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Báo cáo tổng hợp số liệu Bộ chỉ thị môi trường tỉnh Bắc Kạn năm 2017 

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn 

PHẦN I: MỞ ĐẦU 

 

1. Sự cần thiết của nhiệm vụ 

Chỉ thị môi trường (CTMT) là một trong những công cụ hỗ trợ trong công tác 

quản lý, bảo vệ môi trường (BVMT) của quốc gia và địa phương nhằm đánh giá, 

theo dõi diễn biến chất lượng môi trường. Năm 2016, Ủy ban nhân tỉnh Bắc Kạn 

đã ban hành Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2016 về việc 

phê duyệt Bộ chỉ thị môi trường tỉnh Bắc Kạn bao gồm 30 chỉ thị môi trường, 69 

chỉ thị thứ cấp thuộc 5 nhóm chỉ thị: Động lực, áp lực, hiện trạng, tác động và đáp 

ứng. Việc tiếp tục triển khai và thực hiện nhiệm vụ “Tổng hợp số liệu Bộ chỉ thị 

môi trường tỉnh Bắc Kạn năm 2017” là hết sức cần thiết nhằm bổ sung thông tin, 

chuỗi số liệu hàng năm làm cơ sở xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường cấp tỉnh 

và gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng Báo cáo hiện trạng môi trường 

quốc gia.  

Báo cáo là cơ sở đánh giá một cách đầy đủ và chính xác tình hình thực hiện các 

chỉ thị, kế hoạch về tài nguyên, môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn góp phần cho 

việc đánh giá, dự báo, hoạch định chiến lược, chính sách về tài nguyên và môi 

trường các năm tiếp theo. 

2. Căn cứ pháp lý thực hiện nhiệm vụ 

- Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014. 

- Thông tư số 29/2013/TT-BTNMT ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và 

Môi trường. 

- Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2015 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và 

quản lý số liệu quan trắc môi trường. 

- Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phê duyệt Bộ chỉ thị môi trường tỉnh Bắc Kạn. 

- Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về Kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2017; 

- Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 9 tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017. 
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 - Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phê duyệt các nhiệm vụ sự nghiệp môi trường năm 2017. 

- Quyết định số 45/QĐ-STNMT ngày 20 tháng 02 năm 2017 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 

2017 (đợt 2) về chi Sự nghiệp môi trường năm 2017 cho các đơn vị trực thuộc sở 

thực hiện nhiệm vụ. 

- Quyết định số 78/QĐ-STNMT ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi tiết chi sự nghiệp 

bảo vệ môi trường năm 2017. 

3. Thông tin về nhiệm vụ 

3.1. Tên nhiệm vụ: Tổng hợp số liệu Bộ chỉ thị môi trường tỉnh Bắc Kạn 

năm 2017. 

3.2. Cơ quan chủ đầu tƣ: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn.  

3.3. Đơn vị thực hiện: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh 

Bắc Kạn. 

3.4. Các đơn vị phối hợp thực hiện: Các Sở, ban, ngành tỉnh Bắc Kạn có 

liên quan. 

3.5. Thời gian thực hiện: Từ tháng 3/2017 đến 10/2017. 

4. Mục tiêu và phạm vi thực hiện nhiệm vụ 

4.1. Mục tiêu nhiệm vụ  

Tổng hợp số liệu bộ chỉ thị môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2017 nhằm theo 

dõi, đánh giá diễn biến chất lượng môi trường tỉnh, phục vụ công tác lập báo cáo 

hiện trạng môi trường cấp tỉnh và cấp quốc gia. Đánh giá tình hình thực hiện các 

chỉ tiêu môi trường trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

4.2. Phạm vi thực hiện nhiệm vụ 

- Không gian: Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

- Thời gian: Từ tháng 3/2017 đến 10/2017 

- Đối tƣợng thu thập thông tin:  

+ Các sở và ban ngành có liên quan; 

+ Thông tin từ Niên giám thống kê năm 2016; 
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5. Nội dung 

Nội dung báo cáo tổng hợp số liệu Bộ chỉ thị môi trường tỉnh Bắc Kạn năm 

2017 bao gồm các phần sau: 

PHẦN I: MỞ ĐẦU 

PHẦN II: NỘI DUNG 

Chương 1: Động lực; 

Chương 2: Áp lực; 

Chương 3: Hiện trạng; 

Chương 4: Tác động; 

Chương 5: Đáp ứng; 

PHẦN III: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 
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PHẦN II: NỘI DUNG 

CHƢƠNG 1 

ĐỘNG LỰC 

1.1. Phát triển dân số 

1.1.1. Dân số trung bình, dân số đô thị, dân số nông thôn 

Dân số trung bình tỉnh Bắc Kạn năm 2016 là 322.005 người. 

Dân số đô thị tỉnh Bắc Kạn năm 2016 là 59.849 người. 

Dân số nông thôn tỉnh Bắc Kạn năm 2016 là 262.156 người. 

Dân số trung bình của tỉnh ngày càng tăng: Năm 2015 là 314.669 người,đến 

năm 2016 là 322.005 người, tăng 7.336 người. 

Dân số đô thị tỉnh Bắc Kạn năm 2015 là 58.381 người, năm 2016 là 59.849 

người, tăng 1.468 người. Dân số nông thôn tỉnh Bắc Kạn năm 2015 là 256.288 

người, năm 2016 là 262.156 người, tăng 5.868 người. 

Bảng 1.1. Biến động dân số trung bình, dân số đô thị, dân số nông thôn 

tỉnh Bắc Kạn qua các năm 

Đơn vị tính: Người 

Dân số Năm 2015 Năm 2016 

Dân số trung bình 314.669 322.005 

Dân số đô thị 58.381 59.849 

Dân số nông thôn 256.288 262.156 

(Nguồn: Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Bắc Kạn) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1. Biểu đồ biến động dân số trung bình, dân số đô thị, dân số nông 

thôn tỉnh Bắc Kạn 
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1.1.2.Tỷ lệ dân số đô thị trên tổng dân số 

Tổng dân số tỉnh Bắc Kạn năm 2016 là 322.005 người. Trong đó, dân số đô 

thị tỉnh Bắc Kạn năm 2016 là 59.849 người. Như vậy, tỷ lệ dân số đô thị trên tổng 

số dân số tỉnh Bắc Kạn năm 2016 là 18,6%. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Hình 1.2. Biểu đồ biến động tỷ lệ dân số đô thị trên tổng dân số tỉnh Bắc Kạn 

(Nguồn: Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Bắc Kạn) 

Tỷ lệ dân số đô thị trên tổng dân số của tỉnh Bắc Kạn các năm qua có xu 

hướng tăng dần. Năm 2015 là 18,5%, năm 2016 là 18,6%, tăng 0,1%. 

1.1.3. Mật độ dân số đô thị, nông thôn 

Dân số đô thị của tỉnh năm 2016 là 59.849 người, các đô thị của tỉnh Bắc Kạn 

năm 2016 gồm 6 phường của thành phố Bắc Kạn và 6 thị trấn của các huyện với 

tổng diện tích là 189,5979 km
2
. Như vậy, mật độ dân số đô thị tỉnh Bắc Kạn năm 

2016 là 315,66 người/km
2
. 

Dân số nông thôn là 262.156 người, diện tích các khu vực nông thôn của tỉnh 

Bắc Kạn năm 2016 là 4.669,8121 km
2
. Như vậy, mật độ dân số nông thôn tỉnh Bắc 

Kạn năm 2016 là 56,14 người/km
2
. 

Mật độ dân số qua các năm có xu hướng tăng. Trong đó, mật độ dân số đô thị 

năm 2015 là 307,92 người/km
2
, năm 2016 là 315,66 người/km

2
, tăng 7,74 

người/km
2
. Mật độ dân số nông thôn năm 2015 là 54,88 người/km

2
, năm 2016 là 

56,14 người/km
2
, tăng 1,26 người/km

2
.  

(Nguồn: Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Bắc Kạn) 
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Hình 1.3. Biểu đồ biến động mật độ dân số đô thị, nông thôn tỉnh Bắc Kạn 

Bảng 1.2. Biến động mật độ dân số đô thị, nông thôn tỉnh Bắc Kạn  

Năm/Mật độ Đơn vị Năm 2015 Năm 2016 

Mật độ dân số đô thị  người/km
2
 307,92 315,66 

Mật độ dân số nông thôn  người/km
2
 54,88 56,14 

(Nguồn:Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Bắc Kạn) 

1.1.4. Tỷ lệ tăng trưởng dân số hàng năm 

Tỷ lệ tăng trưởng dân số tỉnh Bắc Kạn năm 2016 là 0,86%. 

Tỉ lệ tăng trưởng dân số của tỉnh Bắc Kạn qua các năm có xu hướng giảm. 

Năm 2015 là 1,021 %, năm 2016 là 0,86 %, giảm 0,161%. 

Bảng 1.3. Biến động tỷ lệ tăng trƣởng dân số của tỉnh Bắc Kạn 

Đơn vị tính: % 

 Năm 2015 Năm 2016 

Tỷ lệ tăng trưởng 1,021 0,86 

(Nguồn: Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Bắc Kạn) 
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Hình 1.4. Biểu đồ biến động tỷ lệ tăng trƣởng dân số tỉnh Bắc Kạn 

1.1.5.Tuổi thọ trung bình  

Tuổi thọ trung bình của người dân tỉnh Bắc Kạn năm 2016 là 73 tuổi. 

Tuổi thọ trung bình của người dân tỉnh Bắc Kạn năm 2016 so với năm 2015 

không thay đổi, là 73 tuổi. 

Hình 1.5. Biểu đồ biến động tuổi thọ trung bình của ngƣời dân  

tỉnh Bắc Kạn 

(Nguồn: Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Bắc Kạn) 

1.2. Phát triển nông nghiệp 

1.2.1. Sản lượng lúa  

Sản lượng lúa năm 2016 của tỉnh Bắc Kạn là 118,082 nghìn tấn. 

Sản lượng lúa của tỉnh Bắc Kạn các năm qua có xu hướng tăng lên. Năm 

2015 là 117,3 nghìn tấn, năm 2016 là 118,082 nghìn tấn, tăng 0,782 nghìn tấn. 

Bảng 1.4. Sản lƣợng lúa tỉnh Bắc Kạn qua các năm 

Đơn vị tính: nghìn tấn 

Năm Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 

Sản lượng lúa 112,1 117,3 118,082 

(Nguồn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn) 
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Hình 1.6. Biểu đồ biến động sản lƣợng lúa tỉnh Bắc Kạn 

1.2.2. Số lượng gia súc, gia cầm  

Số lượng gia súc, gia cầm tỉnh Bắc Kạn năm 2016 là: 

- Số lượng trâu: 60,265 nghìn con 

- Số lượng bò: 21,776 nghìn con 

- Số lượng ngựa: 2,662 nghìn con 

- Số lượng lợn: 196,692 nghìn con 

- Số lượng dê: 36,303 nghìn con 

- Số lượng gia cầm: 2.097 nghìn con. 

