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LỜI NÓI ĐẦU 

         

Kiên Giang là tỉnh cực Nam của Tổ quốc, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của 

Đồng bằng sông Cửu Long, có điều kiện địa hình và sinh thái đa dạng, với phần lớn là 

diện tích đất lục địa, cùng vùng biển và hải đảo nằm trong vịnh Thái Lan (Kiên Hải, 

Phú Quốc). Do đó, Kiên Giang có vị trí và vai trò quan trọng về an ninh quốc phòng, 

cũng như trong phát triển kinh tế - xã hội của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

        Nằm ở cuối nguồn sông Cửu Long và sông Mê Kông, Kiên Giang chịu nhiều tác 

động bởi tình hình xâm nhập mặn từ phía vịnh Thái Lan và chất thải xả ra từ các tỉnh, 

thành phía đầu nguồn, nên chất lượng môi trường ngày càng chịu nhiều tác động nhạy 

cảm không chỉ từ quá trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, mà còn từ biến đổi khí 

hậu, thiên tai và rủi ro, sự cố, đòi hỏi phải có công tác quan trắc, giám sát chặt chẽ 

những diễn biến nhạy cảm trong hiện trạng môi trường, đồng thời phải ngày càng nâng 

cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh. 

       Kế hoạch phát triển KT-XH tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016 - 2020 kết thúc và 

tuân theo khoản 2, điều 137 của Luật bảo vệ môi trường, UBND tỉnh Kiên Giang tiến 

hành lập báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm giai đoạn 2016 – 2020, với mục tiêu: 

      - Thu thập đầy đủ các thông tin, số liệu, chỉ tiêu về môi trường phục vụ cho công 

tác nghiên cứu, đánh giá tổng hợp về xu thế diễn biến trong hiện trạng chất lượng môi 

trường, xác định các vấn đề môi trường bức xúc, nổi cộm, cùng nguyên nhân. 

       - Đánh giá tổng hợp về chất lượng công tác quản lý nhà nước về môi trường, xác 

định những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. 

       - Xác định những thách thức đang tồn tại và sẽ nảy sinh, đề xuất những phướng 

hướng và giải pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn 5 năm tới (2021 – 2025). 

       Trên tinh thần đó, UBND tỉnh đã giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp 

chặt chẽ với các đơn vị chức năng trong tỉnh, cùng Đơn vị tư vấn là Trung tâm Khoa 

học và Công nghệ Môi trường (CESAT) có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh, để triển khai 

nhiệm vụ “Xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016 – 

2020” theo kế hoạch năm 2020, đệ trình UBND và HĐND tỉnh phê duyệt, để tổng hợp 

báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, và Chính phủ. 

       Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016 – 2020 được biên 

tập và biên soạn với sự tham gia, đóng góp của các nhà quản lý, chuyên môn, cùng 

một số nhà khoa học, chuyên gia môi trường đã có bề dày kinh nghiệm thực tiễn trong 

công tác bảo vệ môi trường với thời gian gần 30 năm, đồng thời bảo đảm triển khai 

các phương pháp nghiên cứu, đánh giá hiện trạng môi trường hiện đại nhất, cho phép 

tiếp cận hiệu quả tới mục tiêu phát triển bền vững trong thời điểm hiện nay. 
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       Hy vọng, Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016 – 2020 

với việc cung cấp các nguồn thông tin, số liệu một cách hệ thống, tổng hợp, cập nhật 

và tin cậy, sẽ là tài liệu hỗ trợ hữu ích cho các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan ở 

Trung ương và tỉnh Kiên Giang trong nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi 

khí hậu, cũng như trong nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục, đào tạo và truyền 

thông, nâng cao nhận thức cộng đồng, góp phần phục vụ thiết thực, có hiệu quả cho 

mục tiêu phát triển bền vững tỉnh Kiên Giang nói riêng và đất nước ta nói chung. 
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TRÍCH YẾU 

 

Kế hoạch phát triển KT-XH tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020 kết thúc và 

tuân theo quy định tại khoản 2, điều 137 của Luật bảo vệ môi trường, UBND tỉnh Kiên 

Giang tiến hành lập báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm giai đoạn 2016-2020. 

