nhằm nâng cao tỉ lệ diện tích rừng che phủ trong các năm tới 

đồng thời  nâng cao chất lƣợng rừng tự nhiên, rừng trồng. 

 Mặc dù những năm gần đây, hệ thống pháp luật có sự điều chỉnh theo hƣớng 

tích cực, từng bƣớc phù hợp và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng. 

Tuy nhiên, ý thức bảo vệ rừng ở một bộ phận không nhỏ của ngƣời dân còn hạn 

chế. Bên cạnh đó, thói quen, tập quán sinh hoạt, sản xuất, canh tác của nhân dân 

gần và ven rừng đ  ảnh hƣởng xấu và gây khó khăn lớn cho công tác quản lý và 

bảo vệ rừng tại địa phƣơng.  

 Các hành vi phá rừng, khai thác rừng và buôn bán kinh doanh lâm sản của các 

đối tƣợng ngày một tinh vi, sảo quyệt hơn. Chúng hoạt động trá h nh dƣới nhiều 

hình thức. Bên cạnh đó, đối tƣợng vi phạm liều lĩnh, chống đối quyết liệt công chức 

kiểm lâm trong khi thi hành nhiệm vụ, nên gây khó khăn lớn cho việc kiểm tra, 

phát hiện và ngăn chặn vi phạm. 

6.3. Diễn biến đa dạng sinh học  

- Đa dạng sinh học (biodiversity)- Theo công ƣớc đa dạng sinh học 1992: đa 

dạng sinh học là sự phong phú của mọi cơ thể sống có từ tất cả các nguồn trong hệ 

sinh thái trên cạn, dƣới nƣớc, ở biển và mọi tổ hợp sinh thái mà chúng tạo nên; Đa 

dạng sinh học bao gồm sự đa dạng trong loài(đa dạng di truyền hay đa dạng gen), 

giữa các loài (đa dạng loài) và các hệ sinh thái(đa dạng các hệ sinh thái). 

- Đa dạng di truyền: là sự phong phú những biến dị trong cấu trúc di truyền 

của các cá thể bên trong loài hoặc giữa các loài; những biến dị di truyền bên trong 

hoặc giữa các quần thể. 

- Đa dạng loài: là sự phong phú về các loài đƣợc tìm thấy trong các hệ sinh 

thái tại một vùng lãnh thổ xác định thông qua việc điều tra, kiểm kê. 

- Đa dạng hệ sinh thái: là sự phong phú về các kiểu hệ sinh thái khác nhau ở 

cạn cũng nhƣ ở nƣớc tại một vùng nào đó có. Hệ sinh thái là hệ thống bao gồm sinh 

vật và môi trƣờng tác động l n nhau mà ở đó thực hiện vòng tuần hoàn vật chất , 

năng lƣợng và trao đổi thông tin 
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Ninh Bình là tỉnh có các hệ sinh thái đa dạng và phong phú, phân thành 5 hệ 

đặc trƣng: hệ sinh thái rừng trên núi đá vôi, hệ sinh thái gò đồi, hệ sinh thái vùng 

đồng bằng, hệ sinh thái các thủy vực và hệ sinh thái vùng ven biển. Các hệ sinh thái 

đều mang tính tiêu biểu về quần thể loài, quyết định tính đa dạng sinh học. 

* Động, thực vật dƣới nƣớc: gồm các loài sống ở các thủy vực (ao, hồ, đầm, 

sông, suối và vùng ngập mặn ven biển): 

Thực vật nổi: xác định đƣợc khoảng 187 loài, trong đó có 88 loài sống ở nƣớc 

ngọt thuộc 4 ngành tảo và 99 loài sống ở ven biển. 

Động vật sống dƣới nƣớc: có 30 loài động vật nổi, 45 loài động vật đáy (sống 

vùng nƣớc ngọt).  

* Phân bố các hệ sinh thái vùng ven biển tỉnh Ninh Bình: Có 18 loài thực vật 

ngập mặn đƣợc phát hiện ở vùng ven biển Ninh B nh, trong đó ngành Dƣơng Xỉ 

(Poyphodophyta) có 1 loài, nghành hạt kín (Anglospermae) có 17 loài thuộc 13 họ. 

Cây thực vật ngập mặn chính có 6 loài đó là cây Giá (Excoecaria agallocha L.), cây 

Bần chua (Sonneratia caseolaris L.), cây Sú (Aegiceras corniculatum (L.) Blanco), 

cây Trang (Kandelia obovata L. Druce), cây Ráng (Acrostichum aureum L.), cây Ô 

rô (Ancanthus ebracteatus Vahl). Bên cạnh đó có các loài cây tham gia và loài nội 

địa nhƣ muống biển, rau sam, cói sậy (phụ lục TVNM). 

Thực vật phù du: Có 214 loài/dƣới loài, 80 chi thuộc 6 lớp tảo (bảng 2.5, 

hình 2.4) vùng biển ven bờ Ninh B nh. Trong đó, lớp tảo Silic (Bacillariophyceae) 

có số loài nhiều nhất, gặp 117 loài, 42 chi (chiếm 54,67%). Tiếp đó là lớp tảo Giáp 

hay tảo Hai roi (Dinophyceae) gặp 60 loài, 22 chi (28,08%). Hai lớp tảo Lục 

(Chlorophyceae) và tảo Lam (Cyanophyceae) lần lƣợt gặp 16 loài, 4 chi và 14 loài, 

9 chi chiếm tỷ lệ tƣơng ứng là 7,48% và 6,54%. Lớp tảo Mắt (Euglenophyceae) và 

lớp tảo Kim (Dictyochophyceae) có số loài thấp nhất, với số loài lần lƣợt là 5 loài, 

2 chi và 2 loài, 1 chi chiếm tỷ lệ tƣơng ứng là 2,34% và 0,93%. 

Hiện nay hệ sinh thai vùng ven biển tỉnh Ninh B nh đang chịu ảnh hƣởng 

tiêu cực của hoạt động phát triển kinh tế nhƣ khai thác, nuôi trồng thủy sản vùng 

ven biển; d n tới việc suy giảm sự đa dạng sinh học khu vực này; nhìn chung sức 

khỏe của các hệ sinh thái ven biển, đặc biệt vùng ven biển  im Sơn đ  đƣợc 

UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển ven biển đồng bằng châu thổ sông 

Hồng ngày càng suy giảm. 

* Động, thực vật hoang dã trên cạn:  
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 Thực vật hoang d : đƣợc thống kê số loài thực vật có mạch khoảng trên 

2.000 loài, gồm 230 họ; trong đó có khoảng 436 loài cây gỗ có đƣờng kính từ 30 - 

100 cm, 226 loài cây dƣợc liệu, 145 loài cây cảnh, 98 loài cây quý hiếm trong đó 

có nhiều cây đƣợc ghi trong sách Đỏ Việt Nam và Thế giới. 

 Động vật hoang d : xác định đƣợc 233 loài động vật có xƣơng sống, 64 loài 

thú, 140 loài chim, khoảng 40 loài bò sát, 20 loài lƣỡng cƣ, 1.800 loài côn trùng. 

Có 40 loài có tên trong sách Đỏ Việt Nam. 

 Tuy nhiên đa dạng sinh học của tỉnh hiện v n đang đối mặt với các nguy cơ 

suy thoái do nhiều nguyên nhân khác nhau. Các loài động, thực vật đang bị đe dọa 

do hoạt động phát triển kinh tế của con ngƣời. Vùng ven biển bị sâm lấn nuôi trồng 

thủy hải sản, vùng nội địa ao hồ bị lấp để phát triển đô thị. Hiện tƣợng dùng kích 

điện, nổ m n, đánh bắt lƣới mắt dày; rò rỉ dầu mỡ, dƣ lƣợng thuốc bảo vệ thực vật 

trong nông nghiệp, chất thải công nghiệp,... đ  ảnh hƣởng nghiêm trọng đến tính đa 

dạng sinh học của các hệ sinh thái thủy sinh. 

 Do nạn chặt phá rừng, đốt nƣơng làm d y, cháy rừng, chuyển đổi mục đích 

sử dụng đất,… đ  làm ảnh hƣởng đến đa dạng sinh học, làm mất cân bằng sinh thái: 

  Cháy rừng: Cháy rừng gây ảnh hƣởng nghiêm trọng đến môi trƣờng sống và 

đa dạng sinh học, đặc biệt là tại khu vực đó. 

  Thiên tai: Thiên tai gây ra những tác động sâu sắc trên  nhiều mặt đối với đa 

dạng sinh học nhƣ làm hủy hoại môi trƣờng sống, thu hẹp nơi cƣ trú, làm giảm số 

lƣợng sinh vật, hủy hoại nguồn dinh dƣỡng, nguồn nƣớc, làm thay đổi các đặc 

điểm, tính chất, tập quán của một số loài sinh vật, gây ra những đột biến, biến dị ở 

một số loài. 

  Chuyển đổi mục đích sử dụng đất: Việc chuyển đổi đất rừng và các vùng đất 

ngập nƣớc thành đất canh tác nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, sự mở rộng đô thị 

hóa và phát triển cơ sở hạ tầng đ  d n đến mất hay phá vỡ các hệ sinh thái và sinh 

cảnh. Các vùng đất ngập nƣớc ngọt nhƣ các trảng cỏ ngập nƣớc theo mùa đang bị 

đe dọa bởi các hệ thống thủy lợi và sự chuyển đổi thành các ruộng lúa…Mở rộng 

không gian đô thị d n đến làm giảm diện tích đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, thay 

đổi cơ cấu  sử dụng đất làm suy giảm đa dạng sinh học. Diện tích cây xanh bị thu 

hẹp, diện tích mặt nƣớc giảm, mặt đất ít nƣớc đi… điều này đ  d n đến hậu quả 

nghiêm trọng đối với nhiều loài sinh vật. 
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 Khai thác và sử dụng không bền vững tài nguyên sinh học: Đói nghèo là một 

trong những nguyên nhân của việc khai thác không bền vững. Đói nghèo d n đến 

các hành động nhƣ:  hai thác thủy sản quá mức, sử dụng các phƣơng tiện đánh bắt 

hủy diệt; Khai thác gỗ và các sản phẩm phi gỗ thiếu kế hoạch, thiếu kiểm soát; 

 hai thác và buôn bán các loài động vật hoang dã không kiểm soát đƣợc. 

 Ô nhiễm môi trƣờng: Tình trạng ô nhiễm môi trƣờng do các nguồn thải khác 

nhau là nguyên nhân quan trọng đang đe dọa đa dạng sinh học: gây chết, làm giảm 

số lƣợng cá thể, phá vỡ cấu trúc quần thể, hủy hoại nơi cƣ trú và môi trƣờng sống 

của các loài sinh vật.  

6.4. Ảnh hƣởng của suy thoái rừng và đa dạng sinh học 

  Do diện tích che phủ rừng không ổn định, đa dạng sinh học cũng đang giảm 

sút. Hơn thế, độ che phủ rừng giảm đi cũng khiến cho các hệ thống tạo nguồn nƣớc 

tự nhiên thay đổi. Cùng với thực tế là nhu cầu sử dụng nƣớc phục vụ tƣới tiêu, sử 

dụng nƣớc cho sinh hoạt ngày càng gia tăng.  

 Phá rừng sẽ mất dần khả năng tái tạo rừng, gián tiếp d n đến dịch chuyển tỷ 

lệ cơ cầu rừng theo hƣớng giảm rừng phòng hộ, tăng rừng sản xuất. Sự tàn phá 

rừng, không những gây mất cân bằng sinh thái trong tỉnh, trên toàn quốc mà còn 

làm giảm khả năng hấp thụ CO2 và gián tiếp làm tăng thêm lƣợng khí CO2 phát thải 

vào khí quyển, góp phần làm cho biến đổi khí hậu toàn cầu tăng nhanh.  

 Việc hủy hoại thảm rừng, làm suy giảm đa dạng sinh học do khai thác gỗ, do 

khai hoang làm nông nghiệp, ngƣ nghiệp, săn bắt các loài động vật hoang d  cũng 

nhƣ các hoạt động khác của con ngƣời trong quá trình phát triển kinh tế sẽ làm cho 

tốc độ xói mòn đất, sạt lở đất, hoang mạc hóa tăng lên rất nhanh. Đất bị suy thoái 

khiến thảm thực vật khó có thể phục hồi d n đến càng gia tăng các thảm họa thiên 

nhiên nhƣ lũ lụt, hạn hán hay ô nhiễm môi trƣờng đất, nƣớc… Con ngƣời sẽ phải 

đối mặt với hàng loạt các vấn đề về lƣơng thực – thực phẩm, chỗ ở và các loại bệnh 

tật do ô nhiễm môi trƣờng, mất cân bằng sinh thái… 

Bên cạnh đó, trong định hƣớng phát triển du lịch của tỉnh, du lịch sinh thái 

đang là ƣu tiên và là mối quan tâm hàng đầu của tỉnh. Nếu công tác quy hoạch phát 

triển du lịch không hợp lý, việc khai thác du lịch có thể xâm nhập sâu vào các vùng 

thiên nhiên hoang dã gây xáo trộn, phá vỡ cảnh quan tự nhiên, kết quả là làm giảm 

đa dạng sinh học. 
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6.5. Dự báo và giải pháp 

Hiện nay, Ninh B nh đ  và đang trở thành địa danh du lịch hấp d n trong 

nƣớc, trong khu vực và cũng sẽ có nhiều khu, nhiều cụm công nghiệp, nhiều nhà 

máy mới đƣợc đƣa và sử dụng. Vấn đề môi trƣờng cảnh quan, sinh thái, đa dạng 

sinh học sẽ bị tác động mạnh. Để bảo vệ môi trƣờng cảnh quan, sinh thái và đa 

dạng sinh học cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp về bảo vệ môi trƣờng. 

Thực hiện nghiêm chỉnh quy hoạch khai thác tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là 

khai thác đá núi đ  đƣợc phê duyệt, tuyệt đối tuân thủ các quy tr nh kĩ thuật về khai 

thác tài nguyên khoáng sản. Cần cân nhắc kĩ lƣỡng khi phát triển các dự án khai 

thác tài nguyên khoáng sản có tác động đến môi trƣờng cảnh quan…  

Rừng, đặc biệt là rừng núi đá đang chịu nhiều tác động tiêu cực: chất lƣợng 

rừng suy giảm, núi đá bị khai thác… đa dạng sinh học suy giảm cùng vớí suy giảm 

hệ sinh thái rừng.  

 Vì vậy trong trƣờng hợp không thực hiện quy hoạch có thể dự đoán nếu duy 

trì tốc độ tàn phá rừng và sự cố cháy rừng nhƣ thời gian qua, trong tƣơng lai hàng 

năm rừng ở  tỉnh Ninh Bình sẽ bị mất một diện tích không nhỏ.  

Tuy nhiên, cũng cần phải khẳng định rằng: Để phục vụ cho mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh, việc khai thác tài nguyên, trong đó có tài nguyên rừng, núi 

đá là tất yếu. Vấn đề là phải sử dụng nhƣ thế nào để nguồn tài nguyên này sẽ ít bị 

suy giảm, không bị cạn kiệt.  

Cần phải sử dụng theo quan điểm: khôn ngoan, tránh làm cạn kiệt tài nguyên. 

Theo nhận định của các nhà sinh thái học, ở Ninh B nh tính đa dạng sinh học 

các hệ sinh thái chủ yếu nằm ở 3 khu rừng: Rừng Quốc gia Cúc Phƣơng, khu bảo 

tồn đất ngập nƣớc Vân Long và rừng văn hóa lịch sử môi trƣờng Hoa Lƣ. Để bảo 

tồn quỹ gen, giữ g n tính đa dạng sinh học, cần phải vảo vệ ba khu vực này. 

Đối với rừng Quốc gia Cúc Phƣơng. Trƣớc hết cần phải quy hoạch di rời cƣ 

dân ra khỏi khu bảo tồn.  Phải kiểm soát chặt chẽ các hoạt động sản xuất, săn bắn, 

chặt phá rừng.  

Đối với khu bảo tồn Vân Long, để bảo vệ sự đa dạng sinh học, cần hạn chế tới 

mức thấp nhất tác động của công nghiệp khai tác khoáng sản – đá vôi phục vụ xây 

dựng và sản xuất xi măng ở khu vực lân cận. Kiểm tra nghiêm ngặt quy trình xử lí 

khí thải, chống ô nhiễm không khí của các hoạt động sản xuất công nghiệp ở KCN 

Gián Khẩu. 
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Trong cả ba khu vực: vƣờn Quốc gia Cúc Phƣơng và khu bảo tồn Vân Long, 

rừng văn hóa lịch sử môi trƣờng Hoa Lƣ hiện nay đang đƣợc du lịch khai thác, đây 

là những hoạt động kinh tế cần thiết. Tuy nhiên cần quan tâm thực hiện những vấn 

đề sau đây: 

+ Hạn chế đến mức thấp nhất các tác động đến đa dạng sinh học, đặc biệt đối 

với hệ động vật. Những hoạt động gây tiếng ồn nhƣ: ô tô, xuồng máy không đƣợc 

tùy tiện hoạt động trong vùng lõi. Không tổ chức hoạt động giao lƣu văn hóa: ca 

múa, hát hò, lửa trại trong khu bảo tồn. Không tổ chức các dịch vụ ăn uống, ẩm 

thực trong khu vực bảo tồn. Hạn chế, không phát triển các dịch vụ nghỉ dƣỡng 

trong khu vực lõi. 

+ Chia sẻ lợi nhuận từ khai thác du lịch cho công tác bảo tồn.  

+ Đầu tƣ cho nghiên cứu khoa học, những công tr nh có ý nghĩa thực tiễn 

trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trƣờng. 

+ Tích cực vận động, tuyên truyền để mọi tầng lớp nhân dân, ngƣời đi tham 

quan ,du lịch… thấy đƣợc ý nghĩa, vai trò to lớn của đa dạng sinh học, cùng các 

biện pháp bảo vệ. Từ đó tham gia tích cực vào các hoạt động bảo tồn các loài sinh 

vật trên địa bàn tỉnh nhà.  
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CHƢƠNG VII. 

QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN 

7.1. Khái quát tình hình công tác quản lý chất thải rắn 

         Để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trƣờng nói chung và công tác quản 

lý chất thải rắn nói riêng, trong thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đ  ban hành các 

Nghị quyết nhằm tăng cƣờng việc triển khai thực hiện hiệu quả công tác quản lý 

chất thải rắn. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đ  ban hành các kế hoạch, chƣơng tr nh 

nhằm cụ thể hóa việc tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý chất thải; chỉ 

đạo các Sở, ban, ngành chức năng xây dựng và ban hành các văn bản hƣớng d n 

các địa phƣơng thực hiện theo trình tự, thủ tục quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ 

thu gom, xử lý chất thải; từng bƣớc hoàn thiện các cơ chế, chính sách để phù hợp 

với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cụ thể: 

 - Tỉnh ủy đ  ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 18/7/2012 của Ban 

chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX về BVMT trên địa bàn tỉnh Ninh B nh giai đoạn 

2012-2015, định hƣớng đến năm 2020. 

 - Hội đồng Nhân dân tỉnh đ  ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐND 

17/4/2012 về việc phê duyệt Đề án kiểm soát ô nhiễm và BVMT giai đoạn 2012 – 

2015 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 

về việc phê duyệt Đề án kiểm soát ô nhiễm và BVMT giai đoạn 2016-2020 trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình; Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 20/7/2013 về sửa đổi, 

bổ sung, b i bỏ một số khoản phí, lệ phí tại quy định danh mục về mức thu và quản lý, 

sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh B nh; Nghị quyết số 

01/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 ban hành Quy định mức thu, tỷ lệ % nộp 

NSNN và để lại đơn vị thu các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh B nh và 

Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành Quy 

định mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa 

bàn tỉnh Ninh B nh. 

            - UBND tỉnh đ  ban hành các Quyết định, kế hoạch thực hiện các giải pháp 

BVMT, trong đó có nội dung quản lý CTSH nhƣ: Quyết định số 245/QĐ-UBND 

ngày 09/4/2013 về việc phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Ninh Bình 

đến năm 2030;  ế hoạch số 46/KH-UBND ngày 09/7/2013 thực hiện Nghị quyết 

số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh 

vực BVMT; Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 11/01/2013 thực hiện Nghị quyết số 
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06-NQ/TU ngày 18/7/2012 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX về BVMT 

trên địa bàn tỉnh Ninh B nh giai đoạn 2012-2015, định hƣớng đến năm 2020;  ế 

hoạch số 81/KH-UBND ngày 29/12/2014 thực hiện Đề án tổng thể BVMT lƣu vực 

sông Nhuệ - sông Đáy đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Kế hoạch số 

47/KH-UBND ngày 10/7/2013 thực hiện Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 11/4/2013 

của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cƣờng kiểm soát ô nhiễm môi trƣờng 

do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020; Kế hoạch số 

05/KH-UBND ngày 15/01/2018 thực hiện Nghị quyết số 07/NQ/BCS ngày 

10/01/2018 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về tăng cƣờng sự lãnh đạo, chỉ đạo về 

công tác bảo vệ môi trƣờng trên địa bàn tỉnh Ninh B nh đến năm 2020 và định 

hƣớng đến năm 2025; Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND 

tỉnh về việc phê duyệt Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Ninh 

B nh đến năm 2030… 

 Trong công tác quy hoạch quản lý, xủ lý chất thải rắn, tỉnh Ninh B nh đ  

triển khai xây dựng quy hoạch việc quản lý và xử lý chất thải rắn một cách hệ 

thống, cụ thể nhƣ sau: 

- Ngày 09/4/2013, UBND tỉnh Ninh B nh đ  phê duyệt Quy hoạch quản lý 

chất thải rắn tỉnh Ninh B nh đến năm 2030 tại Quyết định số 245/QĐ-UBND. Theo 

quy hoạch, toàn tỉnh có 04 khu vực xử lý chất thải rắn gồm:  

+ Khu xử lý Thung Quèn  hó, x  Đông Sơn (nay là phƣờng Đông Sơn), 

thành phố Tam Điệp là khu xử lý chất thải rắn cấp vùng tỉnh Ninh Bình, diện tích 

quy hoạch 30ha;  

+ Khu xử lý Thung Châu, xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan là khu xử lý chất thải 

rắn liên đô thị của tỉnh, diện tích quy hoạch 50ha;  

+ Khu xử lý Đá Hàn, x  Gia Hòa, huyện Gia Viễn là khu xử lý chất thải rắn 

liên đô thị của tỉnh, diện tích quy hoạch 50 ha;  

+ Khu xử lý Kim Hải, xã Kim Hải, huyện  im Sơn là khu xử lý chất thải rắn 

liên đô thị của tỉnh, diện tích quy hoạch 10 ha.  