So với năm 2015, số lượng gia súc, gia cầm của tỉnh có sự biến động như sau: 

Bảng 1.5. Biến động số lƣợng gia súc, gia cầm của tỉnh  

Đơn vị tính: nghìn con 

                                  Năm  

Số lượng 
2015 2016 

Tăng (+), 

Giảm (-) 

Trâu  57,693 60,265 2,572 

Bò  22,852 21,776 -1,076 

Ngựa 3,183 2,662 -0,521 

Dê  33,033 36,303 163,659 

Lợn  221,111 196,692 -24,419 

Gia cầm 2.023,713 2.097,0 73,287 

(Nguồn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.7. Biểu đồ biến động số lƣợng gia súc tỉnh Bắc Kạn 
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1.2.3. Lượng phân bón hoá học được sử dụng  

Năm 2016 lượng phân bón hoá học được sử dụng là 23.000 tấn. 

Lượng phân bón hoá học được sử dụng hàng năm của tỉnh có xu hướng 

tăng.Năm 2015 là 10.260,38 tấn  đến năm 2016 là 23.000 tấn,tăng 12.739,62 tấn. 

Hình 1.8.Biểu đồ biến động lượng phân bón hoá học được sử dụngcủa tỉnh 

Bắc Kạn 

(Nguồn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn) 

1.2.4. Lượng thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng  

Lượng thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng năm 2016 là 13 tấn. 

 Lượng thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng hàng năm của tỉnh có xu hướng 

tăng. Năm 2015 là 3,59 tấn, năm 2016 là 13 tấn, tăng 9,41 tấn. 

Hình 1.9. Biểu đồ biến động lượng thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng 

của tỉnh Bắc Kạn 
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(Nguồn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn) 

1.3. Phát triển y tế 

1.3.1. Số lượng bệnh viện, trạm xá, trung tâm y tế 

Số lượng bệnh viện của tỉnh Bắc Kạn là 01 bệnh viện (Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Bắc Kạn); Số lượng trạm y tế xã là 122; Số lượng trung tâm y tế là 08. 

 (Nguồn: Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn) 

Số lượng bệnh viện, trạm xá, trung tâm y tế của tỉnh Bắc Kạn năm 2016 giữ 

nguyên so với năm 2015.  

1.3.2.Tỷ lệ giường bệnh trên 1 vạn dân 

Tỷ lệ giường bệnh trên 1 vạn dân của tỉnh Bắc Kạn năm 2016 là 41giường bệnh. 

Tỷ lệ giường bệnh trên 1 vạn dân của tỉnh Bắc Kạn các năm qua tăng dần lên. 

Năm 2015 là 34,9 giường bệnh, năm 2016 là 41giường bệnh, tăng 6,1 giường bệnh.  

Năm 2016, Bệnh viên Đa khoa tỉnh đi vào hoạt động với tổng số giường bệnh là 

500 giường. Cùng với chính sách thông tuyến bệnh viện giữa địa phương và trung 

ương đã góp phần tăng tỷ lệ giường bệnh trên 1 vạn dân của tỉnh Bắc Kạn. 

 

Hình 1.10. Biểu đồ biến động tỷ lệ giường bệnh trên 1 vạn dân  

tỉnh Bắc Kạn 

(Nguồn: Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn) 

1.4. Phát triển GDP  

1.4.1. GDP theo giá thực tế 

GDP theo giá thực tế năm 2016 là 8.700,530 tỷ đồng. 

GDP theo giá thực tế của tỉnh các năm qua có chiều hướng tăng lên: Năm 2015: 

7.872,716 tỷ đồng; Năm 2016 là 8.700,530 tỷ đồng, tăng 826,814 tỷ đồng. 
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Hình 1.11. Biểu đồ biến động GDP theo giá thực tế tỉnh Bắc Kạn 

(Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn) 

 

1.4.2. Tỷ lệ tăng trưởng GDP 

Tỷ lệ tăng trưởng GDP năm 2016 là 6,8%. 

Tỷ lệ tăng trưởng GDP của tỉnh có chiều hướng giảm: Năm 2015 là 6,92 % và 

năm 2016 là 6,68%, giảm 0,24%. 

 

 

 

  

 

 

 

Hình 1.12. Biểu đồ biến động tỷ lệ tăng trƣởng GDP tỉnh Bắc Kạn 

(Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn) 

1.4.3. Tỷ lệ tăng trưởng GDP trên đầu người 

Tỷ lệ tăng trưởng GDP trên đầu người năm 2016 là 8,45%. 

Tỷ lệ tăng trưởng GDP trên đầu người của tỉnh có chiều hướng tăng: Năm 2015 

là 5,34%,  năm 2016 là 8,45%, tăng 3,11%. 
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Hình 1.13. Biểu đồ biến động tỷ lệ tăng trƣởng GDP trên đầu ngƣời 

(Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn) 

Tỷ lệ tăng trưởng GDP trên đầu người của tỉnh có chiều hướng tăng: Năm 2015 

là 5,34%, năm 2016 là 8,45%, tăng 3,11%. 

 

1.5. Phát triển giao thông 

1.5.1. Số lượng các phương tiện giao thông đăng kiểm hàng năm 

- Số lượng ô tô đăng kiểm năm 2016 là 7.395 chiếc. 

- Số lượng tàu, thuyền đăng kiểm năm 2016 là 126 chiếc. 

Vậy tổng số phương tiện đăng kiểm năm 2016 là 7.521 chiếc. 

Số lượng phương tiện đăng kiểm năm 2016 giảm so với năm 2015. Số lượng phương 

tiện đăng kiểm năm 2015 là 7.823 chiếc, đến năm 2016 là 7.521 chiếc, giảm 302 chiếc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.14. Biểu đồ biến động Số lƣợng phƣơng tiện đăng kiểm 

tỉnh Bắc Kạn 

(Nguồn: Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn) 
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1.6. Hoạt động xây dựng 

1.6.1. Diện tích nhà ở xây dựng mới 

Diện tích nhà ở xây dựng mới theo nhà nước và tư nhân năm 2016 là 475,522 

nghìn m
2
.  

Diện tích nhà ở xây dựng mới theo nhà nước và tư nhân của tỉnh Bắc Kạn các 

năm qua tăng dần lên. Năm 2015 diện tích nhà ở xây mới là 455,419 nghìn m
2
, đến 

năm 2016 là 475,522 nghìn m
2
, tăng 20,103 nghìn m

2
. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.15. Biểu đồ biến động diện tích nhà ở xây dựng mới theo nhà 

nƣớc và tƣ nhân của tỉnh Bắc Kạn 

(Nguồn: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) 

1.6.2. Số km cầu, đường được được xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo 

Số km cầu, đường được xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo năm 2016 là 23,3 

km; trong đó có 23 km đường và 0,3 km cầu. 

Năm 2016 số km cầu, đường được xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo giảm so 

với năm 2015. Trong đó, năm 2015 là 43,916 km và năm 2016 là 23,3 km, giảm 

20,616 km.  

 

 

 

 

 

 

Hình 1.16. Biểu đồ biến động số km cầu, đƣờngđƣợc xây dựng mới, nâng 

cấp, cải tạo tỉnh Bắc Kạn 
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(Nguồn: Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn) 

1.7. Phát triển công nghiệp 

1.7.1. Số lượng KCN, CCN được thành lập 

Tính đến hết năm 2016, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn mới chỉ có 01 KCN được 

thành lập, chưa có CCN nào được thành lập. Số lượng khu công nghiệp không thay 

đổi so với năm trước. 

(Nguồn: Sở Công thương tỉnh Bắc Kạn) 

1.7.2. Diện tích các KCN, CCN 

Quy mô tổng diện tích quy hoạch KCN Thanh Bình là 153,8 ha được chia làm 

hai giai đoạn, giai đoạn I là 73,5 ha, giai đoạn II là 80,3 ha. Năm 2016 diện tích 

KCN không thay đổi so với năm 2015. 

 (Nguồn: Sở Công thương tỉnh Bắc Kạn) 

1.7.3. Tỷ lệ lấp đầy KCN/CCN 

Diện tích đất trong KCN cho thuê là 45,1 ha. 

Các nhà đầu tư đã thuê để xây dựng nhà máy là 33,1ha, cụ thể: 

- Công ty Cổ phần SAHABAK diện tích thuê đất là 7,38 ha. 

- Nhà máy Sắt Xốp 6,03 ha. 

- Công ty Cổ phần Khoáng sản và Gang thép Kim Sơn 17,8 ha 

- Công ty Cổ phần bê tông Bắc Kạn 1,002 ha. 

- Công ty Cổ phần Gas Khánh Linh 0,865 ha. 

Tỷ lệ lấp đầy KCN năm 2016 là 73,3 %. 

Tỷ lệ lấp đầy KCN không thay đổi so với năm 2015. 

 (Nguồn: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn) 

 

1.7.4. Số cơ sở sản xuất công nghiệp trong tỉnh theo ngành sản xuất 

Số cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản, vật liệu xây dựng năm 2016 là 26 cơ sở. 

Số cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm sản năm 2016 là 60 cơ sở. 

Số cơ sở sản xuất công nghiệp khác (may, in, thuỷ điện) năm 2016 là 4 cơ sở. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.17. Biểu đồ biến động số cơ sở sản xuất công nghiệp của tỉnh Bắc Kạn 
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Bảng 1.6. Biến động số lƣợng cơ sở sản xuất công nghiệp tỉnh Bắc Kạn 

Đơn vị tính: Cơ sở 

 Năm 2015 Năm 2016 Tăng (+) 

Giảm (-) 

Số cơ sở khai thác, chế biến khoáng 

sản, vật liệu xây dựng 

40 26 - 14 

Số cơ sở sản xuất, chế biến nông, 

lâm sản 

64 60 - 4 

Số cơ sở sản xuất công nghiệp khác 5 4 - 1 

(Nguồn: Sở Công thương tỉnh Bắc Kạn) 

1.8. Phát triển ngành thuỷ sản 

1.8.1. Số lượng cơ sở nuôi trồng thuỷ sản 

 Năm 2016, trên địa bàn tỉnh 01 cơ sở nuôi và sản xuất giống thuỷ sản (trại 

giống thuỷ sản) tại xã Cẩm Giàng huyện Bạch Thông. 

Số lượng cơ sở nuôi trồng thuỷ sản của tỉnh Bắc Kạn giữ nguyên so với năm 

2015. Với đặc trưng địa hình là tỉnh miền núi, không có nhiều diện tích mặt nước, 

đặc biệt là rất ít các diện tích lớn, nên ngành nuôi trồng thuỷ sản của tỉnh Bắc Kạn 

còn ít phát triển.  