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016 – 2020 thực hiện 

việc thu thập, phân tích tổng thể các nguồn thông tin, số liệu tích lũy trong 5 năm giai 

đoạn (2016-2020) và giai đoạn trước đó (2011-2015), từ đó đưa ra những phân tích, 

đánh giá tổng hợp về hiện trạng chất lượng môi trường tỉnh, tìm ra những nguyên nhân 

gây ra các tác động tiêu cực của ô nhiễm môi trường trong giai đoạn 2016 – 2020, xác 

định và đánh giá cụ thể về các vấn đề môi trường bức xúc, nổi cộm trong giai đoạn 

này, đồng thời làm rõ thực trạng và những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà 

nước về môi trường, qua đó đề xuất những phương hướng và giải pháp bảo vệ môi 

trường trong 5 năm tới (2021 – 2025) và tầm nhìn đến năm 2030 nhằm đẩy lùi các khó 

khăn, thách thức, bảo đảm thực hiện khắc phục và xử lý triệt để ô nhiễm, không ngừng 

cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng. 

       Theo quy định tại Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, Báo cáo được xây dựng trên mô hình D-P-S-I-R (Động lực – 

Sức ép – Hiện trạng – Tác động – Đáp ứng) bao gồm: 

      - Động lực là nhu cầu phát triển dân số, di cư, di dân, lao động, đô thị, nông thôn, 

các cộng đồng dân tộc, tầng lớp xã hội,… cùng nhu cầu bảo đảm an ninh quốc phòng, 

trật tự an toàn xã hội, tiến hành quá trình CNH, HĐH, phát triển kinh tế - xã hội, xóa 

đói – giảm nghèo, bảo vệ môi trường và thực hiện mục tiêu PTBV hàng năm.  

      - Sức ép sinh ra từ những động lực phát triển thể hiện qua việc làm gia tăng nhu 

cầu khai thác và sử dụng tài nguyên phục vụ nền sản xuất các sản phẩm vật chất và 

tinh thần xã hội, đồng thời do vậy mà làm tăng phát thải các nguồn gây ô nhiễm và suy 

thoái môi trường (chất thải và không liên quan tới chất thải), từ đó làm thay đổi hiện 

trạng chất lượng môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội.  

       - Hiện trạng môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội được quan trắc, đánh giá qua 

các thông số đo đạc trạng thái môi trường không khí, đất, nước, biển, đồng thời được 

đánh giá qua các chỉ tiêu quản lý về môi trường thu thập thực tế (rừng và đa dạng sinh 

học, quản lý chất thải, thiên tai và rủi ro, sự cố, mức độ thi hành pháp luật về bảo vệ 

môi trường,…), và được đặc trưng bằng chỉ số phát triển bền vững (CSI) như yêu cầu, 

định hướng và mục tiêu phát triển bền vững đất nước trong thế kỷ 21. 

       - Tác động của ô nhiễm môi trường gây ra những thay đổi xấu trong hiện trạng 

môi trường tự nhiên và KT-XH, được thu thập số liệu, chứng cứ thực tế, được phân 
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tích qua các vấn đề môi trường bức xúc, những tổn thất về sinh mạng, sức khỏe cộng 

đồng do các bệnh liên quan đến ô nhiễm và suy thoái môi trường; qua những thiệt hại 

về kinh tế, cảnh quan, sinh thái, cũng như qua xung đột môi trường có thể nảy sinh. 