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, vị trí đƣợc quy hoạch các khu 

xử lý chất thải rắn trên địa bàn các huyện Nho Quan, Gia Viễn và  im Sơn không 

phù hợp với nhu cầu xử lý chất thải tại địa phƣơng. 

- Ngày 06/3/2019, UBND tỉnh đ  ban hành Quyết định số 321/QĐ-UBND  

về việc phê duyệt Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Ninh 
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B nh đến năm 2030. Theo đó, các khu xử lý, tái chế chất thải rắn đƣợc quy hoạch 

lại nhƣ sau: 

+ Khu xử lý thung Quèn Khó tại x  Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, diện 

tích khoảng 23 ha; 

+ Khu xử lý Quảng Lạc, tại xã Quảng Lạc, huyện Nho Quan, diện tích 

khoảng 5 ha; 

+ Khu xử lý Phú Long, tại xã Phú Long, huyện Nho Quan, diện tích khoảng 

37 ha; 

+ Khu xử lý Khánh Trung, tại xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh, diện tích 

khoảng 5 ha; 

+ Khu xử lý Hồi Ninh tại xã Hồi Ninh, huyện  im Sơn (Giữ nguyên nhà 

máy xử lý rác thải sinh hoạt công suất 250 kg/h); 

+ Khu xử lý Ninh Vân, tại xã Ninh Vân, huyện Hoa Lƣ, diện tích khoảng 5 

ha; 

+ Nhà máy tái chế, sản xuất ôxít kẽm và kim loại màu tại lô C12 khu công 

nghiệp  hánh Phú, đ  đƣợc UBND tỉnh chấp thuận đầu tƣ. 

Theo Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Ninh B nh đến 

năm 2030 đ  đƣợc phê duyệt, tỉnh Ninh Bình có 07 khu vực xử lý chất thải rắn. 

Tuy nhiên, hiện nay, toàn tỉnh chỉ có 02 khu xử lý chất thải đ  đi vào hoạt động 

gồm: Khu xử lý thung Quèn Khó và khu xử lý Hồi Ninh, cụ thể: 

Khu xử lý Thung Quèn Khó tại phƣờng Đông Sơn, thành phố Tam Điệp đ  

đi vào hoạt động với công suất của Nhà máy xử lý chất thải rắn là 200 tấn/ngày 

đêm, xử lý rác thải cho thành phố Ninh Bình, thành phố Tam Điệp và 6 huyện trên 

địa bàn tỉnh. Lƣợng rác thu về nhà máy xử lý trung bình 300 tấn/ngày, trong đó, 

lƣợng rác đƣợc xử lý để chế biến làm phân vi sinh khoảng 60 tấn/ngày, hiện sản 

phẩm phân vi sinh đang đƣợc nhà máy chủ yếu bán cho các hộ dân trồng dứa, hoa 

màu với giá khoảng 1.200.000đ/01 tấn; lƣợng rác còn lại đƣợc xử lý bằng phƣơng 

pháp chôn lấp hợp vệ sinh.  

Khu xử lý Hồi Ninh tại xã Hồi Ninh, huyện  im Sơn hoạt động từ năm 2015 

với công suất của Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt là 250 kg/giờ, thực hiện xử 

lý rác thải sinh hoạt bằng lò tự đốt cho 06 xã gồm Hồi Ninh,  im Định, Chính 
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Tâm, Chất Bình, Ân Hòa, Xuân Thiện. Hiện nay, khu xử lý đang dừng hoạt động, 

do kinh phí UBND  im Sơn không đủ đáp ứng (chi phí để xử lý nhiều hơn kinh 

phí để vận chuyển, xử lý tại thành phố Tam Điệp). 

 Trên cơ sở các chủ trƣơng, chính sách của tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi 

trƣờng và UBND các huyện, thành phố cũng đ  ban hành nhiều văn bản hƣớng d n 

các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện quy trình thu gom, 

vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt đảm bảo theo quy định.  

7.2. Quản lý chất thải rắn đô thị 

7.2.1. Hiện trạng phát sinh chất thải rắn đô thị.  

Hiện nay, đô thị ở Ninh Bình gồm 02 thành phố: thành phố Ninh Bình và 

thành phố Tam Điệp và 7 thị trấn (Yên Ninh, Thiên Tôn, Me, Phát Diêm, Bình 

Minh, Yên Thịnh, Nho Quan).  

Tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng đ  trở thành nhân tố tích cực đối với 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh những lợi ích về kinh tế - xã hội, đô 

thị hóa nhanh đ  tạo ra sức ép về nhiều mặt, d n đến suy giảm chất lƣợng môi 

trƣờng và phát triển không bền vững. Tính b nh quân ngƣời dân đô thị tiêu dùng 

năng lƣợng, đồ tiêu dùng, thực phẩm… cao gấp 2 - 3 lần ngƣời dân nông thôn kéo 

theo lƣợng rác thải của ngƣời dân đô thị cũng gấp 2 - 3 lần ngƣời dân nông thôn.  

Nguồn phát sinh chất thải rắn đô thị đƣợc sinh ra từ các hộ gia đ nh, chất thải 

đƣờng phố, chợ, các trung tâm dịch vụ thƣơng mại, các cơ quan, trƣờng học,... 

Tổng lƣợng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh khoảng  là 158,4tấn/ngày. Tỷ 

trọng chất thải rắn sinh hoạt đô thị thể hiện trong biểu đồ sau:  

Rác thải hộ dân (57,91%) Rác thải đƣờng phố (14,29%) Rác thải công sở 

(2,8%) Rác thải chợ (13%) Rác thải thƣơng nghiệp (12%) 

Thành phần chất thải bao gồm chất thải rắn hữu cơ chiếm tỷ lệ 55% (gồm: 

rau quả, thức ăn thừa, thực phẩm thải bỏ, lá cây...); chất thải rắn vô cơ (gồm: cao 

su, nilon, nhựa, giấy, bìa carton, giẻ vụn, kim loại, thủy tinh, gốm sứ, đất đá, gạch, 

cát, các loại vật liệu khác) chiếm tỷ lệ 45% 
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Bảng 7.1. Hiện trạng phát sinh chất thải rắn đô thị năm 2018  

TT Huyện, thành phố 
Ƣớc tính CTR đô thị phát 

sinh(tấn/ngày đêm) 

1 Tp Ninh Bình và thị trấn Thiên tôn 107,44 

2 Thành phố Tam Điệp 42,98 

3 Thị trấn Nho Quan- huyện Nho Quan 9,54 

4 Thị trấn Me – Gia Viễn 5,62 

5 Thị trấn Yên Ninh – Yên Khánh 14,18 

6 Thị trấn Phát Diệm –  im Sơn 13,02 

7 Thị trấn Yên Thịnh – Yên Mô 8,74 

Nguồn: Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 6/3/2019 của UBND tỉnh NB 

 

7.2.2. Công tác thu gom và xử lý chất thải rắn đô thị 

Công tác thu gom chất thải rắn đô thị mặc dù ngày càng đƣợc chính quyền 

các cấp quan tâm, nhƣng do lƣợng chất thải rắn đô thị ngày càng tăng, năng lực thu 

gom còn hạn chế cả về thiết bị l n nhân lực nên tỷ lệ thu gom v n chƣa đạt yêu cầu. 

Mặt khác, do nhận thức của ngƣời dân còn chƣa cao nên lƣợng rác bị vứt bừa bãi ra 

môi trƣờng v n còn, việc thu gom có phân loại tại nguồn v n chƣa đƣợc áp dụng 

rộng rãi do thiếu đầu tƣ cho hạ tầng cơ sở cũng nhƣ thiết bị, nhân lực và nâng cao 

nhận thức. Công tác thu gom thông thƣờng sử dụng 2 hình thức là thu gom sơ cấp 

(ngƣời dân tự thu gom vào các thùng/túi chứa sau đó đƣợc công nhân thu gom vào 

các thùng rác đẩy tay cỡ nhỏ) và thu gom thứ cấp (rác các hộ gia đ nh đƣợc công 

nhân thu gom vào các xe đẩy tay sau đó chuyển đến điểm trung chuyển rác, tại đây 

rác đƣợc đƣa lên các xe ép rác chuyên dụng và chuyển đến khu xử lý).  

Chất thải rắn ở thành phố Ninh Bình, thành phố Tam Điệp đƣợc thu gom bởi 

Đội vệ sinh môi trƣờng thuộc Công ty Cổ phần Môi trƣờng và dịch vụ đô thị thành 

phố Ninh Bình và Công ty cổ phần môi trƣờng đô thị Tam Điệp. Chất thải rắn ở các 

thị trấn việc thu gom do Tổ thu gom rác thải của thị trấn và Trung tâm vệ sinh môi 

trƣờng các huyện đảm nhiệm. Kinh phí hoạt động chủ yếu lấy từ nguồn Sự nghiệp 

môi trƣờng và từ nguồn thu phí vệ sinh của các tổ chức, đơn vị, hộ gia đ nh và cá 

nhân phát sinh rác thải theo Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 
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của HĐND tỉnh. Ngoài ra, ngân sách UBND các huyện còn hỗ trợ thu gom rác thải 

sinh hoạt tại các x , phƣờng, thị trấn là 50-70 triệu đồng/năm,… 

Khu vực thành phố lƣợng chất thải rắn sinh hoạt chƣa đƣợc phân loại tại 

nguồn mà đƣợc công nhân Công ty vệ sinh môi trƣờng thu gom l n lộn từ các hộ 

gia đ nh, công sở, trƣờng học, chợ, vỉa hè, lòng đƣờng, các khu công cộng,… đƣợc 

vận chuyển đi trong ngày bằng xe ép rác chuyên dụng đƣa về Nhà máy xử lý rác 

thải tập trung của tỉnh thực hiện phân loại, xử lý và chôn lấp tại bãi rác Thung 

Quèn  Khó, thành phố Tam Điệp.  

     Hiện lƣợng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn thành phố Ninh Bình do 

Công ty môi trƣờng dịch vụ đô thị thành phố chịu trách nhiệm thu gom, vận chuyển 

về bãi rác thải chung của tỉnh để xử lý. 

          Thành phố Tam Điệp mới đƣợc thành lập và đang trên đà phát triển kinh tế - 

xã hội cũng nhƣ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp,...do đó vấn đề thu 

gom, vận chuyển lƣợng rác thải sinh hoạt phát sinh với khối lƣợng khá lớn. Rác thải 

trên địa bàn do Công ty môi trƣờng đô thị Tam Điệp thu gom, vận chuyển đến bãi 

chôn lấp tại thung Quèn  hó, x  Đông Sơn để xử lý.  

          Hiện nay, hầu hết các điểm tập kết, trung chuyển CTRSH ở hai đô thị trên 

đƣợc bố trí tại các điểm thuận tiện giao thông, ít ảnh hƣởng xấu tới chất lƣợng môi 

trƣờng và mỹ quan đô thị.  

Đối với khu vực các thị trấn trên địa bàn tỉnh: Hiện nay các thị trấn trên địa 

bàn tỉnh là thị trấn Yên Ninh – Yên Khánh; thị trấn Phát Diệm, Bình Minh – Kim 

Sơn; Yên Thịnh – Yên Mô; Thiên Tôn – Hoa Lƣ, thị trấn Nho Quan, thị trấn Me – 

Gia Viễn chất thải sinh hoạt đƣợc thu gom, vận chuyển về bãi rác thải chung của 

tỉnh tại TP Tam Điệp để xử lý.  

Lƣợng chất thải rắn nguy hại chiếm khoảng  2% tổng lƣợng thải. Bao gồm 

các loại chất thải nguy hại tại các cơ sở, hộ gia đ nh nhƣ: giẻ lau dính dầu mỡ, mực 

in, bông, băng kim tiêm, bóng đèn huỳnh quang, pin, ăcquy ch … Lƣợng chất thải 

rắn nguy hại tuy chiếm tỷ lệ nhỏ nhƣng tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho môi trƣờng và 

sức khỏe con ngƣời rất cao và hiện đang có xu hƣớng gia tăng. Nếu không đƣợc 

quản lý chặt chẽ và xử lý hiệu quả sẽ d n tới ô nhiễm môi trƣờng, gây ra các tác 

động xấu tới sức khỏe, hoạt động sinh hoạt, sản xuất phát triển kinh tế của con 

ngƣời. Chất thải rắn nguy hại hiện đƣợc các cơ sở sản xuất thu gom, lƣu giữ và 
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thuê đơn vị có chức năng xử lý. Ƣớc tính một cách sơ bộ lƣợng chất thải rắn nguy 

hại có thể phát sinh khu vực đô thị sẽ vào khoảng 200 tấn/năm tổng lƣợng thải. 

Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh B nh có 06 cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt, gồm 01 

Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phân vi sinh, công suất 200 tấn/ngày đêm và 05 lò 

đốt rác quy mô nhỏ công suất từ 250 - 500kg/giờ. Cụ thể: 

 - Nhà máy xử lý chất thải rắn Ninh Bình tại x  Đông Sơn, thành phố Tam 

Điệp thực hiện phân loại, xử lý lƣợng chất thải rắn hữu cơ thành phân vi sinh với 

công suất xử lý 200 tấn/ngày đêm, lƣợng chất thải vô cơ còn lại đƣợc chôn lấp tại 

bãi rác Thung Quèn Khó, thành phố Tam Điệp.  

 - 04 lò đốt rác quy mô nhỏ công suất xử lý 500 kg/giờ đƣợc đầu tƣ tại huyện 

Yên Khánh (gồm 01 lò tại thị trấn Yên Ninh do UBND thị trấn Yên Ninh quản lý, 01 

lò tại xã Khánh Thiện do UBND xã Khánh Thiện quản lý, 01 lò tại xã Khánh Thủy 

do UBND xã Khánh Thủy quản lý và 01 lò tại xã Khánh Hòa do UBND xã Khánh 

Hòa quản lý), đáp ứng nhu cầu xử lý chất thải sinh hoạt cho các xã thuộc huyện 

Yên  hánh. Tuy nhiên các lò đốt chƣa có giải pháp xử lý khí thải đồng bộ phát 

sinh trong quá trình xử lý rác thải.  

 - 01 lò đốt rác có công suất 250kg/giờ tại xã Hồi Ninh, huyện  im Sơn do 

Hợp tác x  Đồng Tâm quản lý theo dự án “Ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi 

trƣờng sông Nhuệ - sông Đáy bằng việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt thí điểm cho 

cụm dân cƣ theo phƣơng pháp ủ khô kị khí” của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. 

Khu xử lý hoạt động từ năm 2015, tuy nhiên, hiện đang tạm dừng hoạt động do 

kinh phí duy trì hoạt động tốn kém, thƣờng xuyên phải sửa chữa, công đoạn chế 

biến phân vi sinh không hiệu quả.  

7.3. Quản lý chất thải rắn nông nghiệp và nông thôn 

7.3.1. Hiện trạng phát sinh chất thải rắn nông thôn.  

Dân số ngày càng tăng, điều kiện kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, nhu 

cầu tiêu dùng của ngƣời dân ở các vùng nông thôn nói chung và khu dân cƣ nói 

riêng ngày càng phong phú và đa dạng. Đây cũng là nguyên nhân chính làm gia 

tăng thành phần và tải lƣợng rác thải sinh hoạt nông thôn.  

- Nguồn phát sinh chất thải rắn nông thôn đƣợc sinh ra từ các hộ gia đ nh, 

chợ, nhà kho, các cơ quan hành chính, trƣờng học, các cửa hàng dịch vụ thƣơng 

mại, nơi công cộng...  
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- Lƣợng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trung bình mỗi xã từ 1,5-1,8 

tấn/ngày. Loại chất thải này có tỷ lệ chất hữu cơ khá cao, chủ yếu là từ thực phẩm 

thải, chất thải vƣờn và phần lớn đều là chất hữu cơ dễ phân hủy (tỷ lệ các thành 

phần dễ phân hủy chiếm tới 65% trong chất thải sinh hoạt gia đ nh ở nông thôn). 

Theo thống kê của các ngành chức năng, tổng lƣợng phát sinh rác thải sinh 

hoạt nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh vào khoảng 328,2 tấn/ngày.  

7.3.2. Phân loại và thu gom chất thải rắn nông nghiệp và nông thôn 

Các loại phụ phẩm trong canh tác nông nghiệp chủ yếu là rơm rạ và thân cây 

thải bỏ sau qua trình thu hoạch các loại cây lƣơng thực và cây có hạt, khối lƣợng 

ƣớc tính khoảng 224.255 tấn/năm. Trƣớc đây, ngoài việc tận dụng rơm rạ làm chất 

đốt, thức ăn gia súc th  phần lớn rơm rạ đƣợc phơi khô và đốt ngay tại đồng ruộng 

gây khói bụi trên diện rộng ảnh hƣởng đến môi trƣờng, sức khỏe của ngƣời dân, 

một phần không đƣợc thu gom mà vất bừa b i ra đƣờng giao thông, kênh mƣơng, 

bờ ruộng…; những năm gần đây đ  có nhiều cải tiến về khoa học kỹ thuật và nhu 

cầu sử dụng phụ phẩm cây trồng nhƣ: Sử dụng chế phẩm sinh học để tự phân hủy 

tại đồng ruộng, thu gom bằng các máy cuộn rơm, sử dụng làm nguyên liệu sản xuất 

hàng thủ công mỹ nghệ, trồng luân canh các loại cây…, nên t nh trạng ô nhiễm môi 

trƣờng do phụ phẩm cây trồng đ  đƣợc cải thiện đáng kể. Theo ƣớc tính, v n còn 

khoảng 25% phụ phẩm cây trồng chƣa đƣợc tận dụng hoặc thu gom, xử lý theo quy 

định mà vứt bỏ tại các đƣờng giao thông, kênh mƣơng, hoặc đốt tại chỗ gây ô 

nhiễm môi trƣờng.   

Chất thải rắn từ hoạt động chăn nuôi chủ yếu là phân gia súc, gia cầm với 

khối lƣợng khoảng 24.384 tấn/ngày. Đối với các chất thải rắn từ hoạt động chăn 

nuôi thƣờng đƣợc xử lý tại chỗ bằng nhiều biện pháp nhƣ: Ủ phân, xử lý bằng bể 

biogas, dùng đệm sinh học, … đối với các hộ chăn nuôi quy mô nhỏ thì đƣợc tận 

dụng để bón cho cây trồng. Tuy nhiên, tại nhiều hộ chăn nuôi, chất thải rắn còn 

chƣa đƣợc xử lý triệt để gây ô nhiễm không khí, nguồn nƣớc hoặc một số trang trại 

chăn nuôi v n thu gom phân tƣơi để bán làm thức ăn cho thủy sản; chất thải rắn từ 

chăn nuôi gia súc chăn thả nhƣ trâu, bò, dê … gây ô nhiễm môi trƣờng và mất mỹ 

quan.  

Năm 2017, Hội Nông dân tỉnh Ninh B nh đ  phát động và triển khai xây 

dựng mô h nh “cánh đồng không vỏ thuốc bảo vệ thực vật” đƣợc hội viên, nông 

dân trên toàn tỉnh hƣởng ứng. Sau 3 năm triển khai đến nay, toàn tỉnh đ  có 8/8 Hội 

Nông dân các huyện, thành phố tổ chức phát động triển khai mô hình này và chỉ 
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đạo 100% Hội Nông dân cơ sở tuyên truyền, vận động hội viên chung tay xây dựng 

và đồng loạt ra quân hƣởng ứng làm sạch đồng ruộng, kênh mƣơng, đƣờng làng 

ngõ xóm.  ết quả đ  tổ chức 1.104 lớp tập huấn tuyên truyền về bảo vệ môi 

trƣờng, xây dựng 146 mô hình HND tham gia bảo vệ môi trƣờng, tiêu biểu nhƣ: mô 

hình tham gia bảo vệ môi trƣờng làng nghề tại TT Yên Ninh, huyện Yên Khánh, 

mô hình thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật ở các x  nông thôn mới (đã tổ chức 

lắp đặt được 4.316 bể chứa, trong đó có 2.154 bể đúng quy cách còn 1.982 bể 

không đảm bảo thu gom như để nước mưa chảy vào, rò rỉ nước lẫn thuốc ra môi 

trường. Số lượng bể như trên mới chỉ đáp ứng khoảng 20% nhu cầu thu gom, lưu 

chứa. Khối lượng bao gói thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh phát sinh với khối 

lượng khoảng 22,92 tấn/năm). 

 

Hình 7.1 Bể thu gom bao bì thuốc 

BVTV tại xã Yên Mỹ, huyện Yên 

Mô 

 

Hình 7.2 Bể thu gom vỏ thuốc BVTV tại 

xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh 

 

7.3.3. Công tác xử lý chất thải rắn nông thôn 

Việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt nông thôn đƣợc tiến hành ngay tại hộ 

gia đ nh đối với một số loại chất thải nhƣ giấy, các tông, kim loại (để bán), thức ăn 

thừa, lá cải, su hào,... (sử dụng cho chăn nuôi). Các loại chất thải rắn sinh hoạt khác 

không sử dụng đƣợc hầu hết không đƣợc phân loại mà để l n lộn, bao gồm cả các 

loại rác có khả năng phân hủy và khó phân hủy nhƣ túi nilon, thủy tinh, cành cây, 

lá cây, hoa quả ôi thối, xác động vật chết... 

Hiện nay, khu vực nông thôn cũng tập trung dân số với mật độ tƣơng đối cao, 

chủ yếu hoạt động sản xuất nông nghiệp, một số kết hợp sản xuất làng nghề, dịch vụ 

nông nghiệp, nông thôn. Việc xây dựng chuồng trại chăn nuôi chƣa hợp lý, chăn thả 
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gia súc tự do nên chất thải từ chăn nuôi cũng là nguyên nhân gây ô nhiễm môi 

trƣờng nông thôn hiện nay. Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thải ra một lƣợng 

đáng kể vỏ bao bì gồm: túi ni-lông, chai lọ thuỷ tinh, chai nhựa, bị vứt bỏ bừa bãi 

trên đồng ruộng, kênh mƣơng, ao hồ sau khi sử dụng. Bên cạnh đó, thực trạng hoạt 

động sản xuất của phần lớn làng nghề đều ở quy mô nhỏ, công nghệ sản xuất lạc hậu 

và chƣa đƣợc quan tâm vấn đề xử lý ô nhiễm môi trƣờng. Khối lƣợng chất thải rắn 

không đƣợc thu gom hoặc thu gom đạt tỷ lệ thấp gây tình trạng vất bừa bãi ra trục 

đƣờng giao thông, kênh mƣơng, ao hồ...  