(Nguồn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn) 

1.8.2.Tổng diện tích nuôi trồng thuỷ sản 

Tổng diện tích nuôi trồng thuỷ sản năm 2016 của tỉnh Bắc Kạn là 1.190 ha.  

Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản của tỉnh Bắc Kạn các năm qua có chiều 

hướng tăng lên, năm 2015 là 1.135ha, đến năm 2016 là 1.190 ha, tăng 55 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.18. Biểu đồ biến động diện tích nuôi trồng thuỷ sản của tỉnh Bắc Kạn 

(Nguồn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn) 
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1.8.3. Sản lượng nuôi trồng thuỷ sản 

Sản lượng nuôi trồng thuỷ sản năm 2016 của tỉnh Bắc Kạn là 1,698 nghìn tấn. 

Sản lượng nuôi trồng thuỷ sản hàng năm tỉnh Bắc Kạn tăng dần qua các năm. 

Năm 2015 là 0,890 nghìn tấn, đến năm 2016 là 1,698 nghìn tấn, tăng 0,718 nghìn tấn. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Hình 1.19. Biểu đồ biến động sản lượng nuôi trồng thuỷ sản của tỉnh Bắc Kạn 

(Nguồn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn) 

1.8.4. Số lượng cơ sở chế biến thuỷ sản 

Cho đến năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn chưa có cơ sở chế biến thuỷ sản 

nào.  

1.8.5. Sản lượng đánh bắt thuỷ sản 

Sản lượng đánh bắt thuỷ sản năm 2016 của tỉnh Bắc Kạn là 0,048 nghìn tấn. 

Sản lượng đánh bắt thuỷ sản của tỉnh Bắc Kạn các năm qua có chiều hướng 

tăng dần lên, năm 2015 là 0,044 nghìn tấn, đến năm 2016 là 0,048 nghìn tấn, tăng 

0,004 nghìn tấn. 

 

 

  

 

 

 

Hình 1.20. Biểu đồ biến động sản lượng đánh bắt thuỷ sản của tỉnh Bắc Kạn 
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Bảng 1.7. Biến động diện tích nuôi trồng thuỷ sản, sản lƣợng nuôi trồng 

và đánh bắt thuỷ sản qua các năm 

Năm Năm 2015 Năm 2016 

Diện tích (ha) 1.135 1.190 

Sản lượng nuôi trồng (nghìn tấn) 0,890  1,698 

Sản lượng đánh bắt (nghìn tấn) 0,044 0,048 

(Nguồn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn) 

1.9. Phát triển du lịch 

1.9.1. Số lượng khách du lịch trong nước và quốc tế 

- Số lượng khách du lịch trong nước đến Bắc Kạn năm 2016 là 391,386 nghìn người. 

- Số lượng khách du lịch quốc tế đến Bắc Kạn năm 2016 là 8,614 nghìn người. 

Tổng lượng khách du lịch đến Bắc Kạn các năm qua tăng dần lên. Năm 2016 

là 400 nghìn người, năm 2015 là 360 nghìn người, tăng 40 nghìn người.  

 

Bảng 1.8. Biến động lƣợng khách du lịch đến Bắc Kạn qua các năm 

Đơn vị tính: nghìn người 

Năm Năm 2015 Năm 2016 

Khách trong nước 353,631 391,386 

Khách quốc tế 9,369 8,614 

(Nguồn: Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Bắc Kạn) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.21. Biểu đồ biến động số lƣợng khách du lịch đến Bắc Kạn 
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1.10. Hoạt động làng nghề 

1.10.1. Số lượng làng nghề được công nhận 

Đến hết năm 2016 tỉnh Bắc Kạn không có làng làng nghề nào được công nhận. 

1.11. Hoạt động lâm nghiệp 

1.11.1. Diện tích rừng và tỷ lệ che phủ rừng 

- Diện tích rừng của tỉnh Bắc Kạn năm 2016 là 347,063 nghìn ha, tỷ lệ che 

phủ rừng là 71,4%. 

Diện tích rừng qua các năm có xu hướng tăng. Năm 2015 là 344,903 nghìn ha, 

năm 2016 là 347,063 nghìn ha, tăng 2,7 nghìn ha. 

Tỷ lệ che phủ rừng năm 2015 là 70,8%, năm 2016 là 71,4%, tăng 0,6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.22. Biểu đồ biến động diện tích rừng tỉnh Bắc Kạn 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.23. Biểu đồ biến động Tỷ lệ che phủ rừng hàng năm tỉnh Bắc Kạn 

Bảng 1.9. Biến động diện tích và tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh Bắc Kạn 

Năm Năm 2015 Năm 2016 

Diện tích rừng (ha) 344.903 347.063 

Tỷ lệ che phủ rừng (%) 70,8 71,4 

(Nguồn: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn) 
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1.11.2. Tỷ lệ diện tích rừng tự nhiên, rừng trồng mới trên tổng diện tích rừng 

Tỷ lệ diện tích rừng tự nhiên trên tổng diện tích rừng năm 2016 là 81,6% 

Tỷ lệ diện tích rừng trồng mới trên tổng diện tích rừng năm 2016 là 18,4%. 

Tỷ lệ diện tích rừng tự nhiên trên tổng diện tích rừng tỉnh Bắc Kạn có xu 

hướng giảm. Năm 2015 là 82%, năm 2016 là 81,6%, giảm 0,4%. 

Tỷ lệ diện tích rừng trồng mới trên tổng diện tích rừng của tỉnh tăng lên, năm 

2015 là 18%, năm 2016 là 18,4%, tăng 0,4%.  

Bảng 1.10. Biến động tỷ lệ diện tích rừng tự nhiên, rừng trồng mới trên 

tổng diện tích rừng 

Đơn vị tính: % 

Năm 2015 2016 

Tỷ lệ diện tích rừng tự nhiên 82 81,6 

Tỷ lệ diện tích rừng trồng mới 18 18,4 

(Nguồn: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn) 

 

 

 

  

 

 

 

 

Hình 1.24. Biểu đồ biến động tỷ lệ diện tích rừng tự nhiên, rừng trồng 

mới trên tổng diện tích rừng tỉnh Bắc Kạn 

 

1.11.3. Sản lượng gỗ được cấp phép khai thác theo địa phương 

Sản lượng gỗ được cấp phép khai thác của tỉnh năm 2016 là 54.584,13 m
3
. 

Sản lượng gỗ được cấp phép khai thác của tỉnh Bắc Kạn có sự gia tăng so với 

năm trước: Năm 2015: 50.000 m
3
, năm 2016 là 54.584,13 m

3
, tăng 4.584,13 m

3
. 

 (Nguồn: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn) 

 

 

 



20 

Báo cáo tổng hợp số liệu Bộ chỉ thị môi trường tỉnh Bắc Kạn năm 2017 

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn 

  

 

  

 

 

 

 

Hình 1.25. Biểu đồ biến động sản lƣợng gỗ đƣợc cấp phép khai thác  

tỉnh Bắc Kạn 

1.11.4. Diện tích rừng bị mất do cháy rừng, chuyển đổi diện tích sử dụng và phá 

hoại phân theo địa phương 

Diện tích rừng bị mất do cháy rừng phân theo địa phương năm 2016 là 16,05 ha. 

Diện tích rừng bị mất do phá hoại rừng phân theo địa phương năm 2016 là 

24,797 ha. 

Bảng 1.11. Diện tích rừng bị mất phân theo địa phƣơng trên địa bàn tỉnh 

năm 2016 

STT Địa bàn 

Diện tích 

rừng bị mất 

do cháy rừng 

Diện tích rừng 

bị mất do 

chuyển đổi mục 

đích sử dụng 

Diện tích 

rừng bị mất 

do phá hoại 

rừng 

1 Thành phố Bắc Kạn 0,06 - 0,255 

2 Huyện Ba Bể 7,80 -  

3 Huyện Bạch Thông 2,820 - 2,130 

4 Huyện Chợ Mới - - 6,1 

5 Huyện Chợ Đồn - - 2,278 

6 Huyện Ngân Sơn 12,517 - 0,580 

7 Huyện Na Rì - - 2,197 

8 Huyện Pác Nặm 1,6 -  

9 
KBT Loài và sinh vật 

cảnh Nam Xuân Lạc - - 2,510 

Tổng 16,05 - 24,797 

(Nguồn: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn) 
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- Diện tích rừng bị mất do cháy rừng qua các năm tăng: Năm 2015 là 6,610 

ha, năm 2016 là 16,5 ha, tăng 9,89 ha. 

- Diện tích rừng bị mất do phá hoại rừng qua các năm tăng: Năm 2015 là 

0,562 ha, năm 2016 là 24,797 ha, tăng 24,235 ha. 
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CHƢƠNG 2 

ÁP LỰC 

2.1. Phát sinh chất thải rắn 

2.1.1. Lượng CTR phát sinh theo lĩnh vực: sinh hoạt, nông nghiệp, công nghiệp, 

y tế và phế liệu nhập khẩu 

- Lượng CTR sinh hoạt phát sinh năm 2016 là 80.328 tấn 

- Lượng CTR công nghiệp phát sinh năm 2016 là 620.360 tấn 

- Lượng CTR y tế phát sinh năm 2016 là 323,5 tấn 

- Lượng phế liệu nhập khẩu phát sinh năm 2016 là 0 tấn. 

Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hàng năm tăng. Năm 2015 là 64.958 

tấn, năm 2016 là 80.328 tấn, tăng 15.370 tấn. 

Lượng chất thải rắn công nghiệp phát sinh hàng năm giảm. Năm 2015 là 

731.164 tấn, năm 2016 là 620.360 tấn, giảm 110.804 tấn. 

Lượng chất thải rắn y tế phát sinh hàng năm tăng. Năm 2015 là 270,9 tấn, 

năm 2016 là 323,5 tấn, tăng 52,6 tấn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.1. Biểu đồ biến động lượng CRT phát sinh năm 2016 của  

tỉnh Bắc Kạn 

Bảng 2.1. Biến động lƣợng CTR phát sinh 

Đơn vị tính: tấn 

 CTR sinh hoạt  CTR y tế  CTR công nghiệp  CTR nhập 

khẩu  

Năm 2015 64.958 270,9 731.164 - 

Năm 2016 80.328 323,5 620.360 - 

(Nguồn: Sở Xây Dựng, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường và số liệu điều tra 

thực tế) 
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2.1.2. Lượng chất thải nguy hại phát sinh hàng năm theo lĩnh vực: Công 

nghiệp, y tế, sinh hoạt, nông nghiệp 

- Lượng chất thải nguy hại phát sinh trong hoạt động công nghiệp năm 2016 

là 5,286 tấn. 

- Lượng chất thải y tế nguy hại phát sinh năm 2016 là 46,12 tấn. 