      - Đáp ứng là xác định kế hoạch bảo vệ môi trường khả thi với các phương hướng 

và giải pháp bảo vệ môi trưởng phù hợp, hiệu quả trong giai đoạn tới nhằm đẩy lùi các 

thách thức cũ và mới sẽ phát sinh, bảo đảm giải quyết các vấn đề môi trường bức xúc, 

khắc phục và xử lý triệt để ô nhiễm, suy thoái, từng bước cải thiện và nâng cao chất 

lượng môi trường, thiết lập các trạng thái môi trường mới với chỉ số CSI không ngừng 

được cải thiện và nâng cao, đáp ứng yêu cầu bảo vệ sức khỏe cộng đồng. 

        Mặt khác, để xử lý và phân tích các nguồn số liệu quan trắc thu thập hàng năm và 

5 năm (2016-2020) qua đó xác định xu thế diễn biến rõ nét trong thay đổi hiện trạng 

các thành phần môi trường tự nhiên, Báo cáo còn sử dụng phương pháp xử lý thống kê 

đa biến phi chuẩn tắc, hay còn gọi là phương pháp xử lý thống kê phát triển bền vững 

hiện đại (CSI), với độ tin cậy cao. Cũng bằng phương pháp này mà Báo cáo tính toán 

được chỉ số CSI của Kiên Giang ở tại từng thời điểm nghiên cứu và thời điểm dự báo, 

mà trước đây các phương pháp phân tích thống kê khác không làm được. 

        Để đánh giá mức độ ô nhiễm, suy thoái môi trường qua từng thông số và tích hợp 

các thông số phân tích, Báo cáo sử dụng phương pháp so sánh các số liệu quan trắc đo 

đạc với mức giới hạn cho phép của quy chuẩn môi trường Việt Nam áp dụng đối với 

từng thành phần môi trường nghiên cứu và đánh giá, bao gồm: 

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

phép của kim loại nặng trong đất. 

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

xung quanh. 

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

mặt. 

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

ngầm. 

- QCVN 10-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

biển ven bờ. 

- QCVN 11-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp trong chế biến thủy sản. 

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

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

bảo vệ thực vật trong đất. 
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- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

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

nghiệp. 

- QCVN 50:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối 

với bùn thải từ quá trình xử lý nước. 

- QCVN 62-MT:2016/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn 

nuôi. 

        Qua đó tính toán chỉ số ô nhiễm môi trường trung bình tích hợp từ kết quả so 

sánh với mức quy chuẩn của tổ hợp thông số phân tích, cho phép đánh giá hệ thống, 

tổng hợp và tin cậy hơn về chất lượng của thành phần môi trường nghiên cứu.  

        Các phương pháp tính toán tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm môi trường sử 

dụng trong Báo cáo chủ yếu dựa trên phương pháp ước tính từ hệ số ô nhiễm điều tra, 

thống kê; định mức của nhà nước, hoặc sử dụng trực tiếp nguồn số liệu thu thập thực 

tế, bảo đảm độ tin cậy yêu cầu đối với nguồn số liệu sơ cấp và thứ cấp được sử dụng. 

Hàng năm các chỉ tiêu quản lý về môi trường được thống kê, thu thập thực tế tại các 

sở, ban, ngành có liên quan theo quy định của ngành Tài nguyên và Môi trường. 

        Báo cáo phục vụ cho các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan ở Trung ương và 

tỉnh Kiên Giang trong nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, cũng 

như trong nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục, đào tạo và truyền thông, công khai 

thông tin về môi trường, góp phần nâng cao ý thức, nhận thức cộng đồng về bảo vệ 

môi trường, phục vụ thiết thực, có hiệu quả cho mục tiêu phát triển bền vững tỉnh Kiên 

Giang nói riêng và đất nước ta nói chung. 

        Báo cáo bao gồm 1 trang bìa, 1 trang phụ bìa, tổng hợp 11 chương nội dung 

chính, phần kết luận – kiến nghị và danh mục tài liệu tham khảo, với tổng số 224 trang 

in, 97 bảng, 25 hình, được biên soạn theo đúng mẫu hướng dẫn quy định tại Thông tư 

số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, với tóm 

tắt nội dung chủ yếu của các chương như sau: 

 Chương 1: Tổng quan về đặc điểm điều kiện tự nhiên và tình hình phát triển 

kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang 

        Tỉnh Kiên Giang có tổng diện tích tự nhiên là 6.348,78 km2; dân số năm 2019 là 

1.723.695 người và mật độ dân số 272 người/km2. Tỉnh có 3 thành phố, 11 huyện nằm 

trên phần đất liền và 1 huyện đảo (Kiên Hải) với 144 đơn vị hành chính cấp xã. 