Tổng lƣợng rác thải sinh hoạt nông thôn phát sinh khoảng 328,2 tấn/ngày. 

Sau khi thu gom, vận chuyển, rác đƣợc xử lý chủ yếu bằng biện pháp chôn lấp 

(tại bãi rác thung Quèn Khó, thành phố Tam Điệp và các bãi rác của xã, thôn) khoảng 

225,4 tấn/ngày, còn lại khối lƣợng rác thải đƣợc xử lý bằng lò đốt (tại các xã Khánh 

Thiện, Khánh Thủy, Khánh Hòa, huyện Yên  hánh và x   im Đông, Cồn Thoi, 

huyện  im Sơn) là khoảng 14 tấn/ngày.  

Toàn tỉnh có 143 x , trong đó có 102 x  đ  h nh thành đƣợc mô hình tổ thu 

gom rác, đạt 71,3% số xã có mô hình thu gom rác thải. Hiện rác thải khu vực nông 

thôn đƣợc thu gom, xử lý bằng các hình thức sau: chủ yếu do các Trung tâm vệ sinh 

môi trƣờng các huyện thu gom, vận chuyển về nhà máy xử lý xử rác tập trung của 

tỉnh tại thung Quèn Khó, x  Đông Sơn, thành phố Tam Điệp để xử lý; do các tổ vệ 

sinh môi trƣờng địa phƣơng nơi có lò đốt rác thải sinh hoạt thực hiện việc thu gom, 

vận chuyển về lò đốt để xử lý (hiện nay trên địa bàn tỉnh có 06 lò đốt rác thải sinh 

hoạt: 01 lò tại xã Hồi Ninh, huyện Kim Sơn do Hợp tác xã Đồng Tâm quản lý, 01 lò 

tại thị trấn Yên Ninh do UBND thị trấn Yên Ninh quản lý và 01 lò tại xã Khánh 

Thiện do UBND xã Khánh Thiện quản lý và 01 lò tại xã Khánh Hòa do UBND xã 

Khánh Hòa quản lý, 01 lò tại xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn và 01 lò tại xã Kim 

Đông, huyện Kim Sơn); do một số hộ gia đ nh thuộc địa bàn huyện Hoa Lƣ,  im Sơn 

đƣợc đầu tƣ mô h nh xử lý rác ủ làm phân hữu cơ hoặc chôn lấp tại hộ gia đ nh và xử 

lý tại bãi rác tập trung của xã. Nhà máy xử lý chất thải rắn Ninh Bình tại x  Đông 

Sơn, thành phố Tam Điệp thực hiện phân loại, xử lý chất thải rắn hữu cơ thành phân 

vi sinh với công suất xử lý 200 tấn/ngày đêm, lƣợng chất thải vô cơ còn lại đƣợc 

chôn lấp tại bãi rác Thung Quèn Khó, thành phố Tam Điệp. 

  Đối với địa bàn các xã miền núi, x  vùng b i ngang xa xôi, khu dân cƣ thƣa 

thớt, khó khăn trong công tác thu gom, vận chuyển chất thải sinh hoạt th  đƣợc 

triển khai các mô hình xử lý chất thải sinh hoạt tại quy mô hộ gia đ nh bằng 
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phƣơng pháp chôn lấp. Giải pháp này hiện đang phù hợp đối với các xã miền núi 

(như Cúc Phương, huyện Nho Quan) và các xã bãi ngang (như Kim Đông, Kim 

Hải, Kim Trung, huyện Kim Sơn). 

7.4. Quản lý chất thải rắn công nghiệp 

          Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 05/7 khu công nghiệp và 13/25 cụm công 

nghiệp đ  đi vào hoạt động. Chất thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh phát sinh chủ 

yếu từ các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh khác 

(gồm: sản xuất vật liệu xây dựng, nhiệt điện, may mặc..) đƣợc các đơn vị thu gom, 

phân loại, một phần đƣợc tái chế, phần còn lại đƣợc các doanh nghiệp ký hợp đồng 

các đơn vị có chức năng để vận chuyển, xử lý theo qui định. 

Trên địa bàn thành phố Ninh Bình hiện có khoảng 1.198 cơ sở sản xuất công 

nghiệp có quy mô doanh nghiệp, còn lại là các cơ sở nhỏ, chiếm khoảng 3,4% số cơ 

sở có quy mô doanh nghiệp của toàn tỉnh. Theo số liệu tổng hợp số cơ sở trên địa 

bàn thành phố phát sinh ra lƣợng chất thải rắn là 16.272 tấn/năm, bao gồm chất thải 

rắn công nghiệp, nông nghiệp là 16.092 tấn/năm; chất thải rắn y tế là 180 tấn/năm. 

Chất thải rắn nguy hại hiện đƣợc các cơ sở sản xuất thu gom, lƣu giữ và thuê đơn vị 

có chức năng xử lý. Ƣớc tính một cách sơ bộ lƣợng chất thải rắn nguy hại có thể 

phát sinh trên địa bàn thành phố Ninh Bình sẽ vào khoảng 2% tổng lƣợng thải. 

Trên địa bàn thành phố Tam Điệp hiện có 85 cơ sở sản xuất công nghiệp có 

quy mô doanh nghiệp, còn lại là các cơ sở nhỏ, chiếm 9,06% số cơ sở sản xuất có 

quy mô doanh nghiệp của tỉnh. Theo số liệu tổng hợp số cơ sở trên địa bàn thành 

phố phát sinh ra lƣợng chất thải rắn là 2.867 tấn/năm, trong đó chất thải rắn công 

nghiệp là 2.128 tấn/năm; chất thải rắn y tế là 559 tấn/năm. Chất thải rắn nguy hại 

đ  đƣợc chôn lấp hoặc bán, đốt. Ƣớc tính một cách sơ bộ lƣợng chất thải rắn nguy 

hại có thể phát sinh trên địa bàn thành phố Tam Điệp sẽ vào khoảng 43,7 tấn/năm 

tổng lƣợng thải.  

7.5. Quản lý chất thải  nguy hại  

Chất thải nguy hại là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, lây nhiễm dễ 

cháy, dễ nổ, gây ăn mòn, gây ngộ độc hoặc các đặc tính nguy hại khác (Luật bảo vệ 

môi trƣờng 2014). 

          Chất thải nguy hại phát sinh hầu hết tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch 

vụ, làng nghề và ngay từ sinh hoạt của các hộ gia đ nh, phổ biến nhƣ: bóng đèn 

huỳnh quang, dẻ lau dính dầu, dầu thải, mực in, hộp mực in, các thùng chứa sơn, 



Báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2020 

 

154 

dầu, hóa chất…phát sinh với khối lƣợng nhỏ. Các loại chất thải có thành phần phức 

tạp hơn, phát sinh với khối lƣợng lớn chủ yếu từ các cơ sở sản xuất công nghiệp 

nặng, sản xuất hóa chất, dệt nhuộm với các loại chất thải nguy hại nhƣ: Pin/ắc quy 

chứa chì, dầu thải, dầu thủy lực, bùn từ hệ thống xử lý nƣớc thải, các loại vỏ thùng 

đựng dầu, sơn và hóa chất khác… Thực tế hiện nay, chƣa có số liệu điều tra cụ thể 

về khối lƣợng chất thải nguy hại phát sinh, việc thống kê, quản lý và báo cáo công 

tác quản lý chất thải nguy hại của các cơ sở còn hạn chế. Đối với một số loại chất 

thải nguy hại thông dụng nhƣ bóng đèn huỳnh quang hỏng, dẻ lau dính dầu, pin, ắc 

quy hỏng phát sinh với số lƣợng nhỏ từ các cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, các 

hộ gia đ nh, làng nghề chƣa đƣợc hƣớng d n phân loại, lƣu giữ, không đăng ký sổ 

chủ nguồn thải chất thải nguy hại nên việc quản lý chƣa triệt để đôi khi chất thải 

nguy hại còn l n trong chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thƣờng.   

 Công tác thu gom và xử lý chất thải rắn nguy hại.  

 Trong những năm qua với sự tích cực trong việc rà soát, đôn đốc và hƣớng 

d n các cơ sở thực hiện quản lý chất thải nguy hại; kê khai, đăng ký sổ chủ nguồn 

thải chất thải nguy hại theo quy định. Trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến đáng 

kể (Sở Tài nguyên và Môi trƣờng đ  cấp trên 160 sổ chủ nguồn thải chất thải nguy 

hại cho các cơ sở), nhận thức của các cá nhân, tổ chức về việc phân loại quản lý 

chất thải nguy hại đƣợc nâng cao, hầu hết các cơ sở sản xuất, kinh doanh đ  nhận 

dạng và phân loại, lƣu giữ quản lý chất thải nguy hại theo quy định nhƣng chƣa 

triệt để, các khu lƣu giữ chất thải nguy hại tạm thời tại các cơ sở chƣa đảm bảo quy 

định nhƣ: gắn biển báo, mã số quản lý, cao độ nền không đảm bảo, chống thấm, 

rãnh thu chất lỏng,thiết bị phòng cháy chữa cháy…nhiều cơ sở thu gom không triệt 

để, chất thải nguy hại còn để ngoài trời, không có biện pháp che chắn hoặc lƣu giữ 

cùng với chất thải sinh hoạt hay chất thải sản xuất thông thƣờng. Hiện tại trên địa 

bàn tỉnh chƣa có tổ chức, cá nhân có điều kiện hành nghề thu gom, vận chuyển và 

xử lý chất thải rắn nguy hại, gây khó khăn cho chủ nguồn thải chất thải nguy hại 

trong việc tiếp cận đƣợc đơn vị vận chuyển, xử lý có đủ điều kiện. Hiện tại các chủ 

nguồn thải chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh phải ký hợp đồng thu gom, vận 

chuyển xử lý với các đơn vị ngoại tỉnh nhƣ: Công ty Cổ phần môi trƣờng ETC, 

Công ty Cổ phần Công nghệ môi trƣờng An Sinh tại thành phố Hải Dƣơng, Công 

ty TNHH Tân Thuận Phong tại Hải Phòng, Công ty Cổ phần Môi trƣờng đô thị và 
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Công nghiệp 10 - Urenco 10 URenCo 10, Công ty Cổ phần Cơ – Điện – Môi 

trƣờng Lilama tại B nh sơn, Quảng Ng i….Do vậy, công tác quản lý chất thải nguy 

hại gặp nhiều khó khăn, các cơ sở chƣa ý thức đƣợc việc gửi báo cáo công tác quản 

lý, các liên, chứng từ vận chuyển xử lý chất thải nguy hại về Sở Tài nguyên và Môi 

trƣờng.  

        Lƣợng chất thải rắn nguy hại chiếm khoảng 2% tổng lƣợng thải. Bao gồm 

các loại chất thải nguy hại tại các cơ sở, hộ gia đ nh nhƣ: giẻ lau dính dầu mỡ, mực 

in, bông, băng kim tiêm, bóng đèn huỳnh quang, pin, ăcquy ch … Lƣợng chất thải 

rắn nguy hại tuy chiếm tỷ lệ nhỏ nhƣng tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho môi trƣờng và 

sức khỏe con ngƣời rất cao và hiện đang có xu hƣớng gia tăng. Nếu không đƣợc 

quản lý chặt chẽ và xử lý hiệu quả sẽ d n tới ô nhiễm môi trƣờng, gây ra các tác 

động xấu tới sức khỏe, hoạt động sinh hoạt, sản xuất phát triển kinh tế của con 

ngƣời. 

Lƣợng chất thải rắn nguy hại phát sinh chủ yếu tại các cơ sở sản xuất công 

nghiệp và bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn toàn tỉnh. Lƣợng chất thải nguy hại 

phát sinh từ hoạt động công nghiệp chiếm khoảng 5% chất thải rắn công nghiệp, 

lƣợng chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động y tế chiếm khoảng 20% chất thải 

rắn y tế (Báo cáo bộ Công nghiệp). Ngoài ra, nông nghiệp cũng là nguồn phát sinh 

chất thải nguy hại,  các loại thuốc trừ sâu, bao bì và thùng chứa thuốc trừ sâu và 

hóa chất tồn lƣu bao gồm các loại hóa chất nông nghiệp bị thu giữ và thuốc trừ sâu 

quá hạn sử dụng.  

Hiện chất thải rắn nguy hại phát sinh trên địa bàn tỉnh từ các hoạt động sinh 

hoạt, sản xuất công nghiệp, làng nghề và y tế. Trong đó, các ngành công nghiệp nhẹ, 

hoá chất, công nghiệp cơ khí, các dịch vụ y tế  là phát sinh chất thải nguy hại nhiều 

nhất…Đối với các cơ sở y tế gồm Bệnh viên đa khoa tỉnh (700 giƣờng bệnh), Bệnh 

viện sản nhi, Viện quân Y 5 và các Trung tâm y tế huyện đều đ  đƣợc đầu tƣ xây 

dựng Lò đốt rác thải y tế để xử lý tại chỗ nguồn chất thải rắn y tế phát sinh. Đối với 

các cơ sở sản xuất xi măng, sản xuất gạch lƣợng chất thải nguy hại chủ yếu là giẻ lau 

dính dầu mỡ, dầu mỡ thải đƣợc tái sử dụng trở lại hoặc đốt tại chỗ.  

    Với quy mô đô thị hóa của tỉnh, gia tăng dân số và công nghiệp hóa th  lƣợng 

chất thải nói chung và chất thải nguy hại nói riêng sẽ có xu hƣớng tăng lên.  
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Bảng 7.2. Chất thải nguy hại phát sinh qua một số năm 

 Khối lƣợng chất thải nguy hại (tấn/năm) 

Năm 2016 2017 2018 2019 2020 

Tổng 2.608 3.260 3.280 3.920 3.950 

                                                       Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường 

Thu gom, xử lý chất thải nguy hại. 

          Theo kết quả kiểm tra, kiểm soát môi trƣờng tại một số cơ sở sản xuất, kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh cho thấy các cơ sở đ  quan tâm đến công tác bảo vệ môi 

trƣờng nhƣ vấn đề thu gom, lƣu giữ chất thải nguy hại. Hầu hết các đơn vị đ  thực 

hiện thu gom, lƣu giữ vào kho riêng và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng đề 

vận chuyển, xử lý. Tuy nhiên hiện trên địa bàn tỉnh chƣa có đơn vị có chức năng để 

thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại. Riêng Công ty cổ phần phân lân 

Ninh Bình và Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình thực hiện đồng xử lý một số 

chất thải trong lò nung bao gồm: gioăng phớt dầu, lõi lọc, tuy ô, dầu thải, găng tay, 

giẻ dính dầu.  

         Tính đến nay, Sở đang thực hiện quản lý 125 Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất 

thải nguy hại, theo quy định tại Thông tƣ số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 

của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quy định về quản lý chất thải nguy hại, trong đó 

cấp cho ngành sản xuất, chế biến vật liệu xây dựng 21 sổ, ngành da giày và may 

mặc 21 sổ, ngành y tế 15 sổ, cơ khí – chế tạo 14 sổ  ngành nghề khác 54 sổ. 

         Năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trƣờng đ  tham mƣu cho UBND tỉnh ban 

hành Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 20/12/2018 về thu gom, vận chuyển và xử 

lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh. Chất thải y tế nguy hại đƣợc xử lý theo 

mô hình cụm tại 03 cơ sở y tế theo 03 vùng đặc trƣng của tỉnh đảm bảo thuận lợi 

cho quá trình thu gom, vận chuyển chất thải y tế nguy hại đi xử lý tập trung. Hiện 

03 cơ sở y tế (Bệnh viện Sản nhi tỉnh, Bệnh viện đa khoa huyện Nho Quan và bệnh 

viện đa khoa huyện  im Sơn) đ  đƣợc đầu tƣ hệ thống xử lý chất thải y tế theo 

công nghệ hấp ƣớt, trang bị xe và thiết bị vận chuyển chuyên dụng để thu gom, vận 

chuyển chất thải y tế nguy hại 

7.6. Quản lý chất thải y tế 

Hiện trên địa bàn tỉnh có tổng số 427 cơ sở y tế. Tổng lƣợng chất thải rắn  y 

tế phát sinh trên địa bàn tỉnh ƣớc khoảng 870 tấn/năm. 
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Chất thải y tế đƣợc thu gom, phân loại tại nguồn thành 02 loại: chất thải y tế 

thông thƣờng (gồm: chất thải rắn sinh hoạt hàng ngày của cán bộ, công nhân viên, 

bệnh nhân, người thăm nuôi, bệnh nhân) và chất thải y tế nguy hại (gồm: bông 

băng dính máu, ống truyền dịch, kim tiêm đã qua sử dụng, chất phóng xạ và bệnh 

phẩm...). Từng loại chất thải đƣợc phân loại và thu gom vào các thùng có mã, màu 

sắc riêng và đƣợc lƣu giữ tại các đơn vị.  

Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, rác thải y tế nguy hại một phần đƣợc xử lý tại lò 

đốt và xử lý theo công nghệ hấp ƣớt, một phần đƣợc bệnh viện thuê đơn vị có chức 

năng để xử lý; Bệnh viện sản nhi tỉnh đƣợc đầu tƣ xây dựng hệ thống xử lý chất 

thải y tế nguy hại theo mô hình cụm để xử lý rác thải y tế phát sinh trên địa bàn 

thành phố Ninh Bình, huyện Hoa Lƣ; Bệnh viện đa khoa huyện Nho Quan cũng 

đƣợc đầu tƣ hệ thống xử lý chất thải y tế theo mô hình cụm để xử lý chất thải y tế 

phát sinh trên địa bàn huyện Nho Quan, Gia Viễn, thành phố Tam Điệp; Bệnh viện 

đa khoa huyện  im Sơn đang đƣợc đầu tƣ xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế 

nguy hại theo mô hình cụm để xử lý chất thải cho huyện  im Sơn, Yên Mô và Yên 

Khánh. Tuy nhiên, hiện nay việc xử lý chất thải y tế nguy hại theo mô hình cụm 

hoạt động chƣa ổn định nên các cơ sở y tế ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để 

vận chuyển, xử lý theo quy định.  

7.7. Xuất nhập khẩu phế liệu 

 Trên địa bàn  tỉnh Ninh Bình có 3 đơn vị nhập khẩu phế liệu đƣợc Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng cấp phép, gồm: 

 - Công ty TNHH Chang xin Việt Nam tại KCN Khánh Phú, huyện Yên 

Khánh, số giấy phép 45/GXN-BTNMT ngày 20/7/2016 (chủng loại phế liệu nhập 

khẩu: nhôm phế liệu và đồng phế liệu); 

 - Công ty TNHH sản xuất bao b  Trƣờng Thịnh tại xã Khánh Hải, huyện Yên 

Khánh, Giấy phép số 15/GXN-BTNMT ngày 6/2/2018 (chủng loại phế liệu nhập 

khẩu: nhựa phế liệu); 

 - Công ty cổ phần Austdoor Ninh Bình, KCN Khánh Phú, huyện Yên Khánh, 

giấy phép số 120/GXN-BTNMT ngày 05/9/2019 (chủng loại phế liệu nhập khẩu: 

nhựa phế liệu silicone); 

 Trong quá trình nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu 

sản xuất, các đơn vị đ  nghiêm túc thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trƣờng theo 

yêu cầu của Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trƣờng trong nhập khẩu phế 
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liệu. Từ năm 2018 Công ty TNHH sản xuất bao b  Trƣờng Thịnh không nhập khẩu 

phế liệu mà thực hiện thu mua phế liệu trong nƣớc làm nguyên liệu sản xuất. 

Bảng  7.3. Tổng hợp khối lƣợng phế liệu nhập khẩu 

trên địa bàn tỉnh qua các năm 

                                                                                           Đơn vị tính: tấn/năm 

Năm 2016 2017 2018 2019 

Khối lƣợng phế liệu  

nhập khẩu 
2.894.481 - 314,61 23.937,28095 

Khối lƣợng phế liệu nhập 

khẩu đ  sử dụng 
2.894.481 - 314,61 23.370,74415 

                                                                Nguồn: Sở Tài nguyên và môi trường 
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CHƢƠNG VIII. 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, THIÊN TAI VÀ SỰ CỐ MÔI TRƢỜNG 

 

8.1. Vấn đề phát thải nhà kính 

 Hiện nay Bộ Tài nguyên và môi trƣờng đang xây dựng và hoàn thiện khung 

chính chính sách và các hƣớng d n về kiểm kê phát thải khí nhà kính cấp quốc gia 

và cấp tỉnh, đồng thời đang tổ chức xin góp ý để hoàn thiện Dự thảo Nghị định của 

Chính phủ quy định lộ tr nh và phƣơng thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Do đó 

việc đánh giá vấn đề phát thải khí nhà kính ở cấp tỉnh là chƣa thực hiện đƣợc. Do 

đó chƣa có số liệu về phát thải khí nhà kính trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

 Tuy vậy trong giai đoạn 2016 đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh Ninh B nh đ  

triển khai một số chƣơng tr nh dự án nhằm giảm nhẹ phát thải khí nhà kính 

Bảng 8 .1 Chƣơng trình giảm dự ản làm giảm nhẹ phát thải khí nhà kính 

TT Tên chƣơng trình dự án Kết quả thực hiện 

1 

Chƣơng tr nh dự án khí 

sinh học cho ngành chăn 

nuôi Việt Nam (2016-

2020) 

2017: xây dựng 85 công trình khí sinh học 

2018: xây dựng 06 công trình khí sinh học 

2019: xây dựng 02 công trình khí sinh học 

2020: xây dựng 04 công trinh khí sinh học 

2 
Mô hình giảm thiểu rủi ro 

thuốc Bảo vệ thực vật 

Hỗ trợ 8 hội nghị cho 1140 hộ nông dân 

3 

Hỗ trợ đánh giá sạch hơn 

cho các doanh nghiệp sản 

xuất công nghiệp 

Đánh giá sản xuất sạch hơn cho 06 đợn vị 

sản xuát công nghiệp tren địa bàn tỉnh 

4 
Chƣơng tr nh khuyến 

công địa phƣơng  

Hỗ trợ thiết bị, công nghệ tiên tiến cho 30 

đơn vị trên địa bàn tỉnh 

5 
Chƣơng tr nh khuyến 

công quốc gia  

Hỗ trợ thiết bị, công nghệ tiên tiến cho 07 

đơn vị trên địa bàn tỉnh 

                       Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình năm 2020 
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8.2. Ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu 

Trong những năm gần đây, nghiên cứu ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu cũng 

đ  chỉ ra nhiều vấn đề cần phải lƣu tâm, chẳng hạn năm 2017 là năm có số lƣợng 

các cơn b o ảnh hƣởng tới nƣớc ta nhiều bất thƣờng (16 cơn b o), theo tính  toán 

của Ban chỉ đạo trung ƣơng về phòng chống thiên tai và tổng cục thống kê thiệt hại 

khoảng 38,7 ngh n tỷ đồng tƣơng đƣơng 2,7 tỷ USD. 