Lượng chất thải y tế nguy hại phát sinh tăng lên. Năm 2015 là 39,3 tấn, năm 

2016 là 46,12 tấn, tăng 6,82 tấn. 

Lượng chất thải rắn nguy hại phát sinh trong hoạt động công nghiệp giảm. 

Năm 2015 là 43,036 tấn, năm 2016 là 5,286 tấn, giảm 37,75 tấn. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Hình 2.2.Biểu đồ biến động lƣợng CTNH phát sinh năm 2016 của tỉnh 

Bắc Kạn 

Bảng 2.2.Biến động lƣợng CTNH phát sinh hàng năm 

Đơn vị tính: tấn 

Năm CT y tế nguy hại  CTNH phát sinh trong hoạt 

động công nghiệp 

Năm 2015 44,705 43.036,7 

Năm 2016 46,12 5,286 

(Nguồn: Sở Y tế, Sở TN&MT) 

 

2.2. Biến đổi khí hậu 

2.2.1. Nhiệt độ, lượng mưa trung bình hàng năm 

- Nhiệt độ trung bình năm 2016 tỉnh Bắc Kạn là 23,31 
0
C. 

- Lượng mưa trung bình năm 2016 tỉnh Bắc Kạn là 1.235,7mm. 
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Nhiệt độ trung bình của tỉnh Bắc Kạn giảm, năm 2015 là 23,61
0
C, năm 2016 

là 23,31
0
C, giảm 0,3

0
C. Lượng mưa trung bình của tỉnh cũng giảm đi qua các năm, 

năm 2015 là 1.424,3 mm, năm 2016 là 1.235,7mm, giảm 189,3 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.3. Biểu đồ biến động nhiệt độ trung bình tỉnh Bắc Kạn 

 

 

 

  

 

 

 

 

Hình 2.4. Biểu đồ biến động lƣợng mƣa trung bình tỉnh Bắc Kạn 

 

Bảng 2.3. Biến động nhiệt độ, lƣợng mƣa trung bình tỉnh Bắc Kạn 

Năm 2015 2016 

Nhiệt độ trung bình (
0
C) 23,61 23,31 

Lượng mưa trung bình (mm) 1.424,30 1.235,7 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bắc Kạn) 

2.3. Tai biến thiên nhiên 

2.3.1. Số lượng các vụ tai biến thiên nhiên  

Số lượng các vụ tai biến thiên nhiên năm 2016 của tỉnh Bắc Kạn như sau: Số 

vụ bão là 4 vụ; Số vụ lũ là 9 vụ;Số vụ lốc kèm mưa đá là 6 vụ. 
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Hình 2.5. Biểu đồ biến động số lƣợng các vụ tai biến thiên nhiên  

năm 2016 

Trong năm 2016, tình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn diễn biến phức 

tạp, xuất hiện nhiều trận lũ, mưa lớn kéo dài nhiều ngày, lốc, sét… diễn biến các 

vụ thiên tai tăng lên so với năm 2015, cụ thể như sau: 

Bảng 2.4. Biến động các vụ tai biến thiên nhiên qua các năm 

ĐVT: vụ 

ST

T 

Nội dung Năm 2015 Năm 2016 Tăng (+), 

Giảm (-) 

1 Số lượng các vụ bão 4 4 0 

2 Số lượng các vụ mưa 9 - -9 

3 Số lượng các vụ lũ 9 9 0 

4 Số lượng các vụ lốc kèm 

mưa đá 

5 6 +1 

5 Số lượng các vụ sét 3 - -3 

6 Số lượng các vụ mưa đá 0 - 0 

(Nguồn: Chi cục Thuỷ lợi và Phòng chống lụt bão tỉnh Bắc Kạn) 

2.3.2.Thiệt hại từ các vụ thiên tai về người, về kinh tế, về môi trường 

Dù đã có sự chủ động trong việc nắm bắt thông tin, tình hình thời tiết, chuẩn bị 

kỹ lưỡng phương án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thiệt hại do các vụ 

thiên tai năm 2016 gây ra đối với tỉnh Bắc Kạn khá nặng nề.  

Thiệt hại về người là: Bị thương 4 người;  

Thiệt hại về kinh tế là 45,195 tỷ đồng 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.6. Biểu đồ biến động thiệt hại từ các vụ thiên tai về ngƣời, về kinh 

tế năm 2016 của tỉnh Bắc Kạn 

Do công tác chuẩn bị tốt hơn trước mùa mưa lũ của các cấp, các ngành và 

nhân dân toàn tỉnh nên thiệt hại về người và tài sản, môi trường do thiên tai gây ra 

năm 2016 đã giảm nhẹ hơn so với năm trước, cụ thể như sau: 

Bảng 2.5. Diễn biến thiệt hại về các vụ thiên tai 

Năm 2015 2016 

Thiệt hại về người (người) 4 (chết 1, bị thương 3) 4 (bị thương) 

Thiệt hại về kinh tế (tỷ đồng) 75,7 45,195 

Thiệt hại về môi trường (ha đất 

nông nghiệp bị xói mòn, vùi lấp) 
1,46 - 

(Nguồn: Chi cục Thuỷ lợi và Phòng chống lụt bão tỉnh Bắc Kạn) 
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CHƢƠNG 3 

HIỆN TRẠNG 

 

3.1. Chất lƣợng môi trƣờng không khí 

3.1.1. Nồng độ các chất (TSP, PM10, SO2, NO2, CO) trung bình trong môi trường 

không khí xung quanh 

Theo số liệu kết quả quan trắc tại Báo cáo nhiệm vụ quan trắc chất lượng đất, 

nước, không khí theo mạng lưới quan trắc năm 2016 thì nồng độ các chất trung 

bình trong môi trường không khí xung quanh tỉnh Bắc Kạn năm 2016 như sau: 

TSP = 192 µg/m
3
; PM10: tỉnh Bắc Kạn không quan trắc thông số này; SO2 = 136 

µg/m
3
; NO2 = 29 µg/m

3
; CO = 1820 µg/m

3 

Tất cả Nồng độ các chất ô nhiễm trung bình trong môi trường không khí tỉnh 

Bắc Kạn năm 2016 đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

05:2013/BTNMT. 

Nồng độ các chất trong môi trường không khí xung quanh của tỉnh đều có xu 

hướng giảm đi. Biến động cụ thể như sau: 

Bảng 3.1. Nồng độ các chất ô nhiễm trung bình trong môi trƣờng không 

khí tỉnh Bắc Kạn qua các năm 

 

Thông số Năm 2015 Năm 2016 
Tăng (+), 

Giảm (-) 

QCVN 
05:2013/BTNMT 

TSP (µg/m
3
) 229 192 - 37 300 

SO2(µg/m
3
) 108 136 + 28 350 

NO2(µg/m
3
) 29.35 29 - 0,35 200 

CO (µg/m
3
) 1870 1820 - 50 30.000 

(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng đất, nước, không khí theo mạng 

lưới quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn qua các năm) 
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Hình 3.1. Biểu đồ nồng độ các chất trung bình trong môi trƣờng không 

khí xung quanh của tỉnh Bắc Kạn 

 

3.1.2. Tỷ lệ ngày trong năm có nồng độ các chất độc hại trong không khí vượt 

quá quy chuẩn cho phép 

Hiện nay tỉnh Bắc Kạn không có trạm quan trắc không khí tự động, cố định 

nào. Theo quy định chi tiết tại thông tư số 29/2013/TT-BTNMT về việc ban hành 

hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường. Việc áp dụng để xác 

định tỷ lệ ngày có nồng độ các chất trong môi trường không khí vượt quá QCCP 

phải có các điều kiện sau: “Số liệu báo cáo của chỉ tiêu thống kê này được tính 

toán bằng số liệu quan trắc môi trường không khí xung quanh của các trạm quan 

trắc không khí tự động” và “quy định tổng số ngày được quan trắc trong năm phải 

đạt tối thiểu 70% tổng số ngày trong một năm”. 

 Như vậy tính đến năm 2016, với phương pháp quan trắc lấy mẫu, phân tích chất 

lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn hiện chưa thể đánh giá được chỉ 

thị Tỷ lệ ngày trong năm có nồng độ các chất độc hại trong môi trường không khí vượt 

quá QCCP. 

3.2. Chất lƣợng nƣớc mặt lục địa 

3.2.1. Hàm lượng các chất (TSS, DO, BOD5, COD, NH4
+
, NO3

-
, NO2

-
, PO4

3-
, 

Coliform) trong nước mặt lục địa 

Theo số liệu kết quả quan trắc tại Báo cáo nhiệm vụ quan trắc chất lượng đất, 

nước, không khí theo mạng lưới quan trắc năm 2016 thì nồng độ các chất trong 

môi trường nước tại các sông, lưu vực sông, suối, ao hồ tỉnh Bắc Kạn năm 2016 

được thống kê theo bảng số liệu như sau: 
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Bảng 3.2. Chất lƣợng nƣớc tại các Lƣu vực sông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2016 

STT Điểmquantrắc Kýhiệu 
BOD5 

(mg/l) 

COD 

(mg/l) 

NH4
+ 

(mg/l) 

PO4
3- 

(mg/l) 

TSS 

(mg/l) 

Coliform 

(MPN/100 

ml) 

DO 

(mg/l) 

NO3
-

(mg/l) 

1 Lƣu vực sông Cầu          

1.1 
Nước sông Cầu tại xã Đông Viên (cầu treo Khâu 

Chủ) 
NMCĐ-6 7,5 14 0,023 0,016 7 677 5,0 1,45 

1.2 Nước sông Cầu (cầu Dương Quang) NMTX-1 4,58 10,5 0,19 0,018 5 657 5,8 2,02 

1.3 Nước sông Cầu (cầu Bắc Kạn II) NMTX-2 5,58 14,6 0,058 0,012 10 878 4,9 1,35 

1.4 Nước sông Cầu (trạm KTTV Thác Giềng) NMTX-3 6,1 15,8 0,055 0,012 16 746 4,3 2,08 

1.5 Nước suối Nặm Cắt NMTX-4 4,5 8,5 0,053 0,016 6 934 5,4 2,05 

1.6 
Nước suối Nông Thượng chảy qua khu dân cư 

Quang Sơn, Đội Kỳ 
NMTX-5 16,4 35,1 0,069 0,018 32 1500 4,5 3,58 

1.7 Nước suối Pá Danh NMTX-6 15,8 26,3 0,023 0,023 30 946 4,6 2,01 

1.8 Nước suối Nà Cú (xã Cẩm Giàng) NMBT-1 6,5 12,8 0,023 0,018 15 623 5,1 1,45 

1.9 Nước suối Phủ Thông (tại cầu Suối To) NMBT-2 4,5 8,5 0,016 0,015 7 493 4,8 1,59 

1.10 Nước sông Nà Cú tại xã Nguyên Phúc NMBT-3 5,6 12 0,035 0,018 18 780 5 1,29 

1.11 
Nước sông Cầu tại xã Nông Hạ (sau vị trí xả nước 

thải của nhà máy giấy Đế B&H ) 
NMCM-1 8,12 15,8 0,310 0,024 9 1600 5,0 2,61 

1.12 Nước sông Cầu tại xã Thanh Bình NMCM-2 9 20,5 0,034 0,013 15 653 5,1 1,75 

1.13 Nước sông Cầu (tại cầu Yên Đĩnh) NMCM-3 11 21,5 0,022 0,015 18 1070 5,0 1,68 

1.14 Nước suối Chợ Chu (cầu Ổ Gà) NMCM-4 7,2 15,5 0,025 0,019 11,9 669 5,2 2,03 

Trungbình 8,03 16,5 0,067 0,017 14 873 5 1,92 
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2 Lƣu vực sông Năng          