        Điều kiện địa hình và sinh thái chia thành 4 vùng đặc trưng: Tứ giác Long Xuyên, 

Tây Sông Hậu, U Minh Thượng, Biển và Hải đảo. Khí hậu nhiệt đới gió mùa, cận xích 

đạo, nóng ẩm, mưa nhiều, hiền hòa, ít mưa bão lớn. Nguồn nước mặt phong phú, chịu 
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tác động chi phối bởi chế độ thủy văn trên vịnh Thái Lan, sông Hậu và mưa nội đồng, 

và có xu hướng bị nhiễm mặn gia tăng do tác động của biến đổi khí hậu. 

        Tình hình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 tiếp tục diễn ra khá ổn 

định, với tốc độ tăng trưởng kinh tế cả giai đoạn đạt bình quân 6,37%/năm; cơ cấu 

kinh tế: dịch vụ - nông - công nghiệp; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 56 

triệu đồng/người/năm, tương ứng 2.418 USD/người/năm. Đời sống nhân dân được cải 

thiện, dịch bệnh được kiểm soát; an ninh chính trị, an toàn xã hội được giữ vững.  

 Chương 2: Sức ép của phát triển kinh tế - xã hội đối với môi trường 

        Dân số đô thị chiếm 28,36% và dân số nông thôn chiếm 71,64% (năm 2019), tạo 

sức ép cao về nước thải và rác sinh hoạt do các đô thị chưa có hệ thống xử lý nước 

thải, trong khi các bãi chôn lấp rác thải đều gây ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. 

Mặt khác, gia tăng dân số cơ học cũng tạo sức ép đáng kể đối với quỹ đất ở, cung cấp 

dịch vụ y tế, nước sạch và vệ sinh môi trường, việc làm, lao động. 

        Hiện có 2 KCN, 3 CCN đã đi vào hoạt động và 8.539 cơ sở sản xuất công nghiệp 

nằm ngoài KCN, CCN. Trong tương lai sẽ có thêm các KCN, CCN được xây dựng và 

đi vào hoạt động, tạo sức ép rất lớn đến môi trường do nước thải và CTR công nghiệp, 

CTNH phát sinh, trong khi các KCN, CCN hiện tại đều còn thiếu hạ tầng kỹ thuật phù 

hợp về bảo vệ môi trường (chưa có hệ thống xử lý nước thải, khu tập kết CTR). 

        Ngành giao thông vận tải gây sức ép cao tới môi trường không khí; ngành nông -

lâm - thủy sản gây sức ép cao về dư lượng phân bón vô cơ, hóa chất BVTV, phân nước 

thải chăn nuôi và bao bì hóa chất BVTV sau sử dụng, trong khi ngành dịch vụ, du lịch, 

thương mại và y tế cũng gây sức ép đáng kể về nước thải, CTR và CTNH.  

 Chương 3: Hiện trạng môi trường nước 

        Nước mặt lục địa có tổng số 49 điểm đo với 12 thông số phân tích/điểm đo. Chất 

lượng nước mặt lục địa có xu thế gia tăng ô nhiễm bởi chất hữu cơ, chất dinh dưỡng, 

chất rắn lơ lửng, sắt, vi sinh và bị nhiễm mặn ở mức độ cao. Trong đó, tại vùng TGLX, 

B&HĐ chất lượng nước mặt vượt quy chuẩn trung bình từ 1,2-1,8 lần, trong khi tại 

vùng TSH, UMT chất lượng nước vượt quy chuẩn trung bình từ 2,2-2,7 lần. 