Ảnh hƣởng của BĐ H đến hoạt động sản xuất thấy rõ nhất là đối với ngành 

nông nghiệp. Ở Việt Nam nói chung và Ninh Bình nói riêng, với đặc trƣng của khí 

hậu nhiệt đới ẩm gió mùa Đông Nam Á, trong sản xuất nông nghiệp, lúa là loại cây 

trồng chủ lực, ảnh hƣởng của BĐ H đến sản xuất lúa hàng năm chiếm tỷ trọng lớn 

nhất. Đối với các loại cây trồng khác nhƣ hoa màu, các loại cây ăn quả, cây công 

nghiệp dài ngày cũng bị ảnh hƣởng, năng suất cây trồng giảm khoảng 50% do tác 

động của BĐ H. Ảnh hƣởng của BĐ H còn tác động đến chăn nuôi, lâm nghiệp, 

đa dạng sinh học, cháy rừng, các hệ sinh thái đất ngập nƣớc, nuôi trồng thủy sản…, 

nhƣ vậy đối với sản xuất nông nghiệp cần phải có một cách nh n nhận mới và toàn 

diện hơn đặt trong bối cảnh hoàn động sản xuất nông nghiệp chịu ảnh hƣởng của 

BĐ H 

Biến đổi khí hậu ảnh hƣởng đến phát triển đô thị, các khu công nghiệp và 

nhà ở, mức độ ảnh hƣởng tùy thuộc vào từng vùng, từng địa phƣơng và từng vị trí 

theo địa h nh phân bố. Nghiên cứu tổng thể cho thấy khu vực ven biển chịu tác 

động chính của b o, vùng miền núi chịu tác động của lũ quét, lốc xoáy, sạt lở, vùng 

trung du và đồng bằng chủ yếu là ngập lụt, lốc xoáy, mƣa đá. 

Biến đổi khí hậu ảnh hƣởng đến du lịch, thƣơng mại, năng lƣợng…và nhiều 

hoạt động kinh tế khác trực tiếp hay gián tiếp. Những ảnh hƣởng này trong những 

năm vừa qua đ  biểu hiện khá rõ nét, mỗi ngành, lĩnh vực đều có thể cảm nhận và 

đánh giá đƣợc ảnh hƣởng của BĐ H. 

Đối với công nghiệp, ảnh hƣởng của BĐ H khí hậu sẽ tác động đến ngành 

công nghiệp chế biến, nhất là chế biến những sản phẩm nông nghiệp. Trong trƣờng 

hợp nhiệt độ tăng sẽ làm tăng tiêu thụ năng lƣợng kéo theo nhiều hoạt động khác 

tăng theo nhƣ tăng công suất nhà máy phát điện, tăng sử dụng các thiết bị làm mát, 

ảnh hƣớng tới an ninh năng lƣợng quốc gia. Đối với b nh đẳng giới, những nghiên 

cứu gần đây cho thấy BĐ H ảnh hƣởng tới công việc của phụ nữ, nữ giới là nhóm 

dễ bị tổn thƣơng do BĐ H, ảnh hƣởng tới sức khỏe, kinh tế hộ gia đ nh và vấn đề 
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di cƣ. Thực trạng này đ  và đang thể hiện ngày càng rõ ở những vùng chịu nhiều 

tác động của BĐ H nhƣ vùng khu vực ven biển  im Sơn và khu vực nông thôn. 

Bên cạnh những ảnh hƣởng tiêu cực của BĐ H, chúng ta cũng phải nh n 

nhận toàn diện hơn đối với những ảnh hƣởng có tính tích cực, chẳng hạn trong sản 

xuất nông nghiệp đối với lƣợng mƣa, bên cạnh những tác động tiêu cực, cũng sẽ có 

những vùng có tác động tích cực. Trong sản xuất nông nghiệp, việc chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng, vật nuôi và mùa vụ do BĐ H cần phải đƣợc phân tích kỹ lƣỡng để 

thầy đƣợc những mặt tích cực và tiêu cực lấy hiệu quả kinh tế làm tiêu chí cơ bản 

để đánh giá. 

Tác động của BĐKH tới lĩnh vực nông nghiệp  

Hiện nay, sản xuất nông nghiệp của Ninh Bình còn phụ thuộc rất nhiều vào 

thời tiết.  hi nhiệt độ, tính biến động và dị thƣờng của thời tiết và khí hậu tăng sẽ 

ảnh hƣởng rất lớn tới sản xuất nông nghiệp, nhất là trồng trọt. Sự bất thƣờng của 

chu kỳ sinh khí hậu nông nghiệp không những d n tới sự tăng dịch bệnh, dịch hại, 

giảm sút năng suất mùa màng, mà còn có thể gây ra các rủi ro nghiêm trọng khác. 

Trong thời gian qua, ở nhiều địa phƣơng, mùa màng đ  bị mất trắng do thiên tai (lũ 

lụt và hạn hán). 

Tác động của BĐKH tới tài nguyên đa dạng sinh học rừng 

Ninh B nh là địa phƣơng có ĐDSH cao, có các hệ sinh thái (HST) đa dạng. 

Tuy nhiên trong thời gian qua, do những nguyên nhân khác nhau, ĐDSH, các HST, 

đặc biệt là các HST rừng – HST có ĐDSH cũng bị ảnh hƣởng. Nhiệt độ trung b nh 

tăng sẽ làm thay đổi vùng phân bố và cấu trúc quần x  sinh vật của nhiều HST. Các 

loài nhiệt đới sẽ giảm đi trong các HST ven biển và có xu hƣớng chuyển dịch lên 

các đới và vĩ độ cao hơn trong các HST trên cạn. 

Nhiệt độ tăng, còn làm gia tăng khả năng cháy rừng, làm tăng lƣợng phát 

thải khí nhà kính và làm gia tăng BĐ H. 

Tác động của BĐKH tới tài nguyên đất 

Trong thời gian gần đây, diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp do sức ép dân 

số, đô thị hóa, công nghiệp hóa và bị chuyển đổi mục đích sử dụng. Hiện tƣợng xói 

mòn, rửa trôi và ô nhiễm do hóa chất nông nghiệp ngày càng gia tăng. Dƣới tác 

động của BĐ H thiên tai, b o, lũ gia tăng sẽ làm tăng hiện tƣợng xói mòn, rửa trôi, 

sạt lở bờ sông, bờ biển, bồi lắng lòng d n ảnh hƣởng nghiêm trọng tới tài nguyên 
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đất. Hiện tƣợng thiếu nƣớc và hạn hán sẽ d n tới hoang mạc hóa, đặc biệt là các 

tỉnh miền Trung. 

Tác động của BĐKH tới sức khỏe 

Báo cáo gần đây nhất của Ủy ban liên quốc gia về BĐ H đ  khẳng định, 

BĐ H gây ra tử vong và bệnh tật thông qua hậu quả của các dạng thiên tai nhƣ 

sóng nhiệt/nóng, b o, lũ lụt, hạn hán… Do nhiều bệnh sẽ gia tăng dƣới tác động 

của sự thay đổi nhiệt độ và hoàn cảnh, nhất là các bệnh truyền qua vật trung gian 

nhƣ sốt rét (do muỗi truyền), sốt xuất huyết (muỗi), viêm n o (muỗi) qua môi 

trƣờng nƣớc (các bệnh đƣờng ruột), và các bệnh khác (suy dinh dƣỡng, bệnh về 

phổi…). Những bệnh này đặc biệt ảnh hƣởng lớn tới các vùng kém phát triển, đông 

dân và có tỷ lệ đói nghèo cao. 

Tác động của BĐKH tới cơ sở hạ tầng 

Cơ sở hạ tầng ở đây đƣợc hiểu là những công tr nh xây dựng thuộc tất cả các 

lĩnh vực của đời sống và sản xuất nhƣ xây dựng, năng lƣợng, giao thông vận tải, 

công nghiệp, nông nghiệp, du lịch – dịch vụ. Đặc trƣng của những đối tƣợng này là 

thời gian tồn tại tƣơng đối dài, có thể hàng thế kỷ và chịu tác động trực tiếp và liên 

tục của khí hậu, thời tiết, và hiện nay là BĐ H với xu hƣớng ngày càng gia tăng. 

BĐ H sẽ tác động tới tính tiện nghi, tính hữu dụng, sức chịu tải, độ bền, độ an toàn 

của các công tr nh đƣợc thiết kế. 

BĐ H là một vấn đề phức hợp, vừa mang tính cấp bách trƣớc mắt, vừa 

mang tính lâu dài, tác động tới tất cả các lĩnh vực, từ tự nhiên đến kinh tế – x  hội 

trên phạm vi toàn cầu. BĐ H, thực chất là vấn đề phát triển bền vững. V  vậy, ứng 

phó với BĐ H cần phải đƣợc tiến hành trong một Chƣơng tr nh/ ế hoạch quốc gia 

thống nhất và trong sự hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế, để cùng bảo vệ ngôi 

nhà chung của chúng ta – Trái đất mà trên đó con ngƣời là vốn quý nhất. 

 Công tác ứng phó với biến đổi khí hậu của địa phương 

Tỉnh Ninh Bình trong thời gian qua đ  chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu 

trên địa bàn tỉnh đ  bƣớc đầu phát huy hiệu quả: Coi trọng công tác tuyên truyền, 

giáo dục nâng cao nhận thức về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết 

kiệm, hiệu quả, bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trƣờng; chủ động xây dựng, triển 

khai kế hoạch, phƣơng án phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; nâng cao năng 

lực tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống dịch bệnh; chú trọng chăm sóc sức 

khỏe nhân dân trong các vùng bị tác động lụt bão. Phát huy trách nhiệm và huy động 
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các doanh nghiệp, cộng đồng dân cƣ tích cực tham gia phòng, tránh, giảm nhẹ thiên 

tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện đầu tƣ nâng cấp, bảo đảm an toàn các hồ 

chứa nƣớc.  

Trong nghiên cứu khoa học đ  đề xuất đƣợc một số các giải pháp, các mô 

hình tích hợp thích ứng, giảm nhẹ biến đổi khí hậu; giảm thiểu tác động tiêu cực 

trong khai thác, sử dụng nƣớc ngầm; kế hoạch sử dụng đất thích ứng với biến đổi 

khí hậu; đề xuất nhóm giải pháp công nghệ, nhƣ: Công nghệ thân thiện với môi 

trƣờng, sử dụng năng lƣợng tái tạo, tiết kiệm nhiên liệu. Nhiều mô hình, giải pháp 

thích ứng, ứng phó với biến đổi khí hậu đƣợc áp dụng vào thực tế góp phần chủ 

động ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, sử dụng hiệu quả, hợp lý tài nguyên để 

phát triển bền vững trong việc dựa vào những đánh giá, dự báo định lƣợng, tin cậy 

và có khả năng nghiên cứu nhân rộng trong thời gian tới, nhƣ: Mô h nh canh tác, 

sản xuất tiên tiến hƣớng đến nền sản xuất nông nghiệp tiên tiến, hiện đại; mô hình 

chăn nuôi, thủy sản theo hƣớng bền vững, đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh môi 

trƣờng; thay đổi phƣơng thức canh tác nông nghiệp, sử dụng nƣớc, phân bón, thức 

ăn chăn nuôi phù hợp, quản lý và xử lý chất thải trong chăn nuôi, phát triển sử dụng 

khí sinh học làm nhiên liệu, hạn chế và loại bỏ dần các nhà máy nông nghiệp lạc 

hậu tiêu thụ nhiều năng lƣợng và đ  triển khai thí điểm, nhân rộng một số mô hình 

cộng đồng ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trƣờng,…bƣớc đầu thu hút 

đƣợc sự quan tâm của cộng đồng tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu.  

Việc lồng ghép ứng phó biến đổi khí hậu vào các chiến lƣợc, quy hoạch, kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành đ  đƣợc quan tâm, chỉ đạo thực 

hiện, bƣớc đầu đạt hiệu quả.  

Công tác xây dựng, cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí 

hậu và Đánh giá khí hậu tỉnh Ninh Bình của tỉnh đang đƣợc triển khai thực hiện cho 

giai đoạn 2021-2030, tầm nh n đến năm 2050. 

Một số dự án cấp bách thực hiện chƣơng tr nh mục tiêu ứng phó với biến đổi 

khí hậu và tăng trƣởng xanh đ  đƣợc đầu tƣ, đang triển khai thực hiện, nhƣ: 02 Dự 

án thuộc Hợp phần Biến đổi khí hậu và 01 Dự án thuộc Hợp phần tăng trƣởng 

xanh do Ban Quản lý dự án Đầu tƣ xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Ninh Bình làm chủ đầu tƣ, thực hiện, gồm: (1) “Xây dựng hệ thống 

cống kiểm soát ngăn mặn và nâng cấp đê Dƣỡng Điềm kết hợp nâng cấp thành 

đƣờng cứu hộ, cứu nạn chống xâm nhập mặn và phục vụ phòng chống lụt bão liên 

huyện Yên Khánh-  im Sơn” và (2) “Nâng cấp, mở rộng tuyến thoát lũ, kè chống 
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sạt lở bờ tả, hữu sông Hoàng Long, trồng tre chắn sóng đoạn từ cầu Trƣờng Yên 

đến Cầu Gián” và 01 Dự án thuộc Hợp phần tăng trƣởng xanh “Xử lý đột xuất, 

cấp bách kè tả vạc đoạn từ  22+800 đến K27+000 thuộc địa bàn xã Kim Chính; 

trồng rừng ngập mặn kết hợp tƣờng và kè chắn sóng đê biển B nh Minh III”; (3) 

“Xử lý đột xuất, cấp bách kè tả vạc đoạn từ  22+800 đến K27+000 thuộc địa bàn 

xã Kim Chính; trồng rừng ngập mặn kết hợp tƣờng và kè chắn sóng đê biển Bình 

Minh III”. 

Năm 2019, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 767/QĐ-UBND 

về việc phê duyệt đề cƣơng và dự toán Nhiệm vụ “Xây dựng, cập nhật Kế hoạch 

hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Ninh B nh, giai đoạn 2021-2030, tầm 

nh n đến 2050”. 

 Trong thời gian qua tỉnh Ninh B nh đ  ban hành một số văn bản về biến đổi 

khí hậu, cụ thể nhƣ sau: 

+ Văn bản số 47/UBND-VP3 ngày 13/02/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai 

Chƣơng tr nh mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trƣởng xanh (nguồn vốn 

sự nghiệp) trên địa bàn tỉnh Ninh B nh. 

 +  ế hoạch số 80/KH-UBND ngày 11/7/2017 của UBND tỉnh triển khai thực 

hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. 

  + Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh Ninh B nh 

về việc phê duyệt đề cƣơng và dự toán Nhiệm vụ “Đánh giá khí hậu tỉnh Ninh 

B nh”. 

 + Quyết định số 767/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh Ninh B nh 

về việc phê duyệt đề cƣơng và dự toán Nhiệm vụ “Xây dựng, cập nhật  ế hoạch 

hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Ninh B nh, giai đoạn 2021-2030, tầm 

nh n đến 2050”.  

+ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 04/3/2020 về việc ban hành Quy chế 

phối hợp trong công tác quản lý nhà nƣớc về khí tƣợng thủy văn và biến đổi khí 

hậu trên địa bàn tỉnh Ninh B nh. 

8.3. Tai biến thiên nhiên 

Theo số liệu thống kê Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình từ năm 2016-2019 trên 

địa bàn tỉnh chịu ảnh hƣởng trực tiếp của 3 cơn b o, 1 mƣa lũ lớn, 3 cơn giông lốc, 

1 trận hạn hán cháy rừng đ  gây thiệt hại lớn về nông nghiệp, hoa màu ƣớc tính 

khoảng 47.259ha, với tổng mức thiệt hại ƣớc tính khoảng 1.492.707 triệu đồng. 
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Dƣới đây là bảng thống kê số vụ thiên tai và thiệt hại đi kèm. 

                 Bảng 8.2.Thống kê tình hình thiên tai từ năm 2016 – 2019 

Năm 2016 2017 2018 2019 

Số vụ thiên tai 2 3 1 2 

Thiệt hại về kinh tế (triệu 

đồng) 
360.873 1.061.659 70.160 15 

                               Nguồn Niên giám thống kê tỉnh Ninh Bình năm 2019 

 

 

Hình 8.1 Người dân Ninh Bình khắc phục hậu quả do bão số 1 gây ra 

 

          Trong tháng 10 năm 2020, Do ảnh hƣởng của hoàn lƣu b o số 7, tại tỉnh 

Ninh B nh đ  có mƣa vừa đến rất to gây ra t nh trạng ngập lụt nhiều nhà dân và 

trƣờng học. 

          Tại huyện Gia Viễn, Ninh Bình mƣa lớn đ  làm ngập nhiều nhà dân và một 

số trƣờng học trên địa bàn xã Gia Thịnh, tại 3 thôn ngoài đê của x  đ  xảy ra tình 

trạng ngập lụt. Nƣớc đ  ngập vào sân và nền nhà của các hộ dân. Các tuyến đƣờng 

đi lại trong thôn bị ngập, có nơi ngập sâu cả mét gây cản trở giao thông. 

https://laodong.vn/photo/thua-thien-hue-1-nguoi-mat-tich-1000-nha-dan-bi-ngap-do-mua-lu-843140.ldo
https://laodong.vn/photo/ha-noi-mua-lon-do-anh-huong-bao-so-7-nguoi-dan-vat-va-ve-nha-845422.ldo
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Nước ngập vào nhà các hộ dân ở xã Gia Thịnh, 

huyện Gia Viễn 

Nước ngập tại các tuyến đường trong xã Gia 

Thịnh, huyện Gia Viễn 

8.4. Sự cố môi trƣờng 

8.4.1. Đối với dịch tả lợn Châu Phi 

Theo số liệu thống kê năm 2019, trên địa bàn tỉnh xảy ra đợt dịch tả lợn 

Châu Phi, tổng số lợn mắc bệnh và tiêu hủy 108.575 con với tổng trọng lƣợng 

6.336 tấn. 

Nguyên nhân chính của dịch tả lợn Châu Phi lan rộng là do tập quán chăn 

nuôi nhỏ lẻ tại các hộ gia đ nh; việc kiểm soát di chuyển, khử trùng phƣơng tiện 

giao thông qua vùng dịch và khống chế mầm bệnh gặp khó khăn (Di chuyển tự do, 

thiếu ý thức, bán chạy lợn đ  có biểu hiện nhiễm dịch....) và việc giết mổ gia súc 

nhỏ lẻ tồn tại ở khắp các thôn xóm. Bệnh tả lợn Châu Phi hiện nay chƣa có thuốc 

điều trị, chƣa có vacxin phòng bệnh, virut dịch tả lợn Châu Phi có sức đề kháng 

cao, có thể tồn tại lâu ngoài môi trƣờng. 

Bảng 8.3. Thống kê tình hình dịch bệnh qua các năm 

Dịch Tả lợn 

Châu Phi 
Đơn vị 2015 2016 2017 2018 2019 Ghi chú 

Số hộ có dịch Hộ 0 0 0 0 13.711 
108.575 con 

tƣơng đƣơng  

6.336.303kg 

Sớ lợn mắc con 0 0 0 0 108.575 

Số lợn tiêu 

hủy 
con 0 0 0 0 108.575 

Ƣớc tính 

 thiệt hại 

(triệu 

đồng) 
0 0 0 0 

1.013.00

0 
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Nguồn: Thống kê tình hình dịch bệnh xảy ra trên địa bàn tỉnh Ninh Bình từ 

năm 2015-2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT 

 

8.4.2. Đối với dịch cúm gia cầm 

Từ năm 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh đ  có 9 hộ có xảy ra dịch, tổng số 

15.785 con mắc bệnh và bị tiêu hủy, ƣớc tính tổng kinh phí hỗ trợ tiêu hủy, phòng 

dịch khoảng 15.785.000.000 đồng. Một trong những nguyên nhân gây dịch lan 

rộng là do nhân dân còn tồn tại thói quen chăn nuôi nhỏ lẻ và việc giết mổ, buôn 

bán gia cầm không đƣợc kiểm soát chặt chẽ. 

8.4.3. Đối với dịch lở mồm long móng (LMLM) 

Từ năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh đ  có 188 hộ xảy ra dịch, tổng số 1.992 

con mắc bệnh, thiêu hủy tổng 439 con gia súc, ƣớc tính tổng kinh phí thiệt hại vào 

khoảng 13.180.000.000 đồng. Một trong những nguyên nhân gây ra dịch lan rộng 

là do nhân dân còn tòn tại thói quen chăn nuôi nhỏ lẻ và việc giết mổ, buôn bán gia 

súc chƣa đƣợc kiểm soát chặt chẽ. 

Bảng 8.4. Thống kê dịch lở mồm long móng qua các năm 

Dịch LMLM 
Đơn 

vị 
2015 2016 2017 2018 2019 Ghi chú 

Số hộ có dịch Hộ 39 24 24 101 0 Dịch 

LMLM 

diễn ra và 

cuối tháng 

12/2018 

và năm 

2019 

Số lợn mắc con 0 26 8 1592 0 

Số trâu bò mắc con 143 36 117 0 0 

Số gia súc 

 tiêu hủy 
con 1 11 2 425 0 

Ƣớc tính  

thiệt hại 

(triệu 

đồng) 
30 330 70 12.750 0  

Nguồn: Thống kê tình hình dịch bệnh xảy ra trên địa bàn tỉnh Ninh Bình từ 

năm 2015-2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT 
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8.4.4. Đối với dịch bệnh trên thủy sản  

Từ năm 2015-2019, trên địa bàn tỉnh có khoảng gần 3000 hộ có diện tích 

nuôi trồng bị mắc bệnh với tổng diện tích 1.092,72 ha. 

 

      Bảng 8.5. Thống kê dịch bệnh thủy sản qua các năm 

Dịch bệnh  

trên tôm 

Đơn 

vị 
2015 2016 2017 2018 2019 

Năm 2019 

ngao chết 

do sâu 

biển tại 10 

hộ với 30 

ha 

Số hộ có dịch  0 1.044  160 0 

Diện tích ha 0 406,81 590,39 75,02 0  

Bệnh trên cá       

Số hộ có dịch  0 15 0 1 0 

Diện tích ha 0 17,5 0 3 0 

Nguồn: Thống kê tình hình dịch bệnh xảy ra trên địa bàn tỉnh từ năm      

2015-2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT 

 

8.4.5. Đối với dịch viêm đường hô hấp COVID19 

Theo số liệu đến tháng 7 năm 2020, ở Việt Nam hiện có 369 ca nhiễm đ  

chữa khỏi 341 ca. Trên địa bàn tỉnh có 13 ca nhiễm đ  đƣợc chữa khỏi.  