2.1 Nước suối Tà Han (tại bản Cốc Tộc) NMBB-1 8,9 16 0,035 0,025 35 897 5,2 1,65 

2.2 Nước sông Năng tại cầu Tin Đồn (thị trấn Chợ Rã) NMBB-2 9 15 0,025 0,022 40 1008 4,9 1,85 

2.3 Nước suối chảy vào xã Bộc Bố NMBB-3 3 4,5 0,016 0,075 3 756 6 0,91 

2.4 Nước sông Năng tại Buốc Lốm (bến đò) NMBB-4 4 7 0,018 0,015 5 443 5,9 0,75 

2.5 Nước suối sau khi chảy qua xã Bộc Bố NMBB-5 5,8 8 0,028 0,025 8 770 5,5 1,55 

2.6 Nước suối chợ Lèng ( cầu treo Pác Ngòi) NMBB-6 5,6 12 0,025 0,021 15 624 5 2,15 

2.7 Nước suối Tà Han (tại bản Cốc Tộc) NMPN-1 5 12,5 0,026 0,018 5 597 5,2 1,32 

2.8 Nước sông Năng tại xã Bộc Bố (thôn Nà Nghè) NMPN-2 13 21 0,023 0,021 26 651 4,5 1,95 

2.9 Nước hồ Ba Bể (Hồ 3) NMPN-3 5 11,5 0,025 0,021 10 717 5,0 1,86 

Trungbình 6,6 12 0,025 0,027 16 718 5,2 1,55 

3 Lƣu vực sông Phó đáy          

3.1 Suối Nà Tùm xã Ngọc Phái NMCĐ-1 6,5 12,5 0,028 0,018 15 662 5 2,01 

3.2 Nước sông Phó Đáy (xã Bình Trung) NMCĐ-2 10,5 20 0,031 0,015 14 419 4,9 1,65 

3.3 
Suối Quảng Bạch - Nam Cường (tại xã Nam 

Cường) 
NMCĐ-3 5,2 11,5 0,020 0,018 19 490 5,2 2,01 

3.4 
Nước sông Phó Đáy tại xã Bằng Lãng (cầu Tủm 

Tó) 
NMCĐ-5 8 17 0,031 0,019 13 494 4,8 2,12 

Trungbình 8,4 16,9 0,025 0,016 14,2 558 5 2,03 

4 Lƣu vực sông Bắc Giang          

4.1 Nước sông Bắc Giang (xã Lương Thượng) NMNR-1 12 25,5 0,035 0,015 30 1200 5,1 2,15 
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4.2 Nước sông Bắc Giang (cầu treo Tân An) NMNR-2 5,7 15,8 0,032 0,012 25 1050 5,2 2,01 

4.3 Nước sông Bắc Giang (đập Pác Cáp I) NMNR-3 8,1 16,5 0,028 0,015 48 945 5,1 2,19 

4.4 Suối Na Rì tại đập Pác Cáp II NMNR-4 5,8 10,5 0,022 0,028 38 435 5,1 1,85 

4.5 Nước sông Bắc Giang (cầu Hát Deng) NMNR-5 6,5 12,6 0,040 0,014 40 668 5,1 2,15 

4.6 Nước sông Na Rì (Cầu Hảo Nghĩa) NMNR-6 7,5 15 0,140 0,019 6 521 5,2 2,21 

Trungbình 7,6 16 0,05 0,017 31 803 5,1 2,09 

 

Bảng 3.3. Chỉ số chất lƣợng nƣớc (WQI) tại các Lƣu vực sông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2016 

 

TT Lƣu vực sông 
Giá trị WQI 

 
Màu Đánh giá chất lƣợng nƣớc 

1 LVS Cầu 91,74 Xanh nước biển Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

2 LVS Năng 92,22 Xanh nước biển Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

3 LVS Phó Đáy 92,71 Xanh nước biển Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

4 LVS Bắc Giang  81,92 Xanh lá cây 
Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các 

biện pháp xử lý phù hợp. 

 

 

 

 



32 

Báo cáo tổng hợp số liệu Bộ chỉ thị môi trường tỉnh Bắc Kạn năm 2017 

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn 

* Ghi chú: Giá trị WQI tƣơng ứng với mức đánh giá chất lƣợng nƣớc nhƣ sau: 

 

Giá trị WQI Màu Mức đánh giá chất lƣợng nƣớc 

91 - 100 Xanh nước biển Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

76 - 90 Xanh lá cây 
Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù 

hợp. 

51 - 75 Vàng Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác. 

26 - 50 Da cam Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác. 

0 - 25 Đỏ Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai. 

 

Theo kết quả WQI tại các Lưu vực sông thì chất lượng nước mặt tại LVS Phó Đáy là tốt nhất (WQI = 92,71) sử dụng tốt cho 

mục đích cấp nước sinh hoạt và chất lượng nước mặt tại LVS Bắc Giang là thấp nhất (WQI = 81,92) Sử dụng cho mục đích cấp 

nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp. 
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3.3. Đa dạng sinh học 

Năm 2016, tỉnh Bắc Kạn không tiến hành thống kê số liệu đa dạng sinh học, 

vì vậy theo hướng dẫn số 665/TCMT-BTĐDSH ngày 04 tháng 5 năm 2013của 

Tổng cục Môi trường về việc Hướng dẫn lập quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học 

cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì thông tin, tài liệu về đa dạng sinh học 

được sử dụng không quá 5 năm nên số liệu trong báo cáo được kế thừa từ Báo cáo 

điều tra, thống kê và đánh giá đa dạng sinh học của tỉnh Bắc Kạn, nghiên cứu đề 

xuất các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học năm 2015. 

3.3.1. Số lượng loài bị đe doạ suy giảm đa dạng sinh học, giảm phân hạng cần 

được bảo tồn trong Sách Đỏ Việt Nam, danh mục của IUCN 

- Số lượng loài bị đe doạ suy giảm đa dạng sinh học, giảm phân hạng cần 

được bảo tồn trong Sách Đỏ Việt Nam là 117 loài 

- Số lượng loài bị đe doạ suy giảm đa dạng sinh học, giảm phân hạng cần 

được bảo tồn trong danh mục của IUCN là 126 loài. 

Bảng 3.3. Số lƣợng loài bị đe doạ suy giảm đa dạng sinh học, giảm phân 

hạng cần đƣợc bảo tồn trong Sách Đỏ Việt Nam, danh mục của IUCN 

ĐVT: Loài 

Loài Sách Đỏ VN Danh mục của IUCN 

Thực vật 52 96 

Thú 27 21 

Chim 9 5 

Lưỡng cư 15 4 

Côn trùng 14 0 

Tổng 117 126 

(Nguồn: Báo cáo điều tra, thống kê và đánh giá đa dạng sinh học của tỉnh 

Bắc Kạn, nghiên cứu đề xuất các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học – Chi cục 

Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Kạn) 

 

Tỉnh Bắc Kạn hiện có rất nhiều loài có tên trong các thang phân loại quý hiếm 

có nguy cơ bị đe doạ suy giảm đa dạng sinh học, giảm phân hạng cần được bảo tồn 

trong Sách Đỏ Việt Nam, danh mục của IUCN. 
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Hình 3.5. Biểu đồ biến động số lƣợng loài bị đe doạ suy giảm đa dạng sinh 

học, giảm phân hạng cần đƣợc bảo tồn trong Sách Đỏ Việt Nam, danh mục 

của IUCN tỉnh Bắc Kạn 

3.3.2. Số lượng loài bị mất 

Theo số liệu báo cáo của các Khu bảo tồn thiên nhiên trên địa bàn tỉnh và Báo 

cáo điều tra, thống kê và đánh giá đa dạng sinh học của tỉnh Bắc Kạn, nghiên cứu đề 

xuất các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bắc Kạn không có loài nào bị mất. 

Tuy nhiên, các loài có tên trong Sách Đỏ Việt Nam và Sách đỏ IUCN là các 

loài bị đe dọa và đang đối mặt nguy cơ tuyệt chủng trên toàn lãnh thổViệt Nam 

thậm chí tuyệt chủng toàn cầu. Điều kiện sinh tồn của loài sinh vật quý, hiếm này 

ngày càng bị hạn chế bởi thay đổi khí hậu và sự mở rộng của việc chăn thả gia súc 

vào các vùng rừng tự nhiên, nạn chặt phá rừng. Cần sớm đưa ra những giải pháp 

nhằm khôi phục số lượng cá thể của các loài đang bị mất nhiều cá thể. 

3.3.3. Số lượng loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ 

- Số lượng loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Sách Đỏ Việt 

Nam là 44 loài. 

- Số lượng loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo danh mục của 

IUCN là 11 loài. 
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Hình 3.6. Biểu đồ biến động số lƣợng loài nguy cấp, quý, hiếm đƣợc ƣu 

tiên bảo vệ trong Sách Đỏ Việt Nam, danh mục của IUCN tỉnh Bắc Kạn 

(Nguồn: Báo cáo điều tra, thống kê và đánh giá đa dạng sinh học của tỉnh 

Bắc Kạn, nghiên cứu đề xuất các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học – Chi cục 

Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Kạn) 

3.3.4. Số lượng loài mới phát hiện 

Năm 2016 không phát hiện thêm loài mới nào. 

(Nguồn: Báo cáo điều tra, thống kê và đánh giá đa dạng sinh học của tỉnh 

Bắc Kạn, nghiên cứu đề xuất các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học - Chi cục 

Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Kạn) 

3.3.5. Số lượng và diện tích khu bảo tồn thiên nhiên 

Số lượng khu bảo tồn thiên nhiên: 03 khu, bao gồm: Khu Bảo tồn thiên nhiên 

Kim Hỷ, Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc, Vườn Quốc gia Ba Bể. 

Diện tích: Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ có tổng diện tích 15.715,02 ha. 

Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc có diện tích 4.150,21 ha, Vườn 

Quốc gia Ba Bể có diện tích 10.048 ha. Tổng diện tích của 3 khu bảo tồn là 

29.913,23 ha. 