        Nước dưới đất có 16 điểm đo với 19 thông số phân tích/điểm đo. Chất lượng 

nước dưới đất được cải thiện hàng năm, song vẫn bị nhiễm mặn và nhiễm bẩn vi sinh ở 

mức độ cao tại vùng TGLX với mức vượt quy chuẩn 11,7 lần, còn tại vùng TSH và 

UMT ở mức từ 1,7-2,3 lần, trong khi tại Phú Quốc chất lượng nước ít biến động. 

Nước biển ven bờ có 26 điểm đo với 7 thông số phân tích/điểm đo. Chất lượng 

nước biển ven bờ được cải thiện hàng năm, song vẫn bị nhiễm bẩn chất rắn lơ lửng, 

tổng sắt và vi sinh ở mức độ cao tại vùng TGLX, UMT với mức vượt quy chuẩn từ 4,5 

- 5 lần, trong khi tại Phú Quốc chất lượng nước biển ít biến động. 
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        Nước nuôi trồng thủy sản có 7 điểm đo với 7 thông số phân tích/điểm đo. Chất 

lượng nước nuôi trồng thủy sản cũng có xu thế được cải thiện hàng năm, song vẫn bị 

nhiễm bẩn amoni và vi sinh ở mức độ cao tại vùng UMT với mức vượt quy chuẩn 3,2 

lần, trong khi tại vùng TGLX chất lượng nước NTTS vượt quy chuẩn 1,1 lần. 

 Chương 4: Hiện trạng môi trường không khí 

Môi trường không khí xung quanh có 41 điểm đo, với 5 thông số phân tích 

chính/điểm đo. Chất lượng không khí xung quanh có xu thế được cải thiện hàng năm 

và đạt mức quy chuẩn quy định ở cả 4 vùng quan trắc. Cá biệt có một số điểm đo tại 

các trục giao thông chính, khu chợ, bến xe và khu dân cư đô thị đông đúc, có nồng độ 

bụi và độ ồn vượt nhẹ so với quy chuẩn quy định. 

 Chương 5: Hiện trạng môi trường đất 

         Môi trường đất có 11 điểm đo với 5 thông số phân tích về kim loại nặng/điểm 

đo. Chất lượng đất còn rất tốt và được cải thiện, nâng cao hàng năm. 

 Chương 6: Hiện trạng đa dạng sinh học 

         Trong năm 2020, tỷ lệ che phủ rừng tự nhiên và rừng trồng toàn tỉnh đạt 12,01%. 

Đa dạng sinh học của tỉnh gồm 7 hệ sinh thái và 22 sinh cảnh khác nhau. Toàn tỉnh có 

83 nguồn gen tiềm năng để bảo tồn và 61 nguồn gen quý hiếm, có giá trị cao, trong đó 

có 35/61 nguồn gen quý hiếm đã được bảo tồn; diện tích các hệ sinh thái tự nhiên có 

tầm quan trọng địa phương, quốc gia và quốc tế là 51.384,73 ha; diện tích các hệ sinh 

thái tự nhiên nhạy cảm cần được bảo vệ là 51.384,73 ha và số loài nguy cấp, quý, hiếm 

được ưu tiên bảo vệ là 213 loài; 82 loài ngoại lai xâm hại môi trường, trong đó có 5/82 

loài ngoại lai xâm hại môi trường đã được diệt trừ xong. 

 Chương 7: Quản lý chất thải rắn 

        Công tác thu gom, xử lý CTR trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế do nguồn kinh 

phí đầu tư hạn hẹp, hạ tầng kỹ thuật còn thiếu đồng bộ và kém hiệu quả. Hiện chỉ có 1 

nhà máy xử lý rác thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất của Công ty CP Đầu tư Phát triển 

Tâm Sinh công suất 200 tấn/ngày đang hoạt động và đang làm thủ tục nâng công suất 

lên 500 tấn/ngày, trong khi 4 nhà máy xử lý rác khác đang trong quá trình thực hiện 

các thủ tục đầu tư và triển khai xây dựng. Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt nông 

thôn và bao bì hóa chất BVTV sau sử dụng đạt thấp, gây ô nhiễm môi trường; 12 bãi 

chôn lấp rác thải sinh hoạt bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, phải xử lý và khắc 

phục ô nhiễm cấp bách, song còn thiếu nhiều vốn đầu tư. 