Tác động của dịch đối với kinh tế xã hội khá nặng nề, các ngành dịch vụ, 

kinh doanh du lịch giảm mạnh do các chính sách hạn chế khách nƣớc ngoài vào 

Việt Nam. Các ngành khác tăng trƣởng chậm hoặc gần nhƣ không tăng trƣởng. 

8.4.6. Sự cố môi trường khác 

 Trên địa bàn tỉnh Ninh B nh giai đoạn 2016 – 2020 đ  xảy ra một số sự cố về 

môi trƣờng nƣớc mặt và môi trƣờng không khí, cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 8.6. Thống kê sự cố môi trƣờng  

TT Tên sự cố 

Thời gian xảy ra sự cố 

Năm 

2016 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

1 
Cá chết trên sông Hoàng Long, khu 

vực xã Gia Trung, huyện Gia Viễn 
14/4    

2 
Cá chết trên sông Vạc, khu vực Ninh 

PHúc, tp Ninh Bình 
28/4    
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3 
Sự cố môi trƣờng nƣớc sạch bị nhiễm 

bẩn ở tp Ninh Bình 
02/5    

4 
Sự cố môi trƣờng tại Công ty cổ phần 

phân bón B nh Điền, KCN Khánh Phú 

25/5; 

03/8 
   

5 

Sự cố môi trƣờng tại cơ sở tái chế bao 

bì thải Đức Mạnh, x  Sơn Hà, huyện 

Nho Quan 

21h/18/7    

6 
Sự cố môi trƣờng tại nhà máy xi măng 

Duyên Hà 
30/7    

7 
Cá chết tại khu vực kênh điều hòa 

KCN Khánh Phú, huyện Yên Khánh 
  20/3  

8 

Sự cố môi trƣờng cá chết tại khu vực 

xã Gia Trấn, khu vực trạm bơm Gia 

Trấn, kênh N1, kênh T5, đoạn sông 

Đáy cách trạm bơm Gia Trấn 50m về 

phía cầu Gián Khẩu và về phí Hà 

Nam);  

   22/7 

9 

Sự cố môi trƣờng cá chết tại khu vực 

xã Gia Trấn ngày 9/9 (5 m u nƣớc khu 

vực trạm bơm Thổ Đại, nƣớc vào chân 

cầu Gián Khẩu, kênh T5, nƣớc ngoài 

KCN cạnh trạm bơm Thổ Đại, cống 

gần công ty ONKIFOOD). 

   09/9 

 

8.5. Các biện pháp khắc phục ô nhiễm suy thoái và cải thiện môi trƣờng 

Những năm qua, công tác bảo vệ môi trƣờng ở Ninh B nh đ  có những 

chuyển biến tích cực, mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi trƣờng từng bƣớc 

đƣợc hạn chế. Chất lƣợng môi trƣờng đƣợc cải thiện đáng kể, trách nhiệm bảo vệ 

môi trƣờng đƣợc nâng lên rõ rệt. 

Theo Quyết định số 1788/QĐ – TTg ngày 01/10/2013 của Thủ tƣớng Chính 

phủ th  tỉnh Ninh B nh có hai cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng đến năm 

2020 phải xử lý triệt để gồm Bệnh viện Tâm thần tỉnh và B i rác thung Quèn  hó. 

Đến nay, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Ninh B nh đ  đầu tƣ xây dựng xong hệ thống xử 

lý chất thải lỏng y tế công suất 24 m
3
/ngày đêm và đang trong quá tr nh hoàn thiện 

hồ sơ hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt để. Còn B i rác thung Quèn  hó đ  có dự án 

“Cải tạo, xử lý chôn lấp rác thải tại thung Quèn  hó, x  Đông Sơn, TP. Tam Điệp” 

chƣa có nguồn kinh phí để triển khai. Tuy nhiên, giai đoạn 2016 – 2020 dự kiến dự 
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án sẽ đƣợc cấp kinh phí trên 40 tỷ đồng từ nguồn vốn chƣơng tr nh mục tiêu xử lý 

triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng. 

Toàn tỉnh có 7  CN đƣợc quy hoạch với tổng diện tích 1.472 ha, trong đó có 

5  CN đ  đi vào hoạt động:  CN  hánh Phú,  CN Phúc Sơn,  CN Gián  hẩu, 

 CN Tam Điệp I,  CN  hánh Cƣ. Trong đó có 3/5  CN đang hoạt động đ  đƣợc 

đầu tƣ xây dựng Nhà máy xử lý nƣớc thải tập trung và đi vào hoạt động. 

 Tính đến năm 2025, định hƣớng đến năm 2030, Ninh B nh phê duyệt quy 

hoạch 25 CCN với tổng diện tích 946,3 ha, trong đó có 13 CCN đ  triển khai hoạt 

động . Ninh B nh có 75 làng nghề nằm trên địa bàn của 8 huyện, thành phố, trong 

đó có 59 làng nghề thuộc nhóm A là nhóm có nguy cơ ít ảnh hƣởng đến môi 

trƣờng, 15 làng nghề thuộc nhóm B và C là nhóm nghề có một số công đoạn hoặc 

toàn bộ quá tr nh sản xuất gây ô nhiễm môi trƣờng cần phải khắc phục. Hiện, làng 

nghề bún bánh Yên Ninh và làng nghề đá Ninh Vân đ  và đang đƣợc đầu tƣ xây 

dựng dự án cải tạo, xử lý môi trƣờng. 

Nh n chung, công tác BVMT trong thời gian qua ở Ninh B nh có nhiều 

chuyển biến tích cực, mức độ gia tăng ô nhiễm môi trƣờng từng bƣớc đƣợc hạn chế 

và có những tiến bộ rõ rệt. Công tác quy hoạch môi trƣờng, phòng ngừa ô nhiễm 

từng bƣớc đ  gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - x  hội. Chất lƣợng môi trƣờng 

đƣợc cải thiện đáng kể. 

Tuy nhiên v n còn không ít những khó khăn nhƣ: Nhận thức của ngƣời dân 

và của các cơ sở sản xuất, kinh doanh về việc chấp hành pháp luật về BVMT chƣa 

cao.  inh phí đầu tƣ cho công tác quản lý môi trƣờng còn hạn chế, nhất là đầu tƣ 

thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ xử lý các vấn đề môi trƣờng chung cho cộng đồng 

chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu. 

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác kiểm soát môi trƣờng định kỳ; Tăng 

cƣờng theo dõi, bám sát môi trƣờng địa bàn nhằm nâng cao công tác quản lý về 

môi trƣờng trên địa bàn toàn tỉnh; Đồng thời, áp dụng các chế tài xử phạt nghiêm 

các tổ chức, cá nhân thải chất gây ô nhiễm môi trƣờng ra đƣờng phố, nơi công 

cộng, các nguồn nƣớc, khu vực nội thị… Đặc biệt, khuyến khích các tổ chức, cá 

nhân tham gia dịch vụ môi trƣờng để thu gom xử lý các loại chất thải, các hoạt 

động BVMT. 
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CHƢƠNG IX. 

 TÁC ĐỘNG CỦA Ô NHIỄM MÔI TRƢỜNG 

 

9.1. Tác động trực tiếp do ô nhiễm môi trƣờng nƣớc thể hiện thông qua các 

bệnh có liên quan. 

Ô nhiễm nƣớc là hiện tƣợng các vùng nƣớc nhƣ sông, hồ, biển, nƣớc ngầm… 

bị các hoạt động của con ngƣời làm nhiễm các chất có thể gây hại cho con ngƣời và 

cuộc sống của sinh vật trong tự nhiên.  

 Ô nhiễm môi trƣờng nƣớc tác động trực tiếp đến sức khoẻ, là nguyên nhân 

gây các bệnh nhƣ tiêu chảy (do virut, vi khuẩn, vi sinh vật đơn bào), lỵ trực trùng, 

tả, thƣơng hàn, viêm gan A, giun, sán.  

 Các con sông là nguồn cung cấp nƣớc sinh hoạt chính cho đô thị và nông 

thôn. Đặc biệt ngƣời dân ở nông thôn và ngƣời có thu nhập thấp thƣờng sử dụng 

trực tiếp nƣớc sông nên thƣờng bị mắc các bệnh đƣờng ruột, phụ khoa, da liễu, … 

Nguồn nƣớc ô nhiễm tác động trực tiếp đến sức khoẻ con ngƣời thông qua ăn uống 

và sinh hoạt.  

Ảnh hƣởng của hoạt động giao thông vận tải đến nguồn nƣớc mặt và nƣớc 

ngầm là không đáng kể tại một thời điểm, đây là nguồn ô nhiễm phân tán, tuy nhiên 

ảnh hƣởng lâu dài của hoạt động này thì khó có thể dự đoán đƣợc. Khói, bụi, dầu 

mỡ do các phƣơng tiên giao thông sinh ra đa phần lắng trên mặt đất, mặt đƣờng. 

Tất cả các chất sẽ chuyển về các nguồn nƣớc mặt do tác động của mƣa và từ nguồn 

nƣớc mặt, các chất ô nhiễm sẽ đi vào nƣớc ngầm. 

Hoạt động khoan thăm dò địa chất, đào móng, san ủi nền đều có thể ảnh 

hƣởng đến nƣớc ngầm, tạo điều kiện cho việc tiếp xúc của nƣớc mặt với nƣớc 

ngầm đƣợc nhanh chóng hơn, không đƣợc lọc qua các tầng đất. Mặt khác, nó cũng 

đƣa trực tiếp oxi không khí xâm nhập vào các tầng chứa nƣớc làm biến đổi môi 

trƣờng nƣớc dƣới đất.  

9.2. Tác động trực tiếp do ô nhiễm môi trƣờng không khí thể hiện thông qua 

các bệnh liên quan. 

Ô nhiễm không khí có những ảnh hƣởng lớn đến sức khoẻ, đặc biệt đối với 

đƣờng hô hấp. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khi môi trƣờng không khí bị ô nhiễm, 

sức khoẻ con ngƣời bị suy giảm, quá tr nh l o hóa trong cơ thể diễn ra nhanh; các 
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chức năng của cơ quan hô hấp suy giảm, gây ra các bệnh hen suyễn, viêm phế 

quản, tim mạch... và làm giảm tuổi thọ của con ngƣời. Các nhóm cộng đồng nhạy 

cảm nhất với ô nhiễm không khí là ngƣời cao tuổi, phụ nữ mang thai, trẻ em dƣới 

14 tuổi, ngƣời đang mang bệnh, ngƣời lao động thƣờng xuyên phải làm việc ngoài 

trời... Mức độ ảnh hƣởng của từng ngƣời tuỳ thuộc vào tình trạng sức khoẻ, nồng 

độ, loại chất và thời gian tiếp xúc với môi trƣờng ô nhiễm.  

 Ô nhiễm tiếng ồn gây điếc, cao huyết áp, trầm cảm, và bệnh mất ngủ. Tiếng 

ồn còn có tác hại về tâm lý, gây khó chịu, lo lắng, bực bội, dễ cáu gắt, sợ hãi, ám 

ảnh, làm mất tập trung chú ý, dễ nhầm l n, ăn mất ngon... Nếu tiếp xúc với tiếng ồn 

cao từ 85 decibel trở lên trong 6 giờ/ngày trong thời gian 3 tháng có thể d n đến 

điếc. 

 Ô nhiễm không khí ngày càng đƣợc xem là một yếu tố quan trọng và làm 

tăng nguy cơ bệnh tim mạch ở thành thị. Dù chỉ tiếp xúc ngắn hạn, cấp thời với 

không khí ô nhiễm thì v n có thể xảy ra biến cố xấu đối với hệ tim mạch nhƣ đau 

thắt ngực, nhồi máu cơ tim và suy tim. Trong trƣờng hợp tiếp xúc dài hạn với 

không khí ô nhiễm, nguy cơ tử vong vì bệnh mạch vành tim hoàn toàn có thể xảy 

ra.  

9.3. Tác động gián tiếp do ô nhiễm môi trƣờng đất. 

Các nguồn ô nhiễm do hoạt động phát triển kinh tế-xã hội, khoáng sản, phát 

triển công nghiệp, khu công nghiệp, đô thị hoá các năm tới các chất ô nhiễm môi 

trƣờng không khí, nƣớc, rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp...theo đánh giá phát 

thải đến năm 2020 nếu không đƣợc kiểm soát sẽ gây ô nhiễm ảnh hƣởng đến môi 

trƣờng đất. Ngoài ra, quá trình phát triển công nghiệp và đô thị cũng ảnh hƣởng đến 

các tính chất vật lý và hoá học của đất. Những tác động về vật lý nhƣ xói mòn, nén 

chặt đất và phá huỷ cấu trúc đất do các hoạt động xây dựng, sản xuất và khai thác 

mỏ. Các chất thải rắn, lỏng và khí đều có tác động đến đất. Các chất thải có thể 

đƣợc tích luỹ trong đất trong thời gian dài gây ra nguy cơ tiềm tàng đối với môi 

trƣờng.  

9.4. Tác động gián tiếp do ô nhiễm từ chất thải rắn. 

Theo đánh giá của chuyên gia, trong các loại chất thải nguy hại (chất thải 

công nghiệp nguy hại và chất thải y tế) là mối hiểm họa đặc biệt. Chất thải rắn đ  

ảnh hƣởng rất lớn đến sức khỏe cộng động; nghiêm trọng nhất là đối với dân cƣ 

khu vực làng nghề, gần khu công nghiệp, bãi chôn lấp chất thải và vùng nông thôn 
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ô nhiễm chất thải rắn đ  đến mức báo động. 

Các vật phẩm chứa trong rác thải khi bị phân huỷ có thể giải phóng hoá chất 

vào cống r nh, nƣớc ngầm, không khí. Trong điều kiện đổ rác tự do ra môi trƣờng thì 

nguy cơ ô nhiễm càng lớn. Rác thải bệnh viện đƣợc đổ chung vào rác thải đô thị là 

nguồn nguy hiểm đáng kể. Các mầm bệnh truyền nhiễm có thể theo đó lan truyền ra 

môi trƣờng xung quanh. Đặc biệt, rác thải bệnh viện trực tiếp tác động lên sức khoẻ 

của ngƣời nhặt rác, bới rác hoặc xử lý rác. Các b i rác, nơi tập trung rác là những 

điều kiện rất thuận lợi cho sự phát sinh nhiều trung gian truyền bệnh nhƣ chuột, gián, 

ruồi muỗi. 

Nhiều bệnh nhƣ đau mắt, bệnh đƣờng hô hấp, bệnh ngoài da, tiêu chảy, dịch 

tả, thƣơng hàn,… do loại chất thải rắn gây ra. 

Ngoài ra, một trong những tác động lên môi trƣờng và sức khỏe cộng động là 

việc lạm dụng các sản phẩm hóa học… 

Chất thải bệnh viện cũng là một trong những nguồn gây ô nhiễm và lây truyền 

bệnh gây ảnh hƣởng xấu đến môi trƣờng sống của cộng đồng dân cƣ. Hệ thống lò 

thiêu đốt rác y tế ở một số bệnh viện trong tỉnh hoạt động chƣa đạt hiệu quả. 

Ô nhiễm môi trƣờng chất thải rắn làm cho vùng ô nhiễm và các vùng lân cận 

giảm năng suất cây trồng, vật nuôi chết, bệnh tật, mất đất sản xuất nông nghiệp... 

Ô nhiễm chất thải rắn gây tác động xấu tới sức khỏe cộng đồng, làm tăng chi 

phí khám chữa bệnh cho cộng đồng cũng nhƣ chi phí để xử lý, cải thiện môi 

trƣờng. Từ đó làm giảm tỷ lệ lao động, chất lƣợng lao động phục vụ cho các hoạt 

động sản xuất - thƣơng mại - dịch vụ từ đó làm giảm sút năng suất, hoạt động trì 

trệ, chậm tiến độ gây thiệt hại đáng kể cho xã hội. 

Mặt khác, vấn đề ô nhiễm chất thải rắn còn gây cản trở lớn tới các hoạt động 

phát triển du lịch, mất th m mỹ quan, làm giảm lƣợng khách du lịch, d n đến giảm 

sút nguồn thu từ hoạt động này tại các địa phƣơng.  

Trong rác thải có chứa đựng nhiều chất thải độc hại mà từ đó có thể gây ô 

nhiễm nguồn nƣớc và môi trƣờng đất, không khí 

Đối với môi trƣờng không khí: mùi hôi từ các điểm tập kết, trung chuyển rác 

thải trong khu vực dân cƣ đ  gây ô nhiễm môi trƣờng không khí và gây mùi khó 

chịu. 
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Đối với môi trƣờng nƣớc mặt: Rác thải và các chất ô nhiễm đ  biến đổi màu 

của nƣớc mặt thành màu đen, đục, có mùi khó chịu. Lƣợng chất bẩn hữu cơ quá 

nhiều làm cho sinh vật trong nguồn nƣớc bị xáo trộn.  

Đối với môi trƣờng nƣớc ngầm: Các chất độc hại ở trong rác thải, nƣớc rỉ rác 

ngấm vào nguồn nƣớc ngầm gây ô nhiễm nghiêm trọng. Đặc biệt một số chất độc, 

kim loại nặng tronmg nƣớc rỉ rác đƣợc tạo ra và ngấm vào nguồn nƣớc, gây nguy 

hại đến sức khỏe cộng đồng và hệ sinh thái khu vực. Vấn đề nhiễm bẩn Nitơ trong 

nƣớc ngầm tầng nông cũng là hậu quả của nƣớc rỉ rác và xả bừa bãi rác thải trên đất 

lộ thiên không có các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt. Ô nhiễm môi trƣờng đất là 

hậu quả các hoạt động của con ngƣời làm thay đổi các nhân tố sinh thái vƣợt qua 

những giới hạn sinh thái của các quần xã sống trong đất. 

Môi trƣờng đất là nơi trú ngụ của con ngƣời và hầu hết các sinh vật cạn, là 

nền móng cho các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và văn hóa của con 

ngƣời. Đất là một nguồn tài nguyên quý giá, con ngƣời sử dụng tài nguyên đất vào 

hoạt động sản xuất nông nghiệp để đảm bảo nguồn cung cấp lƣơng thực thực phẩm 

cho con ngƣời. Nhƣng với nhịp độ gia tăng dân số và tốc độ phát triển công nghiệp 

và hoạt động đô thị hoá nhƣ hiện nay thì diện tích đất canh tác ngày càng bị thu 

hẹp, chất lƣợng đất ngày càng bị suy thoái, diện tích đất b nh quân đầu ngƣời giảm. 

Thực tế, suy thoái tài nguyên đất là rất đáng lo ngại và nghiêm trọng. 

 Ô nhiễm chất thải rắn làm tăng lƣợng lƣu huỳnh điôxit và các ôxit nitơ là 

nguyên nhân có thể gây mƣa axit làm giảm độ pH của đất. Đất bị ô nhiễm có thể trở 

nên cằn cỗi, không thích hợp với cây trồng. Điều này sẽ ảnh hƣởng đến các cơ thể 

sống khác trong lƣới thức ăn. Đồng thời, chất thải rắn vứt bừa bãi làm hạn chế môi 

trƣờng sống của các loài, d n đến cạnh tranh l n nhau và làm nguy hại cho các loài 

địa phƣơng từ đó làm giảm đa dạng sinh học. Khí CO2 sinh ra từ các nhà máy và các 

phƣơng tiện qua lại còn làm tăng hiệu ứng nhà kính. Trái Đất ngày một nóng dần 

lên. Phá hủy dần các khu du lịch tự nhiên mà nó sẵn có. 