Số lượng và diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên không thay đổi so với năm 2015. 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.7. Biểu đồ biến động diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên của tỉnh 

Bắc Kạn 

(Nguồn: KBT thiên nhiên Kim Hỷ, KBT Loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc, VQG Ba Bể) 
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3.4. Môi trƣờng đất 

3.4.1. Diện tích đất phân theo mục đích sử dụng 

Diện tích đất sản xuất nông nghiệp năm 2016 là 44.170,17 ha 

Diện tích đất lâm nghiệp năm 2016 là 413.512,80 ha 

Diện tích đất chuyên dùng năm 2016 là 11.545,63 ha 

Diện tích đất ở năm 2016 là 2.587,59 ha. 

 

 

  

 

 

 

Hình 3.8. Biểu đồ biến động diện tích đất phân theo mục đích sử dụng 

tỉnh Bắc Kạn 

So với năm 2015, diện tích đất phân theo mục đích sử dụng của tỉnh Bắc Kạn 

có sự biến động như sau: Diện tích đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp giảm 

đi; Diện tích đất chuyên dùng, đất ở tăng lên.  

Bảng 3.4. Biến động diện tích đất phân theo mục đích sử dụng 

 Năm 2015 Năm 2016 Tăng (+), giảm (-) 

Đất sản xuất nông nghiệp 44.227,75 44.170,17 -57,58 

Đất lâm nghiệp 413.584,45 413.512,8 -71,65 

Đất chuyên dùng 11.425,52 11.545,63 120,11 

Đất ở 2.585,90 2.587,59 1,69 

(Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn) 

3.4.2. Diện tích đất suy thoái theo các loại hình: ô nhiễm đất, xói mòn, nhiễm phèn 

Theo Thông tư 28/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 

02 tháng 6 năm 2014 về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng 

đất thì thông tin, số liệu về thống kê đất đai được sử dụng không quá 5 năm nên số 

liệu trong báo cáo được kế thừa từ Báo cáo điều tra thoái hóa đất tỉnh Bắc Kạn 

năm 2015. 

Diện tích đất suy thoái do xói mòn của tỉnh ta là 341.321 ha, diện tích đất suy 

thoái do nhiễm phèn của tỉnh là 115.069 ha. Không có diện tích đất bị suy thoái 

theo loại hình ô nhiễm đất. 

 (Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn) 
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CHƢƠNG 4 

TÁC ĐỘNG 

4.1. Ảnh hƣởng đến sức khoẻ cộng đồng 

4.1.1.Tỷ lệ người bị bệnh đường hô hấp ở khu vực bị ô nhiễm và khu vực đối 

chứng (không bị ô nhiễm không khí) 

Cho đến nay trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn chất lượng không khí còn rất tốt. Tất 

cả các chất trong môi trường không khí xung quanh của tỉnh Bắc Kạn đều thấp hơn 

giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lượng không khí xung quanh. Trên địa bàn tỉnh chưa có khu vực bị ô nhiễm 

không khí. 

Tỷ lệ người mắc bệnh hô hấp trên tổng số dân tỉnh Bắc Kạn năm 2016 là 14%. 

Tỷ lệ mắc các bệnh về hô hấp của tỉnh tăng từ: Năm 2015 là 10,2%, năm 

2016 là 14%, tăng 3,8%. 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Hình 4.1. Biểu đồ biến động tỷ lệ ngƣời mắc bệnh hô hấp trên tổng số dân 

(Nguồn: Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn) 

4.1.2. Tỷ lệ mắc các bệnh tả, lỵ, thương hàn, sốt rét ở các khu vực bị ô nhiễm 

nước và khu vực đối chứng 

Tỷ lệ người mắc các bệnh tả, lỵ, thương hàn, sốt rét ở các huyện, thành phố 

của tỉnh Bắc Kạn cụ thể như sau: 

- Tỷ lệ người mắc bệnh tả: Năm 2016 không có trường hợp nào mắc bệnh 

tả,tỷ lệ mắc bệnh là 0%. 

- Tỷ lệ mắc bệnh lỵ: Thành phố Bắc Kạn 0,026%, Huyện Pác Nặm 0,07%, 

huyện Ba Bể 0,06%, các huyện khác tỷ lệ mắc bệnh lỵ là 0%. 
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- Tỷ lệ mắc bệnh thương hàn: Năm 2016 không có trường hợp nào mắc bệnh 

tả, tỷ lệ mắc bệnh là 0%. 

- Tỷ lệ mắc bệnh sốt rét của huyện Ngân Sơn là 0,003%, các huyện khác 

không có người mắc bệnh sốt rét. 

(Nguồn: Trung tâm y tế các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn) 

Để đảm sức khoẻ của người dân, các đơn vị cấp nước sinh hoạt của tỉnh, cần 

chú trọng áp dụng các hệ thống, công nghệ xử lý nước cấp đảm bảo đạt tiêu chuẩn 

nước sinh hoạt theo quy chuẩn của Bộ Y tế. Đối với các hộ dân sử dụng nước 

giếng khoan, giếng đào nên lắp đặt thiết bị lọc nước như mô hình gồm các lớp cát, 

than, sỏi, đồng thời nâng cao ý thức của người dân trong việc sử dụng nước sinh 

hoạt như thói quen ăn uống hợp vệ sinh, ăn chín, uống sôi, giữ gìn vệ sinh khu vực 

sinh sống sạch sẽ để hạn chế mắc bệnh. 

4.1.3. Số lượng người mắc bệnh nghề nghiệp liên quan đến ô nhiễm môi trường 

(đất, nước, không khí, tiếng ồn) tại các khu vực sản xuất 

Bệnh nghề nghiệp là những bệnh lý mang đặc trưng của nghề nghiệp hoặc 

liên quan tới nghề nghiệp. Nguyên nhân của bệnh nghề nghiệp là do tác hại thường 

xuyên và lâu dài của điều kiện lao động không tốt.  

Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn không có người nào bị mắc bệnh nghề nghiệp. 

(Nguồn: Trung tâm y tế các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn) 
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CHƢƠNG 5 

ĐÁP ỨNG 

5.1. Văn bản pháp luật trong quản lý môi trƣờng 

5.1.1. Số lượng văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đã ban hành 

Năm 2016, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành 02 văn bản quy phạm pháp luật 

về lĩnh vực bảo vệ môi trường là Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 

11 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành quy định Bảo vệ môi trường trên 

địa bàn tỉnh Bắc Kạn và Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND ngày 8 tháng 12 năm 

2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành quy định mức thu, miễn giảm; 

thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

Số lượng văn bản được ban hành năm 2016 không thay đổi so với năm 2015. 

(Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn) 

5.2. Đầu tƣ cho công tác bảo vệ môi trƣờng 

5.2.1. Chi ngân sách cho hoạt động bảo vệ môi trường 

Tổng chi ngân sách hàng năm cho hoạt động bảo vệ môi trường năm 2016 là 

20.840 triệu đồng, cụ thể như sau: 

Bảng 5.1. Chi ngân sách cho hoạt động bảo vệ môi trường của tỉnh Bắc Kạn 

STT Đơn vị Dự toán               

(triệu đồng) 

Quyết toán 

(triệu đồng) 

1 Sở Tài nguyên và Môi trường 5.526 3.786 

2 Vườn Quốc gia Ba Bể 12.557 14.939 

3 Quỹ Bảo vệ môi trường 416 417 

4 Công an tỉnh 200 200 

5 UBND các huyện, thành phố 4500 1.498 

 Tổng 23.199 20.840 

(Nguồn: Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn) 

5.3. Công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐMC, ĐTM và kế hoạch bảo vệ 

môi trƣờng 

5.3.1. Số lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt 

- Số lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi 

trường phê duyệt năm 2016: 02 báo cáo. 
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- Số lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường do Uỷ ban nhân dân tỉnh 

phê duyệt năm 2016: 10 báo cáo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5.1. Biểu đồ biến động số lƣợng ĐTM đƣợc phê duyệt  

- Số lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Bộ TNMT phê 

duyệt tăng. Năm 2015 là 0 báo cáo, năm 2016 là 02 báo cáo, tăng 02 báo cáo.  

- Số lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường do UBND tỉnh phê duyệt 

tăng. Năm 2015 là 07 dự án, năm 2016 là 10 dự án, tăng 3 dự án.  

(Nguồn: Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Kạn) 

5.3.2. Số lượng kế hoạch bảo vệ môi trường đã được xác nhận 

- Số lượng Kế hoạch bảo vệ môi trường do Sở Tài nguyên và Môi trường xác 

nhận: 13 dự án. 

- Số lượng Kế hoạch bảo vệ môi trường  do UBND các huyện, thành phố xác 

nhận: 225 dự án. 

Bảng 5.2. Số lƣợng kế hoạch bảo vệ môi trƣờng đƣợc xác nhận năm 2016 

STT Nội dung Số lƣợng              

(dự án) 

1 Sở Tài nguyên và Môi trường 13 

2 TP. Bắc Kạn 35 

3 Huyện Bạch Thông 32 

4 Huyện Ba Bể 18 

5 Huyện Chợ Mới 25 

6 Huyện Chợ Đồn 18 

7 Huyện Na Rì 48 

8 Huyện Ngân Sơn 14 

9 Huyện Pác Nặm 35 

 Tổng cộng 238 

(Nguồn: Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Kạn, Phòng TNMT các huyện, thành phố) 
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Số lượng Kế hoạch bảo vệ môi trường do Sở Tài nguyên và Môi trường xác 

nhận tăng. Năm 2015 là 10 dự án, năm 2016 là 13 dự án, tăng 3 dự án. 

Số lượng Kế hoạch bảo vệ môi trường do UBND các huyện, thành phố xác 

nhận tăng. Năm 2015 là 157 dự án, năm 2016 là 225 dự án, tăng 68 dự án. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Hình 5.2. Biểu đồ biến động số lƣợng Kế hoạch BVMT đƣợc xác nhận 

5.3.3. Số lượng đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt và xác nhận 

- Số lượng đề án bảo vệ môi trường đơn giản do Sở Tài nguyên và Môi trường 

xác nhận: 01 đề án. 

- Số lượng đề án bảo vệ môi trường đơn giản do UBND các huyện, thành phố 

xác nhận: 22 đề án.   

Bảng 5.3. Số lượng đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt và xác nhận 

 

 STT 

Nội dung Số lƣợng 

(công trình) 

Ghi chú 

1 Sở Tài nguyên và Môi trường 1  

2 TP. Bắc Kạn 13  

3 Huyện Bạch Thông 1  

4 Huyện Ba Bể 1  

5 Huyện Chợ Mới 0  

6 Huyện Chợ Đồn 7  

7 Huyện Na Rì 0  

8 Huyện Ngân Sơn 0  

9 Huyện Pác Nặm 0  

 Tổng cộng 23  

(Nguồn: Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Kạn, Phòng TNMT các huyện, thành phố) 
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  Số lượng đề án bảo vệ môi trường đơn giản được UBND các huyện, thành 

phố xác nhận giảm. Năm 2015 là 25 đề án, năm 2016 là 23 đề án, giảm 02 đề án.  

  

 

 

 

 

 

 

Hình 5.3. Biểu đồ biến động số lƣợng Đề án BVMT đƣợc xác nhận 

5.4. Công tác thanh tra, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật về BVMT 

5.4.1. Số vụ vi phạm môi trường bị phát hiện và xử phạt 

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật về tài nguyên 

và môi trường trên địa bàn tỉnh thường xuyên được quan tâm, chú trọng. Trong 

năm 2016, các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường và lực lượng cảnh sát môi 

trường đã tổ chức nhiều đợt thanh kiểm tra về tình hình thực hiện công tác bảo vệ 

môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, theo đó đã phát hiện và tiến 

hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với 05 vụ vi phạm môi trường (Công ty 

Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn; Ông Trần Xuân Mấm (Thái Bình) - San ủi và đổ 

đất xuống sông Cầu; HTX Sông Năng; Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc 

Kạn và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bắc Kạn). 

Số vụ vi phạm môi trường bị phát hiện và xử phạt qua các năm tăng, năm 

2015 có 04 vụ ,năm 2016 có 05 vụ, tăng 01 vụ. 

(Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn) 

5.4.2. Số tiền xử phạt từ các vụ vi phạm về môi trường 

Trong năm 2016, có 05 vụ vi phạm môi trường bị phát hiện, xử phạt với tổng 

số tiền là 247.000.000 đồng. Trong đó: Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn (Mỏ nà 

Bốp - Pù Sáp): vi phạm do thực hiện không đúng, không đầy đủ nội dung ĐTM, xử 

phạt với số tiền phạt là 170.000.000 đồng; HTX Sông Năng: vi phạm do thực hiện 

không đúng nội dung cam kết BVMT: 8.000.000 đồng; Ông Trần Xuân Mấm – 



43 

Báo cáo tổng hợp số liệu Bộ chỉ thị môi trường tỉnh Bắc Kạn năm 2017 

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn 

Thái Bình: vi phạm do San ủi và đổ đất xuống sông Cầu (Thác Rọm): 35.000.000 

đồng; Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn (Mỏ chì kẽm Bản Thi): vi 

phạm do đổ thải chất thải rắn không đúng quy định, xử phạt số tiền: 9.000.000 

đồng và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bắc Kạn (Mỏ đá Lũng Ráo): vi phạm do 

không niêm yết kế hoạch quản lý môi trường, xử phạt số tiền: 25.000.000 đồng.  

Số tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường giảm. năm 

năm 2015 là 325.000.000 đồng, năm  2016 là 247.000.000 đồng, giảm 78.000.000 đồng. 

(Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn) 

5.5. Công cụ kinh tế trong quản lý môi trƣờng 

5.5.1. Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải đã thu được 

Hàng năm, nhiệm vụ thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp 

được UBND tỉnh giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường (Chi cục Bảo vệ môi 

trường) triển khai thực hiện. Kinh phí thu được từ phí nước thải nói chung và phí 

nước thải công nghiệp nói riêng đã tạo nguồn thu cho ngân sách của tỉnh và từng 

bước hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường từ nước thải. Trong năm 2016, tổng phí 

bảo vệ môi trường đối với nước thải thu được trên địa bàn tỉnh là 1.116.754.295 

đồng, trong đó: 

- Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp thu được 309.243.000 đồng. 

- Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt thu được 807.511.295 đồng.  

Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp qua các năm tăng. Năm 

2015 thu được 200.159.000 đồng, năm 2016 thu được 309.243.000 đồng, tăng 

109.084.000 đồng. 

 Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt qua các năm giảm. Năm 

2015 thu được 808.822.780 đồng, năm 2016 thu được 807.511.295 đồng, giảm 

1.311.485 đồng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5.4. Biểu đồ biến động phí BVMT đối với nƣớc thải  
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Bảng 5.4. Phí BVMT đối với nƣớc thải thu đƣợc của tỉnh Bắc Kạn 

Đơn vị tính: đồng 

 Năm 2015 Năm 2016 

Phí nước thải công nghiệp 200.159.000 309.243.000 

Phí nước thải sinh hoạt 808.822.780 807.511.295 

Tổng 1.008.981.780 1.116.754.295 

(Nguồn: Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Kạn, Công ty cấp thoát nước 

MTV Bắc Kạn) 

5.5.2. Phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn đã thu được 

Phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh chủ yếu thu từ 

hoạt động thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ các hộ gia đình, các 

cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐNDngày 

08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc quy định mức thu, miễn 

giảm; thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

Phí bảo vệ môi trường đối với hộ gia đình 278.000.000 đồng. 

Phí bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ là 

42.580.000 đồng. 

Tổng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn tăng. Năm 2015 là 

300.052.000 đồng, năm 2016 là 320.580.000 đồng, tăng 20.528.000 đồng. 

(Nguồn: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) 

5.5.3. Tỷ lệ cơ sở đã bị thu phí trên tổng số cơ sở vi phạm về môi trường đã bị 

phát hiện 

Năm 2016 có 04 cơ sở vi phạm về môi trường đã bị phát hiện, xử lý là Công 

ty CP Khoáng sản Bắc Kạn, HTX Sông Năng, Công ty TNHH MTV Kim loại màu 

Bắc Kạn, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bắc Kạn. Trong đó 4/4 cơ sở đều đóng 

phí bảo vệ môi trường đối nước thải công nghiệp. Vậy tỷ lệ cơ sở đã bị thu phí trên 

tổng số cơ sở vi phạm về môi trường đã bị phát hiện là 100%, tỷ lệ này không thay 

đổi so với năm 2015. 

(Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn) 

5.6. Xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng 

5.6.1. Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được khắc phục 

Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, hiện có 06 cơ sở gây ô nhiễm môi trường và đã 

được UBND tỉnh phê duyệt danh mục, cụ thể: 

- Trung tâm y tế huyện Ngân Sơn theo Quyết định số 1347/QĐ-UBND ngày 

25 tháng 7 năm 2011 của UBND tỉnh Bắc Kạn. 
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- Kho thuốc bảo vệ thực vật tại khu 2 xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn theo 

Quyết định số 2425/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn. 

- Chi nhánh Vật tư nông nghiệp Chợ Mới theo Quyết định số 2426/QĐ-

UBND ngày 27 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn. 

- Điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại Bản Vén, xã Đôn Phong, huyện 

Bạch Thông theo Quyết định số 2427/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2013 của 

UBND tỉnh Bắc Kạn. 

- Bãi rác Lũng Váng, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn theo Quyết định số 

1665/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn. 

- Bãi rác thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì theo Quyết định số 1995/QĐ-UBND 

ngày 07 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn. 

 (Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn) 

5.7. Kiểm soát nƣớc thải 

5.7.1. Tỷ lệ các khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải 

Toàn tỉnh chỉ có một khu công nghiệp đang hoạt động là khu công nghiệp 

Thanh Bình tại xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. KCN đã đầu tư xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trong đó có hệ thống xử lý nước thải tập trung với 

công suất 2.500 m
3
/ngày. 

Tỷ lệ khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung là 100%, có thể 

đảm bảo xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh trước khi thải ra môi trường.  

5.7.2. Lượng nước thải công nghiệp đã được xử lý trên tổng lượng nước thải 

công nghiệp phát sinh 

Năm 2016, tổng khối lượng nước thải công nghiệp phát sinh là 8.261,22 

m
3
/ngày đêm. Trong đó lượng nước thải công nghiệp được xử lý năm 2016 là 

8.261,22 m
3
/ngày đêm. 

Lượng nước thải công nghiệp đã được xử lý trên tổng lượng nước thải công 

nghiệp phát sinh là 8.261,22/8.261,22 m
3
/ngày đêm.  

(Nguồn: Chi cục Bảo vệ MT tỉnh Bắc Kạn) 
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5.8. Hoạt động quan trắc môi trƣờng 

5.8.1. Số lượng trạm quan trắc tự động liên tục môi trường không khí, nước 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn chưa có trạm quan trắc tự động liên tục môi 

trường không khí, nước, gây khó khăn trong việc đánh giá diễn biến chất lượng môi 

trường và việc quản lý số liệu quan trắc môi trường theo chuỗi số liệu liên tục. 

5.8.2. Số lƣợng điểm quan trắc định kỳ theo các thành phần môi trƣờng của 

cấp quốc gia và cấp địa phƣơng  

- Chương trình quan trắc môi trường quốc gia: 

Tính thời điểm năm 2016, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường vẫn đang duy trì thực hiện quan trắc môi trường nước mặt trên sông Cầu 

gồm 5 điểm với tần suất 03 lần/năm. Các thông số quan trắc: 21 thông số cơ bản, 5 

thông số đặc thù (HCBVTV, tổng dầu mỡ, xianua, thủy ngân, asen). 

- Chương trình quan trắc môi trường cấp tỉnh: 

Vị trí, số lượng điểm quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh thực hiện theo 

Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 10/6/2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc 

phê duyệt mạng lưới quan trắc môi trường đất, nước, không khí tỉnh Bắc Kạn giai 

đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020. Năm 2016, tổng số vị trí quan trắc là 

117 vị trí, trong đó môi trường không khí 30 vị trí, nước mặt 38 vị trí, đất 24 vị trí 

và nước ngầm 25 vị trí. 

Bảng 5.5. Số lƣợng điểm quan trắc định kỳ theo các thành phần môi 

trƣờng của tỉnh Bắc Kạn 

(Nguồn: Sở TN&MT Bắc Kạn) 

 

Khu vực quan 

trắc 

Số vị trí quan trắc 

Không khí Nƣớc mặt Nƣớc ngầm Đất 

TP. Bắc Kạn 7 6 5 4 

H. Ba Bể 3 6 2 3 

H. Bạch Thông 3 3 4 3 

H. Chợ Đồn 4 6 4 4 

H. Chợ Mới 3 4 2 3 

H. Na Rì 4 6 3 2 

H. Ngân Sơn 4 4 3 3 

H. Pác Nặm 2 3 2 2 

Tổng cộng 30 38 25 24 
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Số lượng các vị trí quan trắc các thành phần môi trường cơ bản đã đánh giá 

được hiện trạng và diễn biến chất lượng các thành phần môi trường. Tuy nhiên để 

đánh giá chi tiết, cần tăng tần suất quan trắc theo đúng quy định hiện hành. 