Ô nhiễm chất thải rắn gây những tác hại vô cùng lớn cho sức khoẻ cộng 

đồng, các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, môi trƣờng sinh thái. Vì vậy, cộng 

đồng cần chung sức giữ gìn vệ sinh sạch đẹp, cơ quan có thẩm quyền cần có những 

chính sách cụ thể, nghiêm ngặt hơn nữa đối với rác thải nói chung và rác thải rắn 

nói riêng. 
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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 của tỉnh Ninh Bình 

 Một số chỉ tiêu về môi trƣờng trong Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của 

tỉnh Ninh B nh giai đoạn 2016-2020 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-

HĐND ngày 04/8/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình về Kế hoạch phát triển kinh tế 

xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh Ninh Bình), cụ thể nhƣ sau: 

Bảng  10.1. Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu về môi trƣờng qua các năm 

T

T 

Chỉ tiêu về  

môi trƣờng 

Đơ

n 

vị 

Thực 

hiện 

2011-

2015 

KH 

2016 

KH 

201

7 

KH 

201

8 

KH 

201

9 

KH 

202

0 

Mục 

tiêu 

KH 5 

năm 

2016 - 

2020 

1 

Tỷ lệ dân số nông 

thôn đƣợc cung cấp 

nƣớc sạch hợp vệ 

sinh 

% 90 93,5 94 94,5 95 95 95 

2 

Tỷ lệ dân số đô thị 

đƣợc cung cấp nƣớc 

sạch hợp vệ sinh 

% 98,2 93 95 100 100 100 > 95 

3 

Tỷ lệ KCN, khu chế 

xuất đang hoạt động 

có hệ thống xử lý 

nƣớc thải tập trung 

đạt tiêu chuẩn môi 

trƣờng 

% 50 50 75 75 100 100 100 

4 
Tỷ lệ thu gom chất 

thải rắn đô thị 
% 76 80 80 85 90 100 100 

5 
Tỷ lệ xử lý chất thải 

rắn đạt tiêu chuẩn 
% 90 90 90 90 90 90 90 
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10.2. Hệ thống chính sách và văn bản quy phạm pháp luật 

 Để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trƣơng trong giai đoạn 2016-

2020, HĐND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Ninh B nh đ  ban hành các văn 

bản nhằm tăng cƣờng việc triển khai thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ môi 

trƣờng. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đ  ban hành các kế hoạch, chƣơng tr nh nhằm 

cụ thể hóa việc tổ chức triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trƣờng; từng bƣớc 

hoàn thiện các cơ chế, chính sách để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh. Cụ thể nhƣ sau: 

      Bảng 10.2. Hệ thống văn bản về bảo vệ môi trƣờng của tỉnh Ninh Bình 

TT 
Năm 

ban hành 
Tên văn bản 

1 2013 

     Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 09/4/2013 của UBND 

tỉnh Ninh Bình Về việc phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải 

rắn tỉnh Ninh Bình đến năm 2030 

2 

2016 

     Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 26/01/2016 của UBND 

tỉnh Ninh Bình  Về việc phê duyệt quy hoạch bảo tồn và phát 

triển bền vững các khu rừng đặc dụng tỉnh Ninh B nh đến 2030 

3 

     Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của HĐND 

tỉnh Ninh Bình về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai 

đoạn 2016 – 2020 của tỉnh Ninh Bình 

4 

     Đề án số 24/ĐA-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về Kiểm soát ô nhiễm bảo vệ môi trƣờng giai đoạnh 

2016-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

5 2017 

     Quyết định số 1783/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của 

UBND tỉnh Ninh Bình v/v Phê duyệt Đề án thực hiện chính 

sách chi trả dịch vụ môi trƣờng rừng tỉnh Ninh Bình 

6 2018 

      ế hoạch số 05/ H-UBND ngày 15/01/2018 thực hiện Nghị 

quyết số 07-NQ/BCS ngày 10/01/2018 của Ban cán sự Đảng 

UBND tỉnh “Nghị quyết về tăng cƣờng sự l nh đạo, chỉ đạo về 

công tác bảo vệ môi trƣờng trên địa bàn tỉnh Ninh B nh đến 

năm 2020 và định hƣớng đến năm 2025” 

https://www.ninhbinh.gov.vn/Default.aspx?sname=ubnd-ninhbinh&sid=4&pageid=27160&p_steering=5083
https://www.ninhbinh.gov.vn/Default.aspx?sname=ubnd-ninhbinh&sid=4&pageid=27160&p_steering=5083
https://www.ninhbinh.gov.vn/Default.aspx?sname=ubnd-ninhbinh&sid=4&pageid=27160&p_steering=5089
https://www.ninhbinh.gov.vn/Default.aspx?sname=ubnd-ninhbinh&sid=4&pageid=27160&p_steering=5089
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7 

     Quyết định số 918/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 của UBND 

tỉnh Ninh Bình Về việc phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh Quy 

hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Ninh B nh đến năm 2030 

8 

     Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 20/12/2018 của UBND 

tỉnh Ninh Bình về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải 

y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh 

9 

2019 

     Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND 

tỉnh Ninh Bình Về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch 

quản lý chất thải rắn tỉnh Ninh B nh đến năm 2030 

10 

     Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 02/5/2019 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” 

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

11 

     Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND 

tỉnh Ninh Bình v/v Phê duyệt đề án cho thuê môi trƣờng rừng 

tỉnh Ninh Bình 

12 

    Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 06/2/2020 Về việc ban 

hành đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải nông thông tinh 

Ninh B nh giai đoạn 2020 - 2025 

13 

2020 

     Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 của 

UBND tỉnh Ninh Bình Về việc Ban hành quy chuẩn kỹ thuật 

địa phƣơng về môi trƣơng (02 quy chuẩn: Quy chuẩn kỹ thuật 

địa phương về nước thải công nghiệp và Quy chuẩn kỹ thuật 

địa phương về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng) 

14 

     Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của UBND 

tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Kế hoạch hành động về quản 

lý rác thải nhựa đại dƣơng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh 

Bình 

10.3. Hệ thống quản lý môi trƣờng 

 Hệ thống cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trƣờng trên địa bàn tỉnh Ninh 

B nh đ  đƣợc kiện toàn ở cả 3 cấp, cụ thể nhƣ sau: 

+ Cấp tỉnh: 

https://www.ninhbinh.gov.vn/Default.aspx?sname=ubnd-ninhbinh&sid=4&pageid=27160&p_steering=5085
https://www.ninhbinh.gov.vn/Default.aspx?sname=ubnd-ninhbinh&sid=4&pageid=27160&p_steering=5085
https://www.ninhbinh.gov.vn/Default.aspx?sname=ubnd-ninhbinh&sid=4&pageid=27160&p_steering=5084
https://www.ninhbinh.gov.vn/Default.aspx?sname=ubnd-ninhbinh&sid=4&pageid=27160&p_steering=5084
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 Sở Tài nguyên và Môi trƣờng là cơ quan tham mƣu, giúp UBND tỉnh quản lý 

về lĩnh vực môi trƣờng. Các đơn vị trực thuộc Sở hoạt động trong lĩnh vực BVMT 

gồm có Chi cục Bảo vệ Môi trƣờng và Trung tâm Quan trắc Tài nguyên & Môi 

trƣờng: 

 - Thực hiện Nghị định số 81/2007/NĐ-Cp ngày 23/5/2007 của Chính phủ 

quy định về tổ chức, bộ phận chuyên môn về Bảo vệ môi trƣờng tại cơ quan Nhà 

nƣớc và Doanh nghiệp Nhà nƣớc, Sở Tài nguyên và môi trƣờng đ  tham mƣu 

UBND tỉnh thành lập Chi cục BVMT tỉnh trên cơ sở tổ chức tại Phòng Môi trƣờng 

thuộc Sở Tài nguyên và Môi trƣờng. Ngày 12/5/2008 UBND tỉnh Ninh B nh đ  ban 

hành quyết định số 946/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục BVMT trực thuộc Sở 

Tài nguyên và Môi trƣờng. Hiện nay Chi cục BVMT có 03 phòng chuyên môn với 

tổng số 11 cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng. Chi cục BVMT có chức 

năng tham mƣu cho Giám đốc Sở TNMT thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nƣớc về 

BVMT trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền .(tham mƣu cho Giám đốc Sở TN&MT ban 

hành theo thẩm quyền hoặc từng cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt các văn bản 

pháp luật, chƣơng tr nh, kế hoạch, dự án, đề án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và định 

mức kinh tế – kỹ thuật; tiếp nhận và chuyển giao các ứng dụng khoa học công nghệ về 

BVMT; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực môi trƣờng của tỉnh. Tổ 

chức thực hiện các văn bản pháp luật, chƣơng tr nh, kế hoạch, dự án, đề án về BVMT 

do các cơ quan nhà nƣớc ở Trung ƣơng, UBND tỉnh, Giám đốc sở TN&MT phê duyệt 

hoặc ban hành.) 

 - Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và môi trƣờng cũng đ  cơ bản hoàn thiện 

về bộ máy tổ chức với số lƣợng viên chức và ngƣời lao động hiện tại là 28 ngƣời. 

Với chức năng nhiệm vụ đƣợc giao là tham mƣu, giúp Giám đốc Sở xây dựng văn 

bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính quy định về quan trắc tài nguyên và 

môi trƣờng; đánh giá chất lƣợng tài nguyên môi trƣờng; tham mƣu, giúp Giám đốc 

Sở tổ chức thực hiện quan trắc đánh giá chất lƣợng tài nguyên đất, tài nguyên 

khoáng sản, tài nguyên nƣớc, tài nguyên môi trƣờng biển đảo, môi trƣờng không 

khí và môi trƣờng định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; 

 - Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trƣờng - Công an tỉnh Ninh 

B nh đƣợc thành lập ngày 01/11/2007, với chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao là tham 

mƣu cho Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác đấu tranh 

phòng chống vi phạm và tội phạm về môi trƣờng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.  

 - Ban quan lý các Khu công nghiệp tỉnh có Phòng Quản lý Tài nguyên và 

môi trƣờng, với chức năng thực hiện quản lý môi trƣờng các cơ sở sản xuất kinh 
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doanh trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định. Phòng có 05 cán 

bộ chuyên môn. 

+ Cấp huyện 

 Các Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng của 08 huyện, thành phố trên địa bàn 

tỉnh Ninh B nh đƣợc thành lập từ năm 2004 để thực hiện chức năn, nhiệm vụ tham 

mƣu cho UBND huyện quản lý Nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng trên địa bàn 

huyện theo thẩm quyền. Các huyện đ  bố trí phân công 01 l nh đạo và 01 chuyên 

viên chuyên ngành về Môi trƣờng, phụ trách công tác quản lý môi trƣờng trên địa 

bàn huyện. 

UBND cấp huyện Tổ chức đăng ký, xác nhận và kiểm tra việc thực hiện cam 

kết bảo vệ môi trƣờng, đề án bảo vệ môi trƣờng, kế hoạch bảo vệ môi trƣờng và 

các kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trƣờng trên địa bàn; 

thực hiện công tác bảo vệ môi trƣờng làng nghề trên địa bàn; lập báo cáo hiện trạng 

môi trƣờng theo định kỳ; đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trƣờng làng 

nghề, các cụm công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn; thu thập, quản lý lƣu trữ dữ 

liệu về tài nguyên nƣớc, môi trƣờng và đa dạng sinh học trên địa bàn. 

Tham gia thực hiện các giải pháp ngăn ngừa và kiểm soát các loài sinh vật 

ngoại lai xâm hại; 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, quản lý nguồn gen; 

tham gia tổ chức thực hiện các kế hoạch, chƣơng tr nh bảo tồn và phát triển bền 

vững các hệ sinh thái, loài và nguồn gen. 

Tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nƣớc; theo dõi, phát hiện 

và tham gia giải quyết sự cố ô nhiễm nguồn nƣớc liên quốc gia theo thẩm quyền. 

Tổ chức thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và tham 

gia cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn cấp 

huyện. 

Theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của 

pháp luật về tài nguyên và môi trƣờng; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống 

tham nhũng, l ng phí về tài nguyên và môi trƣờng theo quy định của pháp luật và 

phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

+ Cấp xã 



Báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2020 

 

180 

 Tại 143 x  trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, 100% số xã có cán bộ kiêm nhiệm 

làm công tác bảo vệ môi trƣờng (có 01 cán bộ địa chính và 01 cán bộ MT, giao 

thông thủy lợi). 

 Dƣới đây là sơ đồ Hệ thống tổ chức và phân công trách nhiệm quản lý môi 

trƣờng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, từ cấp tỉnh đến cấp xã, cụ thể nhƣ sau: 

 

Hình 10.1.Sơ đồ Hệ thống tổ chức quản lý môi trường 

Ghi chú: 

 - TT Quan trắc TNMT: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường; 

 - Chi cục BVMT:    Chi cục Bảo vệ môi trường; 

- TT VSMT:             Trung tâm Vệ sinh môi trường; 

 - Phòng TNMT:       Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

 - Phòng QL TNMT: Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường; 

 - TTĐT PTCCN:      Trung tâm Đầu tư phát triển Cụm công nghiệp. 

- Phòng Cảnh sát MT: Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường; 

 



Báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2020 

 

181 

10.4. Vấn đề tài chính, đầu tƣ cho công tác bảo vệ môi trƣờng 

 Đầu tƣ nguồn lực tài chính cho công tác bảo vệ môi trƣờng trên địa bàn tỉnh 

Ninh B nh giai đoạn 2016 – 2019 về cơ bản, việc phân bổ kinh phí đảm bảo đạt 1% 

tổng ngân sách chi địa phƣơng và đƣợc tăng lên hàng năm. Tập trung chủ yếu vào 

các nhiệm vụ thực hiện quan trắc, phân tích môi trƣờng, đánh gái hiện trạng môi 

trƣờng của địa phƣơng, công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật về BVMT, 

công tác thanh tra, kiểm tra và các nhiệm vụ, dự án không thƣờng xuyên nhƣ: Điều 

tra, khảo sát đánh giá t nh h nh ô nhiễm; phòng ngừa ứng phó sự cố môi trƣờng trên 

địa bàn tỉnh. Ngân sách sự nghiệp môi trƣờng còn đƣợc sử dụng chi hỗ trợ cho hoạt 

động thu gom, vận chuyển và xỷ lý rác thải sinh hoạt, nƣớc thải sinh hoạt; chỉnh 

trang đô thị, cây xanh, ánh sáng,..Đối với cấp huyện, ngân sách sự nghiệp môi 

trƣờng chi cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải sinh hoạt trên 

địa bàn huyện; đảm bảo vệ sinh các công trình công cộng,.. 

 Từ năm 2015 – 2019 đ  triển khai thực hiện 10 công trình, dự án đầu tƣ phát 

triển cho nhiệm vụ BVMT với tổng mức đầu tƣ 2.251,827 tỷ đồng, trong đó có 

954,362 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phƣơng và 1.297,265 tỷ đồng từ các nguồn 

khác (nguồn vốn Trung ƣơng, vốn WB, vốn ODA Hàn Quốc). Tổng vốn đ  cấp 

trong giai đoạn 2015 – 2019 để triển khai các dự án là 517,1 tỷ đồng. Cụ thể nhƣ 

sau: 

  Bảng 10.3. Tổng hợp đầu tƣ tài chính chi cho Công tác bảo vệ môi trƣờng 

                                                                                                 Đơn vị: tỷ đồng 

TT Kinh phí chi BVMT Tổng cộng 

 

Ngân sách 

tỉnh 

Ngân sách 

huyện 

Ngân sách 

xã 

1 Năm 2016 124,808 40,745 77,061 7,002 

 Chi đầu tƣ phát triển 35,185 34,742  0,443 

 Chi thƣờng xuyên 89,623 6,003 77,061 6,559 

2 Năm 2017 215,734 120,762 82,318 12,654 

 Chi đầu tƣ phát triển 120,333 116,470 1,196 1,567 
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 Chi thƣờng xuyên 95,401 4,292 80,022 11,087 

3 Năm 2018 207,326 96,941 88,508 21,877 

 Chi đầu tƣ phát triển 99,492 93,478 2,340 3,674 

 Chi thƣờng xuyên 107,834 3,463 86,168 18,203 

4 Năm 2019 172,726 66,392 86,011 20,323 

 Chi đầu tƣ phát triển 61,931 60,075 - 1,856 

 Chi thƣờng xuyên 110,795 6,317 86,011 18,467 

      Nguồn: Báo cáo 16/BC-UBND ngày 03/2/2020 của UBND tỉnh Ninh bình 

Trong năm 2019 Sở Tài nguyên và Môi trƣờng đ  xây dựng Đề án Quỹ Bảo 

vệ môi trƣờng tỉnh Ninh B nh và đang tr nh UBND tỉnh xem xét phê duyệt 

 inh phí đầu tƣ cho công tác bảo vệ môi trƣờng tại các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh tăng dần qua các năm. Các cơ sở đ  tự giác đầu tƣ kinh phí xây dựng, lắp đặt 

và vận hành hệ thống xử lý chất thải, thực hiện chƣơng tr nh tự giám sát chất lƣợng 

môi trƣờng,…đem lại hiệu quả tích cực trong sản xuất và bảo vệ môi trƣờng, nhƣ 

Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình, Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình, công 

ty cổ phần nhựa y tế Việt Nam,…  

Nguồn chi sự nghiệp môi trƣờng đƣợc Sở Tài chính tham mƣu đề xuất Ủy ban 

nhân dân tỉnh giao trực tiếp cho UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban 

ngành và Sở Tài nguyên và Môi trƣờng để thực hiện. 

10.5. Triển khai các công cụ trong quản lý môi trƣờng. 

+ Công tác thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường  

 Trong giai đoạn 2016 đến hết Quý I năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trƣờng 

đ  tiếp nhận và thẩm định phê duyệt cho: 101 Báo cáo đánh giá tác động môi 

trƣờng; 16 Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng và phƣơng án cải tạo phục hôi 

môi trƣờng, 04 Đề án bảo vệ môi trƣờng chi tiết; 57 Kế hoạch bảo vệ môi trƣờng 

cho các dự án trên địa bàn tỉnh. Cụ thể nhƣ sau: 
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Bảng 10.4 .Tổng hợp các thủ tục môi trƣờng đƣợc phê duyệt 

giai đoạn 2016-2020 

Năm 

Thẩm định, 

phê duyệt 

báo cáo 

ĐTM của 

các dự án 

Thẩm định, 

phê duyệt báo 

cáo ĐTM và 

Phƣơng án cải 

tạo phục hồi 

môi trƣờng 

Thẩm 

định, phê 

duyệt Đề 

án bảo vệ 

môi 

trƣờng  

chi tiết 

Thẩm định 

và phê 

duyệt Kế 

hoạch  

Bảo vệ môi 

trƣờng cấp 

sở 

Xác nhận 

hoàn 

thành 

công trình 

BVMT 

2016 14 4 2 4 01 

2017 24 7 3 14 01 

2018 28 5 2 22 01 

2019 35 21 5 21 04 

9 tháng đầu 

năm 2020 
32 0 0 1 0 

Tổng  133 37 12 61 07 

                                                                 Nguồn: Chi cục Bảo vệ môi trường  

 Cũng trong giai đoạn 2016 – 2020  Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh 

Ninh B nh cũng đ  chủ trì thẩm định và phê duyệt 54 Báo cáo đánh giá tác động 

môi trƣờng cho 54 dự án trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; xác nhận 

hoàn thành công trình bảo vệ môi trƣờng phục vụ giai đoạn vận hành cho 4 dự án; 

thẩm định và phê duyệt 04 Đề án bảo vệ môi trƣờng chi tiết cho 04 cơ sở srn xuất 

kinh doanh 

+ Công tác thanh tra, kiểm tra và kiểm soát ô nhiễm môi trường tại địa phương 

 Công tác thanh tra, kiểm tra tại tỉnh Ninh B nh luôn đƣợc xác định là nhiệm 

vụ trọng tâm của quản lý nhà nƣớc về BVMT trên địa bàn tỉnh. Hàng năm Sở Tài 

nguyên và Môi trƣờng phối hợp với các Sở, ngành có liên quan thực hiện việc kiểm 

tra, thanh tra, kiểm soát ô nhiễm, xử  lý nguồn gây ô nhiễm về BVMT đối với các 

cơ sở sản xuất, kinh doanh. Qua đó nâng cao nhận thức của cộng động doanh 

nghiệp và ngƣời dân trong thực hiện các quy định của pháp luật về BVMT gắn với 

các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
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 - Trong giai đoạn từ 2016 – 2019, Sở Tài nguyên và Môi trƣờng đ  chủ trì 

phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan và UBND cấp huyện kiểm tra, kiểm 

soát định kỳ công tác BVMT đối với 151 cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn 

tỉnh (năm 2016: 46 cơ sở; năm 2017: 38 cơ sở; năm 2018: 38 cơ sở; năm 2019: 29 

cơ sở). Kết quả cho thấy các cơ sở đ  cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật 

về BVMT: lập báo cáo ĐTM/Đề án BVMT/Kế hoạch BVMT; xây dựng hệ thống 

xử lý nƣớc thải/khí thải; ký hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý 

chất thải công nghiệp thông thƣờng/chất thải nguy hại.,…Tuy nhiên, v n còn một 

số đơn vị vi phạm quy định về BVMT nhƣ: không có thủ tục về BVMT, thực hiện 

chƣa đúng một trong các nội dung trong báo cáo ĐTM/đề án BVMT/Kế hoạch 

BVMT đ  đƣợc phê duyệt; chất thải vƣợt quy chuẩn môi trƣờng theo quy định. Đ  

lập biên bản vi phạm về công tác bảo vệ môi trƣờng của các cơ sở sản xuất kinh 

doanh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với 27 cơ sở, với tổng số tiền hơn 5 

tỷ đồng. Đến nay các cơ sở đ  cơ bản khắc phục các tồn tại, không có hiện tƣợng 

tái vi phạm các hành vi đ  bị xử lý. 

 - Từ năm 2016 – 2018, Sở Tài nguyên và môi trƣờng Ninh B nh đ  phối hợp 

với Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng thực hiện 04 đợt thanh tra đối với 75 cơ sở sản 

xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh (năm 2016: 24 cơ sở; năm 2017: 15 cơ sở; năm 

2018: 07 cơ sở; năm 2019: 29 cơ sở). Kết quả, Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng đ  xử 

lý vi phạm hành chính về BVMT đối với 27 đơn vị cới tổng số tiền phạt hơn 3 tỷ 

đồng. 

10.6. Hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ và vấn đề áp dụng các công 

nghệ mới 

 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh B nh đ  thực hiện 15 mô 

hình bảo vệ rừng bền vững, 05 đề tài khoa học đ  đƣợc triển khai. Một số mô hình, 

dự án đ  phát huy tốt, nhƣ mô h nh bảo vệ rừng bền vững tại Khu du lịch sinh thái 

Thung Nham, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lƣ; Mô h nh trồng tràm nƣớc ngọt trên 

vùng đất lầy thụt tại Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nƣớc Vân Long, xã huyện 

Gia Viễn; Dự án ứng dụng công nghệ thông tin với các phần mềm chuyên phục vụ 

công tác kiểm kê, thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu về rừng. 

 - Sở Khoa học và Công nghệ tham mƣu UBND tỉnh thực hiện Đề tài khoa 

học: Điều tra, đánh giá hiện trạng về Đa dạng sinh học ở tỉnh Ninh B nh, đề xuất 

giải pháp để bảo tồn, khai thác  và sử dụng hợp lý đa dạng sinh học, ứng phó với 
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biến đổi khí hậu. Đƣa sản xuất sạch hơn vào thực tiễn sản xuất trong sản xuất kinh 

doanh. 

10.7. Nâng cao nhận thức cộng đồng và vấn đề xã hội hóa công tác bảo vệ môi 

trƣờng 

Cấp ủy, chính quyền các cấp đ  tăng cƣờng sự l nh đạo, chỉ đạo huy động sức 

mạnh của xã hội tham gia bảo vệ môi trƣờng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các 

tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội đ  tích cực phối hợp với Ngành chuyên 

môn tổ chức hoạt động, tuyên tryền vận động thành viên, hội viên và nhân dân 

nhận thức đúng đắn, tích cực tham gia bảo vệ môi trƣờng. Hội phụ nữ tỉnh, Hội 

Cựu chiến binh tỉnh, đài truyền hình Ninh Bình,... cùng với Sở Tài nguyên và Môi 

trƣờng ký kết và thực hiện chƣơng tr nh phối hợp về việc phân phối hành động 

BVMT phục vụ phát triển bền vững. Các quy định về BVMT đƣợc đƣa vào nội quy 

cơ quan, vào quy ƣớc, hƣơng ƣớc thôn, bản và là một tiêu chí để đánh giá, công 

nhận nông thôn mới và cũng là một tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá, xếp 

loại cơ quan, đơn vị văn hoá, làng x  văn hoá. 

Rác thải nhựa đang là tác nhân gây ô nhiễm môi trƣờng. Để thiết thực bảo vệ 

môi trƣờng, chống tác hại của rác thải nhựa, trên địa bàn tỉnh Ninh B nh đ  có 

nhiều địa phƣơng triển khai thực hiện tống phong trào chống rác thải nhựa do 

UBND tỉnh phát động.  