So với năm 2015, số lượng vị trí quan trắc các thành phần môi trường không 

khí, nước mặt, nước ngầm, đất không thay đổi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5.5. Biểu đồ biến động Số lƣợng các điểm quan trắc môi trƣờng tỉnh 

Bắc Kạn năm 2016 

 

5.9. Chất thải rắn 

5.9.1. Tỷ lệ thu gom chất thải rắn 

Tỷ lệ thu gom các loại chất thải rắn của tỉnh Bắc Kạn năm 2016 như sau: 

Bảng 5.6. Tỷ lệ thu gom chất thải rắn của tỉnh Bắc Kạn 

Nội dung 
Tỷ lệ thu gom (%) 

Năm 2015 Năm 2016 

Chất thải rắn sinh hoạt đô thị  90,48 80,63 

Chất thải rắn y tế 100 100 

Chất thải rắn công nghiệp  100 100 

Chất thải rắn nông nghiệp - - 

 (Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế và Sở Xây dựng) 

Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt đô thị giảm, năm 2015 đạt 90,48%, năm 

2016 đạt 80,63%,  giảm 9,85%. 

Tỷ lệ thu gom chất thải rắn công nghiệp và chất thải rắn y tế được duy trì đạt 

100%.  
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5.9.2. Tỷ lệ xử lý chất thải rắn thông thường đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia tương ứng 

Tỷ lệ xử lý chất thải rắn thông thường đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật năm 

2016 của tỉnh ta như sau: 

Bảng 5.7. Tỷ lệ xử lý chất thải rắn thông thƣờng của tỉnh Bắc Kạn 

Nội dung 
Tỷ lệ xử lý (%) 

Năm 2015 Năm 2016 

Chất thải rắn sinh hoạt đô thị 90,48 90 

Chất thải rắn y tế 94,8 100 

Chất thải rắn công nghiệp 100 100 

Chất thải rắn nông nghiệp - - 

(Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế và số liệu điều tra thực tế) 

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được xử lý đạt tiêu chuẩn giảm. Năm 

2015 đạt 90,48%, năm 2016 đạt 90%, giảm 0,48%. 

- Tỷ lệ chất thải rắn y tế thông thường được xử lý đạt tiêu chuẩn tăng. Năm 

2015 đạt 94,8%, năm 2016 đạt 100%, tăng 5,2%. 

-Tỷ lệ chất thải rắn công nghiệp thông thường được xử lý đạt tiêu chuẩn được 

duy trì như năm trước đạt 100%. 

5.9.3. Tỷ lệ chất thải nguy hại đã xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia tương ứng 

Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia tương ứng như sau: 

Bảng 5.8. Tỷ lệ xử lý chất thải rắn nguy hại của tỉnh Bắc Kạn 

Nội dung 
Tỷ lệ(%) 

Năm 2015 Năm 2016 

CTNH phát sinh trong hoạt động sinh hoạt - - 

CTNH phát sinh trong hoạt động công nghiệp 89 93,31 

Chất thải y tế nguy hại 95,4 100 

CTNH phát sinh trong hoạt động nông nghiệp - - 

 (Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế) 

- Tỷ lệ chất thải công nghiệp nguy hại được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia tăng. Năm 2015 tỷ lệ xử lý đạt 89%, năm 2016 đạt 93,31%, tăng 

4,31%. 

- Tỷ lệ chất thải y tế nguy hại được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia tăng. Năm 2015 đạt 95,4%,  năm 2016 đạt 100%, tăng 4,6%. 
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5.10. Sử dụng nƣớc sạch 

5.10.1. Phần trăm hộ gia đình ở đô thị được sử dụng nước sạch 

Phần trăm số hộ gia đình ở đô thị được sử dụng nước sạch của tỉnh Bắc Kạn 

năm 2016 là 90%. 

Phần trăm số hộ gia đình ở đô thị trên địa bàn tỉnh được sử dụng nước sạch 

năm 2016 không thay đổi so với năm 2015. 

5.10.2. Phần trăm hộ gia đình ở nông thôn được sử dụng nước sạch 

Phần trăm số hộ gia đình ở nông thôn tỉnh Bắc Kạn được sử dụng nước hợp 

vệ sinhnăm 2016 là 95,01%. Trong đó có 21,25% hộ được sử dụng nước sạch đạt 

QCVN 02:2009/BYT. 

Phần trăm số hộ gia đình ở nông thôntrên địa bàn tỉnh được sử dụng nước hợp 

vệ sinh năm 2016 không thay đổi so với năm 2015. 

5.11. Quản lý tổng hợp lƣu vực sông 

5.11.1. Hoạt động quản lý tổng hợp lưu vựu sông được triển khai 

Trong năm 2016, tỉnh Bắc Kạn không tham gia hoạt động nào về Quản lý lưu 

vực sông Cầu. 
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PHẦN 3 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

1. Kết luận 

* Đối với nhóm chỉ thị động lực: 

Các động lực chính tác động lên môi trường của tỉnh Bắc Kạn bao gồm phát 

triển dân số, phát triển nông nghiệp, y tế, tăng trưởng GDP, phát triển giao thông, 

xây dựng, công nghiệp, thuỷ hải sản, du lịch, lâm nghiệp. Nhìn chung giá trị sản 

xuất và hoạt động của các ngành kinh tế này ngày một tăng lên. 

* Đối với nhóm chỉ thị áp lực: 

Cùng với sự tăng trưởng về kinh tế - xã hội của tỉnh, khu dân cư thành phố, thị 

trấn đang được mở rộng và xây dựng, các hoạt động công nghiệp cũng được chú 

trọng đẩy mạnh, nhu cầu đời sống nhân dân được nâng cao dẫn đến lượng chất thải 

gia tăng. Chất thải rắn phát sinh với lượng ngày một lớn hơn, thành phần phức tạp.  

Biến đổi khí hậu đang diễn ra và thể hiện ngày một rõ hơn bằng số vụ tai biến thiên 

nhiên ngày một nhiều hơn gây ra các thiệt hại về người, về kinh tế và môi trường. 

* Đối với nhóm chỉ thị hiện trạng: 

Chất lượng môi trườngcủa tỉnh Bắc Kạn nhìn chung còn tốt. So sánh với kết 

quả quan trắc những năm gần đây thì chất lượng môi trường của tỉnh có chiều 

hướng chuyển biến tích cực, các chất ô nhiễm trong môi trường có chiều hướng 

giảm đi.  

Công tác phát triển, trồng mới và bảo vệ rừng đã có tiến triển tích cực, thông 

qua việc giao đất, giao rừng, nâng cao độ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh, tuy nhiên 

hiện tượng chặt phá rừng vẫn tiếp diễn.  

Trên địa bàn tỉnh ta vẫn còn lưu giữ được nhiều loài động, thực vật đặc hữu 

và quý hiếm ở các khu bảo tồn thiên nhiên.Chúng là những loài có giá trị bảo tồn 

cao, cần được ưu tiên bảo tồn phần lớn tập trung trong các VQG và KBTTN. 

Diện tích đất sản xuất nông nghiệp ngày một thu hẹp hơn và diện tích đất bị 

thoái hoá do xói mòn của tỉnh là khá lớn. 

* Đối với nhóm chỉ thị tác động: 

Công tác quản lý môi trường y tế, môi trường lao động được đôn đốc, kiểm tra 

thường xuyên. Chủ động đề xuất các biện pháp xử lý các chất thải gây ô nhiễm môi 

trường và gây hại cho sức khỏe người dân. Chủ động triển khai công tác tuyên truyền 

nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, môi trường 
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cơ sở y tế, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo tuyến triển khai các biện pháp phòng, 

chống dịch nên tỷ lệ người mắc bệnh hô hấp thấp của tỉnh Bắc Kạn tương đối thấp. 

Tỷ lệ người mắc các bệnh tả, lỵ, thương hàn, sốt rét thấp, không bùng phát 

thành dịch. 

* Đối với nhóm chỉ thị đáp ứng: 

Công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đã và đang có nhiều chuyển biến 

tích cực. Hệ thống quản lý nhà nước và bảo vệ môi trường từ tuyến tỉnh đến địa 

phương từng bước được kiện toàn và đi vào hoạt động ổn định. Nhận thức về vấn 

đề bảo vệ môi trường của các cấp, các ngành và của cộng đồng xã hội đã được 

nâng lên đáng kể. Hệ thống chính sách, pháp luật từng bước được xây dựng và 

hoàn thiện. 

Công tác thanh tra, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật về BVMT: Có sự phối 

hợp khá chặt chẽ giữa các phòng chuyên môn cũng như các ngành, các cấp có liên 

quan trong việc triển khai thực hiện thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và môi 

trường. Những vi phạm được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra được xử lý nghiêm 

theo đúng quy định của pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý 

nhà nước về Tài nguyên và Môi trường. 

Khối lượng chất thải rắn đô thị phát sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tương đối 

lớn, việc thu gom và xử lý được chú trọng. Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải đạt tiêu 

chuẩn, quy chuẩn ngày càng tăng.  

Việc giải quyết nước sạch phục vụ sinh hoạt cho nông thôn, đặc biệt là vùng 

cao vẫn cần được tiếp tục quan tâm. 

2. Kiến nghị 

- Đầu tư kinh phí để xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm 

trọng trên địa bàn tỉnh.  

- Điều chỉnh mạng luới quan trắc môi trường đất, nước, không khí của tỉnh, 

đưa thông số bụi PM10 vào chương trình quan trắc để có sở sở phân tích, đánh giá. 

- Hỗ trợ cho việc xây dựng và triển khai dự án cơ sở dữ liệu về môi trường 

cập nhật thường xuyên các số liệu về môi trường ở địa phương. 

- Hỗ trợ kinh phí xây dựng một số trạm quan trắc tự động, cố định, liên tục 

phục vụ cho công tác quản lý môi trường và cung cấp số liệu tổng hợp hàng năm. 
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Báo cáo tổng hợp số liệu Bộ chỉ thị môi trường tỉnh Bắc Kạn năm 2017 

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn 

- Bổ sung kinh phí tổng hợp số liệu báo cáo Hiện trạng môi trường hàng năm  

theo Thông tư 19/2016/TT-BTNMT ngày 24 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về báo cáo công tác bảo vệ môi trường. 

- Đối với số liệu thứ cấp về “Tỷ lệ người bị bệnh đường hô hấp ở khu vực bị ô 

nhiễm và khu vực đối chứng”: Do tỉnh ta không có khu vực ô nhiễm để so sánh với 

khu vực đối chứng nên chỉ thị này đề nghị được tính theo Tỷ lệ người mắc bệnh hô 

hấp trên tổng số dân của tỉnh.  

- Triển khai các chương trình điều tra, khảo sát về những vấn đề môi trường 

chuyên đề như đa dạng sinh học, chất thải rắn,… nhằm mục đích hỗ trợ việc cập nhật 

thông tin, dữ liệu được liên tục, phục vụ cho công tác tổng hợp số liệu hàng năm. 

 

 

 

 

 