Cụ thể nhƣ  tại huyện Hoa Lƣ, Hội Phụ nữ huyện  đ  có nhiều cách làm hay 

nhằm hƣởng ứng phong trào “chống rác thải nhựa”, bƣớc đầu đ  thu hút đƣợc đông 

đảo hội viên tham gia, nhiều mô h nh đ  đƣợc xây dựng và phát huy đƣợc hiệu quả, 

góp phần giảm thiểu việc xả rác thải nhựa ra môi trƣờng. 

Phong trào “Chống rác thải nhựa” đƣợc Hội Phụ nữ huyện Hoa Lƣ chính thức 

phát động từ tháng 11/2018. Hội Phụ nữ huyện đ  tích cực tuyên truyền đến các 

cấp hội viên tác hại mà rác thải nhựa đang gây ra, nhằm nâng cao nhận thức của 

cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn huyện về bảo vệ môi trƣờng và ứng phó với biến 

đổi khí hậu; ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm do sản phẩm nhựa dùng 

một lần và túi nilon khó phân hủy gây ra. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội 

đ  tổ chức 2 diễn đàn “Hội phụ nữ với phong trào chống rác thải nhựa” tại 2 xã 

Ninh Giang và Ninh Mỹ với sự tham gia của hầu hết hội viên phụ nữ trên địa bàn 2 

x , qua đó vận động chị em phụ nữ sử dụng làn nhựa, cặp lồng inox... khi đi chợ, 

nhằm hạn chế sử dụng túi nilon và các sản phẩm nhựa dùng 1 lần. Ngay trong hội 

nghị, các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn huyện đã sử dụng bình và cốc thủy tinh đựng 
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nƣớc thay thế cho chai nƣớc nhựa...Từ năm 2015 - 2019, Hội Phụ nữ huyện đ  tặng 

trên 3.000 làn nhựa, trên 400 hộp nhựa an toàn, 53 cặp lồng inox, 128 bộ cốc thủy 

tinh cho hội viên tại các Chi hội phụ nữ.  

Từ cuối năm 2018 – 2019, tức là khi phong trào “Chống rác thải nhựa” đƣợc 

phát động, Hội đ  tặng 245 làn nhựa, 435 hộp nhựa, 128 bộ cốc thủy tinh và 53 cặp 

lồng inox cho hội viên, góp phần giúp chị em dần h nh thành thói quen từ bỏ sử 

dụng túi nilon, sản phẩm nhựa dùng một lần trong đời sống, sinh hoạt. Tại 100% 

các đơn vị trực thuộc Hội cũng đ  hƣởng ứng chiến dịch bằng cách viết bài tuyên 

truyền trên loa truyền thanh tới toàn thể nhân dân về nguy cơ ô nhiễm nhựa và 

nilon, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ sử dụng các sản phẩm dễ tiêu hủy, có thể 

tái sử dụng, thân thiện với môi trƣờng. Đồng thời vận động cán bộ, hội viên phụ nữ 

và nhân dân tham gia thu gom rác thải, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, phân 

loại rác từ đầu nguồn tại mỗi gia đ nh. 

Những hành động cụ thể, thiết thực của Hội Phụ nữ huyện Hoa Lƣ đ  có sức 

lan tỏa rất lớn trong hội viên phụ nữ và cộng đồng dân cƣ, đ  có nhiều Chi hội phụ 

nữ tích cực hƣởng ứng phong trào bằng việc thành lập các Câu lạc bộ nhƣ “Phụ nữ 

hạn chế sử dụng túi nilon”, “Phụ nữ v  sức khỏe cộng đồng” ở các x  Trƣờng Yên, 

Ninh Hải, Ninh Giang, Ninh An, Ninh Thắng... Từ hiệu ứng của các hoạt động trên 

đ  góp phần hạn chế sử dụng đồ nhựa trong sinh hoạt và giảm rác thải nhựa ra môi 

trƣờng... 

 

Hình 10.2. Hội viên phụ nữ Hoa Lư hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” 

bằng cách dùng làn nhựa và gói thực phẩm bằng lá chuối. 
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Mô h nh “Chi hội phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon” đƣợc Hội Phụ nữ x  Ninh 

Mỹ thực hiện đ  phát tặng làn nhựa cho các thành viên tham gia mô h nh, đồng thời 

tổ chức cho các thành viên ký cam kết hƣởng ứng việc xây dựng mô h nh “Chi hội 

phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon” khuyến khích chị em sử dụng làn nhựa, làn cói 

để đi chợ; hạn chế sử dụng túi nilon trong mua bán, trao đổi hàng hóa, đồ dùng, đặc 

biệt là thực phẩm.  

Không chỉ vậy, các thành viên còn tiến hành thực hiện phân loại rác thải ngay 

tại hộ gia đ nh, trong đó những thứ có thể tái chế đƣợc nhƣ vỏ chai, vỏ lon, bìa giấy 

cứng… đƣợc gom lại và bán lấy tiền gây quỹ giúp phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn. Nếu nhƣ trƣớc đây, mỗi lần đi chợ chị em thƣờng sử dụng 

từ 3-10 túi nilon thì bây giờ chỉ sử dụng 1 đến 2 túi, có ngƣời chỉ dùng làn, hộp 

nhựa, lá chuối, các dụng cụ, đồ vật thân thiện với môi trƣờng. 

Theo đó, các cấp Hội tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền kiến thức về 

nƣớc sạch, vệ sinh môi trƣờng; chủ động tham mƣu, đề xuất các giải pháp bảo vệ 

sinh môi trƣờng; tuyên truyền, vận động, giám sát các cơ sở sản xuất kinh doanh, 

các hộ chăn nuôi trên địa bàn thực hiện tốt các quy định bảo vệ môi trƣờng; nhân 

rộng các mô h nh dân vận khéo trong công tác bảo vệ môi trƣờng. Cán bộ, hội viên, 

phụ nữ tiếp tục nêu gƣơng trong bảo vệ, giữ g n, tái tạo môi trƣờng; tham gia có 

hiệu quả vào các cuộc vận động "5 không, 3 sạch"... 

Trên địa bàn huyện  im Sơn,  các cấp Hội Phụ nữ huyện  im Sơn đ  tích cực 

triển khai các hoạt động nhằm kêu gọi hội viên và nhân dân cùng nhau thay đổi 

hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi 

trƣờng do rác thải nhựa. 

Hội LHPN huyện tổ chức tuyên truyền về hậu quả ô nhiễm môi trƣờng do 

các sản phẩm nhựa dùng một lần, hƣớng d n chị em thay thế đồ nhựa dùng một lần 

trong sinh hoạt, đồng thời khuyến khích các hội viên là chủ cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm, nhà hàng, các tiểu thƣơng buôn bán tại các chợ sử dụng các sản 

phẩm thay thế túi nilon thân thiện với môi trƣờng nhƣ túi giấy, túi vải. Hội LHPN 

huyện chủ động xây dựng các mô hình bảo vệ môi trƣờng, hạn chế sử dụng túi 

nilon, sản phẩm nhựa dùng một lần.  
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Hình  10.3. Những sản phẩm làm từ rác thải nhựa của Hội viên phụ nữ thị trấn 

Bình Minh, huyện Kim Sơn  

 

10.8. Hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trƣờng 

 Tỉnh Ninh B nh đ  tích cực, chủ động hợp tác trao đổi, học tập kinh nghiệm 

trong nƣớc và quốc tế về bảo vệ môi trƣờng, tập trung hoạt động BVMT liên vùng 

nhƣ BVMT lƣu vực sông Nhuệ - sông Đáy. Đẩy mạnh việc phổ biến và áp dụng 

các tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trƣờng có liên quan đến sản phẩm và hàng hoá 

xuất khẩu; nâng cao năng lực xây dựng, thu hút các chƣơng tr nh, dự án, quản lý và 

sử dụng có hiệu quả các nguồn tài trợ quốc tế cho BVMT. 

 Ninh B nh đ  đẩy mạy công tác thỏa thuận, hợp tác quốc tế với một số tổ 

chức phi Chính phủ trong lĩnh vực môi trƣờng về các lĩnh vực bảo vệ rừng và đa 

dạng sinh học nhƣ tổ chức VCF, Quỹ Môi trƣờng toàn cầu (GEF), Hội động vật 

học Frankfurt (FZS),..tạo điều kiện giúp đỡ hỗ trợ thông qua các chƣơng tr nh đào 

tạo, tập huấn cộng đồng về nâng cao năng lực BVMT và đa dạng sinh học nhƣ: 

 - Quỹ môi trƣờng toàn cầu, Đại sứ quán Hà Lan hỗ trợ nông dân xã Gia Vân 

xây dựng môi hình bảo vệ đa dạng sinh học Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nƣớc 

Vân Long; 

 - Dự án thí điểm xây dựng và thực hiện Chƣơng tr nh Nghị sự 21 cấp địa 

phƣơng tại Ninh Bình; 
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 - Hợp tác từ năm 2001 đến nay với Hội Động vật học Frankfurt về bảo vệ 

loài Vooc mông trắng, loài thú quý hiếm đặc hữu của Việt Nam. Thông qua sự hợp 

tác với FZS, số lƣợng cá thể Vooc mông trắc đ  sinh trƣởng tốt 

 Tạo điều kiện để các tổ chức quốc tế hoạt động bảo tồn các loài động vật 

hoang dã tại Trung tâm cứu hộ linh trƣởng của Vƣờn quốc gia Cúc Phƣơng, bảo 

tồn các cá thể gấu tại Trang trại bảo tồn gấu Ninh Bình  
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CHƢƠNG XI. 

 CÁC THÁCH THỨC TRONG BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG  

PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 

TRONG 5 NĂM TỚI 

 

11.1. Các thách thức về môi trƣờng. 

Hơn 10 năm trƣớc, khi Ninh Bình có chủ trƣơng đƣa du lịch và sản xuất công 

nghiệp trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đ  có nhiều lo ngại về hoạt động lƣu trú, 

phát triển cơ sở hạ tầng du lịch và phát triển công nghiệp sẽ làm mất đi vẻ đẹp 

hoang sơ vốn có, phá vỡ cân bằng sinh thái, giảm sút chất lƣợng môi trƣờng. Tuy 

nhiên, đến nay với cách làm thận trọng và sáng tạo của cấp ủy, chính quyền địa 

phƣơng trong việc huy động sự tham gia của doanh nghiệp, ngƣời dân để khai thác, 

bảo tồn cảnh quan, thúc đẩy các hoạt động bảo vệ di tích lịch sử, di sản văn hóa…, 

du lịch ở Ninh Bình lại đang thực sự “nuôi dƣỡng” môi trƣờng sinh thái. 

Những nỗ lực của Ninh Bình trong việc bảo vệ môi trƣờng, bảo tồn các giá trị 

di sản, văn hóa đ  mang lại những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, khi lƣợng du 

khách và các dự án đầu tƣ đến với Ninh Bình ngày càng nhiều hơn th  những thách 

thức đặt ra đối với việc bảo vệ môi trƣờng ngày càng lớn hơn. 

+ Những thách thức v  bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch: 

Ngoài việc giải quyết hài hòa mối quan hệ hợp tác công - tƣ trong khai thác, 

bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch th  tỉnh cũng cần phải quan tâm đến một số 

tác động không mong muốn mà ngành công nghiệp không khói này mang lại. 

Trong đó, vấn đề cấp thiết nếu hoạt động du lịch phát triển quá mức sẽ ảnh 

hƣởng đến đời sống dân cƣ, văn hóa bản địa, phá vỡ cảnh quan thiên nhiên, đe dọa 

phát triển du lịch trong tƣơng lai. Nguồn tài nguyên nƣớc bị ô nhiễm do nƣớc thải 

sinh hoạt, việc xả rác của ngƣời dân và khách du lịch; vấn đề xử lý chất thải chƣa 

đƣợc đầu tƣ đúng mức, ảnh hƣởng môi trƣờng, tác động ngƣợc lại đến phát triển du 

lịch. 

Bên cạnh đó, các hoạt động du lịch và sinh kế của cƣ dân nếu không có sự 

quản lý chặt chẽ sẽ thiếu thân thiện với môi trƣờng và nghiêm trọng hơn là khai 

thác nguồn tài nguyên thiên nhiên quá mức, khiến cho môi trƣờng bị suy thoái. 

T nh trạng rác thải nhựa cũng là một vấn đề nóng. Điều này bộc lộ rõ nhất vào các 

mùa cao điểm khi lƣợng khách đến với các điểm du lịch đông. 
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Trƣớc thực tế này, ngành Du lịch tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, 

chính quyền địa phƣơng tổ chức các lớp tuyên truyền, bồi dƣỡng, tập huấn cho các 

cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, ngƣời lao động tại các khu, điểm du lịch, ngƣời 

dân trong khu di sản các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng; thƣờng 

xuyên chỉ đạo các đơn vị quản lý khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh tập trung đầu 

tƣ, nâng cấp hệ thống nhà vệ sinh đảm bảo các điều kiện phục vụ khách du lịch tại 

các khu, điểm du lịch trong toàn tỉnh; chủ động thực hiện thu gom rác thải theo 

đúng quy định đảm bảo vệ sinh môi trƣờng du lịch 

 Tăng cƣờng các biện pháp tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức 

của ngƣời dân về bảo vệ môi trƣờng. Phối hợp với các cấp chính quyền cơ sở, 

doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, Ban Quản lý các khu du lịch để xây 

dựng, ban hành các quy định về bảo vệ môi trƣờng du lịch. Bên cạnh đó, thƣờng 

xuyên thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trƣờng, xử lý 

và khắc phục các hậu quả ô nhiễm, suy thoái môi trƣờng do tác động của hoạt động 

du lịch.  huyến khích phát triển các cơ sở dịch vụ xử lý chất thải, áp dụng công 

nghệ để ứng phó với các sự cố môi trƣờng. 

Hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển ngành du lịch gắn với quy hoạch 

tổng thể phát triển kinh tế, x  hội, quy hoạch tài nguyên môi trƣờng; thực hiện tốt 

quy hoạch về nguồn cung cấp nƣớc sạch cho khu vực đô thị và nông thôn, nhất là 

các địa điểm du lịch trọng điểm... 

+ Những thách thức trong hoạt động sản xuất công nghiệp 

Ninh B nh đang đứng trƣớc thách thức giữa phát triển kinh tế và giải quyết 

vấn đề ô nhiễm môi trƣờng do phát triển gây ra. Những thách thức đặt ra, đó là: 

Mâu thu n giữa yêu cầu bảo vệ môi trƣờng với lợi ích kinh tế trƣớc mắt trong đầu 

tƣ phát triển của địa phƣơng; tổ chức và năng lực quản lý môi trƣờng còn nhiều bất 

cập…, trong khi đó khối lƣợng nƣớc thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại phát sinh 

ngày càng gia tăng. 

Những năm gần đây, kinh tế - x  hội của tỉnh Ninh B nh có bƣớc phát triển 

nhanh theo hƣớng CNH-HĐH. Tuy nhiên sự phát triển kinh tế - x  hội với nhiều 

khu công nghiệp – cụm công nghiệp ( CN- CCN) gây hậu quả xấu cho môi 

trƣờng. Chất lƣợng nƣớc sông bị suy thoái ở một số nơi, nhất là tại nhiều đoạn chảy 

qua đô thị, làng nghề, khu công nghiệp. Bảo vệ môi trƣờng lƣu vực sông đang đứng 

trƣớc nhiều thách thức giữa yêu cầu bảo vệ môi trƣờng với lợi ích kinh tế trƣớc 
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mắt, giữa cơ sở hạ tầng, kỹ thuật bảo vệ môi trƣờng còn lạc hậu với khối lƣợng 

nƣớc thải từ các  CN-CCN, làng nghề xả vào môi trƣờng ngày càng tăng. 

Trên địa bàn tỉnh hiện có 21 nhà máy sản xuất gạch với tổng công suất 665 

triệu viên/năm. Trong quá tr nh sản xuất mặc dù các nhà máy có ý thức bảo vệ môi 

trƣờng song khói bụi v n chƣa đƣợc kiểm soát triệt để, gây bức xúc trong nhân dân. 

Thêm nữa, bảy nhà máy sản xuất xi măng, 83 đơn vị đang khai thác khoáng sản, tại 

90 điểm mỏ khai thác, trong đó 52 điểm mỏ lập dự án cải tạo, phục hồi môi trƣờng, 

61 điểm mỏ ký quỹ cải tạo phục hồi môi trƣờng. Các doanh nghiệp cơ bản thực 

hiện đƣợc một số biện pháp giảm ô nhiễm song v n còn t nh trạng đất đá rơi vãi 

trên đƣờng, trƣớc khi ra khỏi nơi khai thác chƣa vệ sinh bánh lốp, gầm xe, còn có 

hiện tƣợng chạy quá tốc độ, chở quá trọng tải, che chắn bạt không kín gây ra bụi 

bặm và nhanh làm hỏng đƣờng, khiến ngƣời dân bất b nh. 

Trong khi đó, làng nghề ở Ninh B nh ngoài vai trò tạo việc làm và phát triển 

kinh tế địa phƣơng, v n còn nhiều bất cập trong quy hoạch cũng nhƣ xử lý nƣớc 

thải. 75 làng nghề thủ công có từ lâu đời, nhƣng chƣa xây dựng giải pháp bảo vệ 

môi trƣờng gây ô nhiễm nhất là bụi, tiếng ồn, nƣớc thải... 

 hông chỉ môi trƣờng ở thành phố, thị trấn trong tỉnh Ninh B nh có dấu hiệu 

ô nhiễm, ngay cả khu vực nông thôn vốn trƣớc đây đƣợc coi là “sạch” th  nay cũng 

đang có t nh trạng ô nhiễm nguồn nƣớc và không khí. Theo số liệu thống kê, lƣợng 

rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn Ninh B nh khoảng 182 tấn/ngày. Rác đƣợc thu 

gom, tập kết tại chân núi hoặc b i rác của x  để đốt hoặc chôn lấp. Tuy nhiên kinh 

phí hạn hẹp khiến mô h nh thu gom rác tập trung thƣờng chiếm tỷ lệ thấp và chƣa 

thƣờng xuyên. 

Hoạt động sản xuất khai thác khoáng sản (khai thác đất, đá), sản xuất xi 

măng và hoạt động chăn nuôi cũng nhƣ chất thải chăn nuôi đ  và đang gia tăng 

thêm sức ép cho môi trƣờng không khí, môi trƣờng nƣớc cũng nhƣ môi trƣờng đất. 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Ninh B nh có bảy  hu công nghiệp đƣợc thành 

lập trên địa bàn tỉnh trong đó 5  CN đ  đi vào hoạt động gồm:  CN Gián  hẩu, 

 CN Tam Điệp giai đoạn I,  CN  hánh Phú,  CN Phúc Sơn và Khu công nghiệp 

 hánh Cƣ, tỷ lệ lấp đầy đạt 86-100%. Các  CN đ  và đang hoạt động thu hút 

nhiều dự án đầu tƣ trong và ngoài nƣớc. Song hiện nay mới có  CN  hánh Phú, 

 CN Gián  hẩu và  CN Phúc Sơn xây dựng Nhà máy xử lý nƣớc thải tập trung, 

bƣớc đầu bảo đảm thu gom, xử lý lƣợng nƣớc thải tại  CN.  CN Tam Điệp giai 

đoạn I chƣa có hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung. Tổng lƣợng chất thải rắn khoảng 
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2049,475 tấn/năm (trong đó tổng chất thải nguy hại khoảng 748,675 tấn/năm). Các 

KCN không có hệ thống xử lý chất thải rắn tập trung, chủ dự án tự thu gom, phân 

loại, lƣu giữ đúng nơi quy định đối với chất thải rắn, chất thải nguy hại và thuê đơn 

vị chức năng vận chuyển đi xử lý. 

 Và quy hoạch 25 Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh và hiện đá có 13/25 

CCN đ  đi vào hoạt động,  trong đó hiện đ  có hiện đ  có 03 CCN (Cầu Yên, Gia 

Vân,  hánh Thƣợng) đ  cơ bản xây dựng xong hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung 

và đi vào vận hành, CCN Gia Phú đang xây dựng. Các CCN còn lại chƣa xây dựng 

hệ thống xử lý nƣớc thải và các công tr nh phục vụ hoạt động chung của CCN. Đ  

có 10 CCN (Gia Vân, Gia Phú, Cầu Yên,  hánh Thành, Ninh Vân,  hánh Thƣợng, 

Gia Lập, Văn Phong,  hánh Hải II, Đồng Hƣớng) đ  đƣợc Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng. 

Trong với 76 dự án của doanh nghiệp đang đầu tƣ, hoạt động trong CCN có 

50 dự án đ  lập ĐTM hoặc phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trƣờng, 04 dự án đang 

triển khai, 22 dự án chƣa phê duyệt hồ sơ môi trƣờng. (Riêng CCN làng nghề Ninh 

Vân có 20 doanh nghiệp do trƣớc đây trúng đấu giá quyền sử dụng đất nên không 

có lập dự án đầu tƣ cũng nhƣ làm ĐTM). 

11.2. Phƣơng hƣớng và giải pháp bảo vệ môi trƣờng trong 5 năm tới. 

11.2.1. Giải pháp v  cơ cấu tổ chức quản lý môi trường. 

- H nh thành và phát triển hệ thống quản lý môi trƣờng ở địa phƣơng theo 

hƣớng kết hợp quản lý tài nguyên và môi trƣờng, trong đó việc quản lý môi trƣờng 

đủ mạnh ở các tỉnh và huyện. H nh thành bộ phận quản lý môi trƣờng kết hợp với 

quản lý tài nguyên ở các cấp. Cụ thể là: 

+ Tăng cƣờng năng lực, tr nh độ cán bộ quản lý môi trƣờng cả về số lƣợng và 

chất lƣợng. 

- Tăng cƣờng phối hợp giữa các bên liên quan: Tăng cƣờng sự phối kết hợp 

giữa trung ƣơng và địa phƣơng trong việc triển khai các hoạt động bảo vệ môi 

trƣờng nhằm kiểm tra, giám sát và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp 

luật về bảo vệ môi trƣờng của các tổ chức, cá nhân và hộ gia đ nh, Ngoài ra, cần 

phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành phố trong vùng đồng bằng sông Hồng để 

thống nhất chƣơng tr nh hành động nhằm giải quyết vấn đề môi trƣờng liên vùng 

nhƣ: bảo vệ môi trƣờng nƣớc sông Nhuệ - Đáy, xử lý chất thải công nghiệp nguy 

hại. 
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- Tăng cƣờng cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ công tác quản lý môi 

trƣờng.  

 - Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các Sởm, Ban, ngành và địa phƣơng trong 

vấn đề quản lý môi trƣờng liên ngành, để triển khai hoạt động này ngày càng đạt 

hiệu quả, đạt đƣợc các mục tiêu đề ra. 

- Đẩy mạnh công tác quản lý môi trƣờng tại các KCN, CCN và làng nghề 

- Thực hiện các dự án, nhiệm vụ hợp tác quốc tế về BVMT ở địa phƣơng.  

- Xác lập cơ chế thông tin về môi trƣờng: Xây dựng cơ chế trao đổi thông tin 

về môi trƣờng giữa các bộ ngành với các địa phƣơng nhằm tạo mạng lƣới thông tin 

chung, dễ khai thác khi cần thiết và không chồng chéo, sai lệch. 

- Gắn kết công tác nghiên cứu trên sách với công tác quản lý trên thực địa. 

11.2.2. Giải pháp v  mặt chính sách, th  chế, luật pháp liên quan lĩnh vực 

BVMT. 

- Tiếp tục rà soát, hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi 

trƣờng, đề xuất hƣớng sửa đổi và hoàn thiện. 

- Tiếp tục xây dựng các quy chế bảo vệ môi trƣờng: Quy định bảo vệ môi 

trƣờng khu công nghiệp; BVMT trong hoạt động giao thông vận tải; BVMT trong 

hoạt động xây dựng; BVMT lĩnh vực thƣơng mại - công nghiệp; BVMT trong hoạt 

động khám, chữa bệnh,… 

- Tiếp tục xây dựng Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trƣờng đủ năng 

lực để phân tích, đánh giá, quản lý và theo dõi diễn biến chất lƣợng môi trƣờng tỉnh 

Ninh Bình. 

- Điều tra khảo sát, khoanh vùng các khu vực bị ô nhiễm, suy thoái môi trƣờng 

nghiêm trọng, xây dựng chƣơng tr nh, kế hoạch khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi 

trƣờng. 

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác  kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trƣờng, đặc 

biệt tập trung đối với các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng, các cơ sở có tiềm ẩn 

nguy cơ gây ô nhiễm môi trƣờng. 

- Có chính sách ƣu đ i đối với cơ sở sản xuất áp dụng công nghệ sạch và cơ sở 

sản xuất không gây ô nhiễm.  

- Các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng phải đƣợc xử lý triệt để. 
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- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải thực hiện nghiêm những nội 

dung đ  cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng hoặc Đề án bảo vệ 

môi trƣờng hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trƣờng hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trƣờng. 

11.2.3. Giải pháp v  mặt tài chính, đầu tư cho B M . 

- Phân bổ hợp lý và sử dụng có hiệu quả 1% kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi 

trƣờng; tăng cƣờng kinh phí chi cho sự nghiệp bảo vệ môi trƣờng. 

- Kêu gọi, khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân trong nƣớc 

và nƣớc ngoài đầu tƣ xây dựng các công trình dịch vụ phục vụ cho công tác bảo vệ 

môi trƣờng. 

11.2.4. Vấn đ  tăng cường các hoạt động giám sát chất lượng, quan trắc và cảnh 

báo ô nhiễm môi trường. 

 - Đầu tƣ máy móc thiết bị hiện đại, nguồn nhân lực có chuyên môn, kinh 

nghiệm trong công tác quan trắc và phân tích. 

- Xây dựng trạm quan trắc môi trƣờng tự động liên tục môi trƣờng không khí 

và môi trƣờng nƣớc trên địa bàn tỉnh Ninh B nh để theo dõi, cập nhật thƣờng xuyên 

diễn biễn chất lƣợng môi trƣờng khu vực đô thị trung tâm của tỉnh Ninh Bình. 

-  Duy tr  thƣờng xuyên các hoạt động quan trắc môi trƣờng. 

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện chƣơng 

tr nh giám sát môi trƣờng môi trƣờng định kỳ.  

  - Đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, quan trắc, dự báo, cảnh báo và kiểm 

soát ô nhiễm, đặc biệt tại những khu vực làng nghề, khu vực có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trƣờng cao. 

  - Xây dựng quy định bắt buộc các cơ sở công nghiệp tự báo cáo về tình hình 

bảo vệ môi trƣờng, trong đó xác định rõ các chế tài xử phạt hành chính những 

trƣờng hợp không chấp hành, đặc biệt với những trƣờng hợp cố tình báo cáo sai 

hoặc thiếu thông tin. 

  - Việc thu thập dữ liệu về bảo vệ môi trƣờng hiện nay còn ít, thông tin rời 

rạc, nên không hỗ trợ tốt cho việc giám sát và cƣỡng chế thi hành luật. Do vậy, cần 

triển khai công tác quản lý và phân tích dữ liệu nhằm sử dụng hiệu quả thông tin và 

cải thiện chất lƣợng môi trƣờng theo phƣơng thức hiệu quả nhất về kinh tế.    

  - Cải tiến hoạt động giám sát và các biện pháp cƣỡng chế nhằm nâng cao 

hiệu quả công tác kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm. Sử dụng hình thức công bố 

thông tin về những cơ sở thực hiện tốt hoặc không thực hiện tốt công tác bảo vệ 
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môi trƣờng nhằm khuyến khích nỗ lực cải thiện tình trạng môi trƣờng của các chủ 

cơ sở sản xuất. 

11.2.5. Vấn đ  nguồn lực con người, giải pháp tăng cường sự tham gia của cộng 

đồng bảo vệ môi trường. 

Ðẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trƣờng, có cơ chế, chính sách 

khuyến khích cá nhân, tổ chức, cộng đồng tham gia bảo vệ môi trƣờng:  

- Xây dựng Quy ƣớc, hƣơng ƣớc, xây dựng làng văn hoá, gia đ nh văn hoá 

gắn với công tác bảo vệ môi trƣờng. 

- Tăng cƣờng, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính 

trị - xã hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến ngƣời dân, nâng cao ý thức trách 

nhiệm bảo vệ môi trƣờng. 

- Xây dựng và phát triển lực lƣợng tình nguyện bảo vệ môi trƣờng. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra có biện pháp xử lý nghiêm minh, buộc các cơ sở 

sản xuất kinh doanh vi phạm pháp luật về Bảo vệ môi trƣờng phải có trách nhiệm 

khắc phục sửa sai và thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ môi trƣờng. 

- Phát triển các dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải và các 

dịch vụ khác bảo vệ môi trƣờng với sự tham gia của mọi thành phần kinh tế. Hình 

thành các loại hình tổ chức đánh giá, tƣ vấn, giám định, chứng nhận về bảo vệ môi 

trƣờng; thành lập doanh nghiệp dịch vụ môi trƣờng đủ mạnh để giải quyết các vấn 

đề môi trƣờng lớn, phức tạp. 

-  Tăng cƣờng giáo dục môi trƣờng trong các trƣờng học. Ngành tài nguyên và 

môi trƣờng phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục trong việc lồng ghép các kiến 

thức môi trƣờng vào chƣơng tr nh giáo dục một cách khoa học, hợp lý trên cơ sở 

khuyến khích, nâng cao ý thức tự giác bảo vệ môi trƣờng của học sinh tại các 

trƣờng học trên địa bàn tỉnh. 

- Tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về 

“bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước”, Chỉ thị 29-CT/TW ngày 21/01/2009 của Ban Bí thƣ về tiếp tục đẩy mạnh 

thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW, Nghị quyết Trung ƣơng 7 (khóa XI) về “Chủ 

động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 

trường”, Chƣơng tr nh số 48-CTr/TU ngày 11/9/2013 của Tỉnh ủy về thực hiện 

Nghị quyết Trung ƣơng 7 (khóa XI), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XVIII với mục tiêu cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hƣớng hiện đại năm 
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2015 và thành phố trực thuộc Trung ƣơng vào những năm 20 của Thế kỷ 21; hàng 

năm có kế hoạch cụ thể thực hiện các mục tiêu về công tác bảo vệ môi trƣờng.  

-  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trƣơng, chính sách và 

pháp luật về bảo vệ môi trƣờng, Luật bảo vệ môi trƣờng năm 2014 với nhiều hình 

thức đa dạng, phong phú, hiệu quả, nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức của các 

tầng lớp nhân dân trên toàn tỉnh, tạo sự chuyển biến thật sự trong công tác môi 

trƣờng; tích cực tuyên truyền để học sinh, đoàn viên, hội viên hƣởng ứng phân loại 

rác thải tại nguồn, có ý thức bảo vệ môi trƣờng từ gia đ nh, nhà trƣờng, nơi công 

cộng. 

- Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, toạ đàm quán triệt, tuyên truyền 

thực hiện các quan điểm của Đảng về công tác bảo vệ môi trƣờng và các lĩnh vực 

của ngành theo tinh thần Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 29-

CT/TW của Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng. Tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ 

làm công tác tuyên giáo, khoa học, công nghệ, tài nguyên, môi trƣờng của các địa 

phƣơng và các tổ chức chính trị - xã hội về biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và 

bảo vệ môi trƣờng. 

- Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng và tuyên truyền phổ biến 

tài liệu "Sổ tay cán bộ tuyên giáo bảo vệ môi trƣờng"; “99 câu hỏi-đáp về quản lý 

tài nguyên, bảo vệ môi trƣờng và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu” và các tài 

liệu thông tin thời sự về tình hình biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ 

môi trƣờng nhằm cung cấp những khái niệm, kiến thức cơ bản về lĩnh vực tài 

nguyên - môi trƣờng, nâng cao nhận thức, hỗ trợ hoạt động l nh đạo, chỉ đạo của 

các cấp uỷ đảng, chính quyền và ngành Tuyên giáo trong lĩnh vực tài nguyên - môi 

trƣờng. 

-  Phối hợp xây dựng các đề án về "tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về 

đất đai" và "chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh công tác bảo vệ tài 

nguyên và môi trƣờng", phục vụ cho việc ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội 

nghị lần thứ sáu và Nghị quyết 24-NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành 

Trung ƣơng khoá XI. 

- Thực hiện đề án tuyên truyền biển, đảo hàng năm nhằm nâng cao nhận thức 

về vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, đội 

ngũ trí thức và các tầng lớp nhân dân trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất 

nƣớc. 
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- Phối hợp công tác tập huấn, cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên 

toàn tỉnh về chủ trƣơng, đƣờng lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nƣớc 

phục vụ việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớn 

nhân dân về lĩnh vực tài nguyên - môi trƣờng. 

11.2.6. Các giải pháp v  quy hoạch phát tri n. 

- Lồng ghép triển khai đồng bộ công tác bảo vệ môi trƣờng gắn với thực hiện 

kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. 

- Lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi trƣờng trong quy hoạch xây dựng đô thị, quy 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Triển khai đánh giá tác động môi trƣờng 

cho các dự án quy hoạch đô thị, tăng cƣờng công tác quản lý quy hoạch xây dựng.  

- Nghiên cứu ban hành các cơ chế chính sách khuyến khích các thành phần 

kinh tế, huy động các nguồn lực trong xã hội cùng tham gia đầu tƣ, quản lý, vận 

hành cung cấp các dịch vụ công cộng đô thị, xoá bỏ bao cấp, tính độc quyền, sự 

manh mún, khép kín theo địa giới hành chính. 

- Tiến hành các hoạt động bảo vệ môi trƣờng hiệu quả cho từng khu vực: 

 Đối với các khu đô thị và khu công nghiệp 

Tiến hành đánh giá tác động môi trƣờng đối với quy hoạch phát triển đô thị, 

khu công nghiệp; xây dựng các khu đô thị, khu công nghiệp mới với các điều kiện 

vệ sinh môi trƣờng, kết cấu hạ tầng về môi trƣờng đồng bộ; kết hợp cải tạo, chỉnh 

trang đô thị với cải thiện các điều kiện về môi trƣờng. 

Tăng cƣờng năng lực thu gom chất thải rắn; quy hoạch các khu xử lý đủ công 

suất và đạt tiêu chuẩn môi trƣờng; xây dựng các cơ sở xử lý, tái chế hoặc các lò 

thiêu chất thải rắn ở các đô thị và khu công nghiệp trên phạm vi toàn tỉnh. 

Cải tạo và nâng cấp hệ thống tiêu thoát nƣớc thải, nƣớc mƣa ở các đô thị. Tiến 

hành xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung ở các đô thị và các khu công 

nghiệp đảm bảo nƣớc thải đƣợc xử lý đạt tiêu chuẩn trƣớc khi thải ra môi trƣờng. 

Thực hiện nạo vét, cải tạo các ao, hồ, các đoạn sông, kênh, rạch đi qua các 

đô thị và khu công nghiệp. Cải tiến hệ thống giao thông, từng bƣớc lắp đặt các thiết 

bị giảm thiểu, hấp thụ khí thải từ các phƣơng tiện giao thông, đặc biệt là các khí 

thải độc hại. 

 Đối với các lưu vực sông   

Các lƣu vực sông của tỉnh có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc cung cấp 

nguồn nƣớc cho sinh hoạt và phát triển kinh tế, xã hội nhƣng hiện đang bị ô nhiễm 
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do các nguồn thải đô thị và công nghiệp gây nên. Do vậy, cần tiến hành các giải 

pháp đồng bộ, phối hợp với các ngành, các cấp nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng 

xả thải vƣợt tiêu chuẩn cho phép ra các lƣu vực sông. Xác định ƣu tiên, tiến hành 

cải tạo chất lƣợng môi trƣờng từng lƣu vực sông, tiến tới cải thiện chất lƣợng các 

lƣu vực sông trên địa bàn tỉnh. 

Đối với khu vực nông thôn  

Bảo vệ môi trƣờng vùng nông thôn phải gắn liền với chƣơng tr nh nông thôn 

mới, nâng cao nhận thức và hiểu biết của cộng đồng dân cƣ, đặc biệt là các biện pháp 

bảo vệ, giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng, giảm thiểu tác động của ô nhiễm môi trƣờng 

tới sức khoẻ cộng đồng, thực hiện kế hoạch hoá gia đ nh. 

Chú trọng bảo vệ môi trƣờng các làng nghề bằng các biện pháp cải tiến công 

nghệ, xây dựng hệ thống xử lý chất thải, quy hoạch các khu làng nghề với hệ thống 

kết cấu hạ tầng đạt tiêu chuẩn môi trƣờng.  

Kiên quyết không đầu tƣ xây dựng mới các KCN vừa và nhỏ, cụm công 

nghiệp làng nghề khi không có đơn vị kinh doanh hạ tầng. 

      Đối với các di sản tự nhiên và di sản văn hóa 

Quan tâm gìn giữ, bảo vệ và tôn tạo môi trƣờng văn hoá, tự nhiên cho các di 

sản văn hoá, tự nhiên khu Bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

Coi đó nhƣ một bộ phận quan trọng của Chiến lƣợc bảo vệ môi trƣờng và có các 

biện pháp bảo vệ cũng nhƣ phát triển các di tích văn hoá, tự nhiên quý giá đó. 

11.2.7. Các giải pháp v  công nghệ và kỹ thuật. 

 -  Giám sát chặt chẽ quá trình thẩm định công nghệ của các dự án đầu tƣ mới 

vào các khu công nghiệp tập trung, khu công nghiệp vừa và nhỏ, cụm công nghiệp 

làng nghề. Chỉ tiếp nhận vào các khu, cụm công nghiệp các dự án đầu tƣ công nghệ 

hiện đại, công nghệ tiêu tốn ít nguyên nhiện liệu và năng lƣợng, công nghệ tái sử 

dụng các loại chất thải phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. 

- Giám sát chặt chẽ quá trình thẩm định công nghệ của các dự án đầu tƣ mới 

vào các khu công nghiệp tập trung, khu công nghiệp vừa và nhỏ, cụm công nghiệp 

làng nghề. Chỉ tiếp nhận vào các khu, cụm công nghiệp các dự án đầu tƣ công nghệ 

hiện đại, công nghệ tiêu tốn ít nguyên nhiện liệu và năng lƣợng, công nghệ tái sử 

dụng các loại chất thải phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội.. 

- Triển khai áp dụng giải pháp sản xuất sạch hơn trong các khâu sản xuất của 

các doanh nghiệp. Lựa chọn giải pháp công nghệ thích hợp đầu tƣ xử lý nƣớc thải, 
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khí thải đạt Tiêu chuẩn môi trƣờng Việt Nam. 

 - Triển khai áp dụng giải pháp sản xuất sạch hơn trong các khâu sản xuất của 

các doanh nghiệp. Có các giải pháp hỗ trợ tài chính cho các cơ sở áp dụng công 

nghệ sản xuất sạch hơn. 

- Giám sát chặt chẽ quá trình thẩm định công nghệ của các dự án đầu tƣ mới 

vào các khu công nghiệp tập trung, khu công nghiệp vừa và nhỏ, cụm công nghiệp 

làng nghề. Chỉ tiếp nhận vào các khu, cụm công nghiệp các dự án đầu tƣ công nghệ 

hiện đại, công nghệ tiêu tốn ít nguyên nhiện liệu và năng lƣợng, công nghệ tái sử 

dụng các loại chất thải phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. 

- Từng bƣớc đƣa công nghệ sinh học vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, 

giảm dần việc sử dụng các loại thuốc trừ sâu, áp dụng chƣơng tr nh phòng trừ dịch 

hại tổng hợp IPM trong nông nghiệp. 

+ Nghiên cứu đánh giá tổng thể về cơ chế phát thải, bổ sung các giải pháp 

công nghệ, các công nghệ hiện đại, tăng khả năng tự bảo vệ môi trƣờng. 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 

 

       1. KẾT LUẬN 

Trong giai đoạn 2016 - 2020 công tác bảo vệ môi trƣờng trên địa bàn tỉnh 

Ninh B nh đ  và đang đƣợc quan tâm chỉ đạo thực hiện. Các Sở, Ban ngành, các 

huyện, các cơ sở sản xuất đ  quan tâm đến công tác quản lý môi trƣờng góp phần 

ngăn chặn tình trạng ô nhiễm. Nhận thức của cộng đồng dân cƣ đ  đƣợc nâng cao 

hơn. Mặc dù vậy diến biến môi trƣờng ngày càng phức tạp và có nguy cơ làm ảnh 

hƣởng không tốt đến cộng đồng, đến hệ sinh thái, yêu cầu các cấp, các ngành, các 

tầng lớp nhân dân cùng chung trách nhiệm, quan điểm đánh giá nghiêm túc về thực 

trạng môi trƣờng đề xuất những giải pháp tích cực để đạt đƣợc mục tiêu phát triển 

bền vững, cân bằng giữa các lợi ích: Kinh tế - xã hội và Bảo vệ môi trƣờng. 

Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội kéo theo nhiều áp lực trong vấn đề môi 

trƣờng trong đó có thể đề cập tới: 

- Môi trƣờng nƣớc mặt tại một số đoạn sông, suối, khu vực đô thị, cơ sở sản 

xuất và  CN đ  bị ô nhiễm của một vài thông số. 

- Chất lƣợng không khí đang có chiều hƣớng ra tăng ô nhiễm, đặc biệt là 

thông số bụi vƣợt quá tiêu chuẩn cho phép tại một số khu công nghiệp, nhà máy xi 

măng và làng nghề chế tác đá mỹ nghệ Ninh Vân. 

- Tình hình khai thác khoáng sản còn nhiều bất cập, công tác quản lý môi 

trƣờng và ký quỹ cải tạo phục hồi môi trƣờng còn gặp nhiều khó khăn. 

- Công tác quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực nông thôn và đô 

thị chƣa theo kịp với tốc độ gia tăng phát sinh từng năm theo cấp số cộng 

- Nguồn lực dành cho công tác quản lý môi trƣờng còn rất hạn hẹp do vậy 

trong công tác quản lý môi trƣờng còn gặp nhiều khó khăn. 

- Ý thức chấp hành luật bảo vệ môi trƣờng ở một số cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, của các hộ cá thể và ngƣời dân còn chƣa cao, chƣa tự giác thực hiện các quy 

định về công tác bảo vệ môi trƣờng.  

2. KIẾN NGHỊ 

 Đề nghị Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân các cấp ở địa phƣơng: 

 Bố trí 1% nguồn ngân sách cho công tác bảo vệ môi trƣờng đảm bảo theo 

đúng nội dung sự nghiệp môi trƣờng. 
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 Xây dựng quy hoạch, lựa chọn các ngành nghề hợp lý, ít ảnh hƣởng đến môi 

trƣờng hoặc công nghệ sản xuất sạch đƣợc đầu tƣ vào tỉnh cũng nhƣ vào các khu 

công nghiệp  (các ngành sản xuất hợp lý và sạch nhƣ: sử dụng ít các loại nhiên liệu 

xăng, dầu, than; sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên; tái sử dụng lại chất 

thải). 

Có cơ chế cụ thể để khuyến khích, tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức tham 

gia trong việc xử lý và  bảo vệ môi trƣờng tiến tới xã hội hoá công tác bảo vệ môi 

trƣờng. 

Tăng cƣờng công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức và biện pháp 

phù hợp để nâng cao nhận thức của các cơ sở sản xuất, kinh doanh về bảo vệ môi 

trƣờng. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo trì thiết bị máy móc, vệ sinh môi 

trƣờng khu vực sản xuất. Có chế độ thƣởng phạt công minh bằng hình thức kinh tế, 

quy rõ trách nhiệm cá nhân cụ thể cho các đơn vị sản xuất nhằm tăng cƣờng hiệu 

quả công tác bảo vệ môi trƣờng.  

Tăng cƣờng hoạt động phối hợp kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm về bảo vệ 

môi trƣờng; Phát hiện và có biện pháp nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng 

Trong quy hoạch phát triển cần định rõ các loại làng nghề cho phù hợp để phát 

huy đƣợc thế mạnh của làng nghề truyền thống, sử dụng hợp lý nguồn nguyên liệu 

và lực lƣợng lao động. Từ qui hoạch phát triển cần xây dựng qui hoạch môi trƣờng 

cho các làng nghề.  

Hỗ trợ đầu tƣ cơ sở hạ tầng các làng nghề thông qua các dự án hoặc vốn vay 

ƣu đ i; hỗ trợ doanh nghiệp đầu tƣ đổi mới trang thiết bị sản xuất. 

Đầu tƣ vốn để xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải, rác thải tập trung cho khu 

công nghiệp Tam Điệp và các Cụm công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh 

Tăng nguồn ngân sách bảo vệ môi trƣờng cho các ngành, các cấp. Bổ sung 

nguồn nhân lực trong quản lý môi trƣờng cấp huyện, thành phố và tuyến xã, 

phƣờng, thị trấn phát triển công nghiệp mạnh. 
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