 Chương 8: Biến đổi khí hậu, thiên tai và sự cố môi trường 

        Biến đổi khí hậu vẫn đang có xu hướng gia tăng, gây nhiều tác động tiêu cực đến 

nông – lâm – thủy sản, hạ tầng cơ sở, tài nguyên nước, khu vực đô thị - công nghiệp và 

sức khỏe cộng đồng. Thiên tai xảy ra với quy mô ngày càng tăng gồm: xâm nhập mặn; 
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xói lở, sạt lở bờ sông, bờ biển; giông, lốc, gió mạnh; tai nạn trên biển, làm tăng mức 

độ thiệt hại về nhà ở, song những thiệt hại về người và nông nghiệp đã giảm mạnh. Số 

vụ cháy nổ có xu thế giảm, song thiệt hại về người và kinh tế còn cao, trong khi đó số 

vụ cháy rừng giảm song thiệt hại về diện tích rừng lại tăng cao. 

 Chương 9: Tác động của ô nhiễm môi trường 

        Số người chết vì các dịch bệnh có xu hướng tăng trong giai đoạn 2015-2019 trên 

địa bàn tỉnh (1-9 người), trong khi đó số ca mắc các dịch bệnh có diễn biến phức tạp 

(4.961-13.175 người). Số người bị ngộ độc thực phẩm tăng từ 147-267 người (có 1 

người chết). Mức thiệt hại về kinh tế do tác động của ô nhiễm môi trường, thiên tai và 

sự cố môi trường, cùng những tổn thất kinh tế do gánh nặng bệnh tật, lên tới mức hơn 

hàng nghìn tỷ đồng/năm tại Kiên Giang. Trong năm 2020, tỉnh đã kiểm soát chặt chẽ 

dịch bệnh toàn cầu COVID 19, nên không để xảy ra thiệt hại. 

 Chương 10: Quản lý môi trường 

        Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về môi trường quy định trong các năm 2018-2020 

có xu thế được cải thiện và nâng cao hàng năm, nên chỉ số phát triển bền vững (CSI) 

của tỉnh đã tăng từ 21,7 điểm năm 2018 (loại yếu kém) lên 57,4 điểm năm 2020 (loại 

trung bình). Công tác quản lý nhà nước về môi trường tiếp tục có nhiều tiến bộ và đạt 

nhiều thành tích tốt. Tuy vậy, cần tiếp tục giải quyết tốt công tác quản lý nước thải và 

rác thải sinh hoạt, cũng như đẩy mạnh hợp tác quốc tế về môi trường. 

 Chương 11: Các thách thức trong bảo vệ môi trường, phương hướng và giải 

pháp bảo vệ môi trường trong 5 năm tới 

Đã xác định tổng hợp 12 thách thức chính trong bảo vệ môi trường đang tồn tại 

và sẽ nảy sinh trong thời gian tới, từ đó xây dựng phương hướng và đề xuất triển khai 

thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường 5 năm tới (2021-2025) và tầm nhìn đến năm 

2030, với tổng số 11 chương trình, đề án, dự án, hoạt động bảo vệ môi trường trọng 

điểm nhằm bảo đảm mục tiêu từng bước tăng chỉ số CSI của tỉnh Kiên Giang từ 57,4 

điểm (năm 2020) lên 58,5 điểm (năm 2025) và 94,0 điểm (năm 2030).  

Đồng thời đề xuất tổ hợp các giải pháp bảo vệ môi trường cấp thiết, như: Triển 

khai hệ thống chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường; hoàn thiện hệ thống tổ chức 

quản lý môi trường; nâng cao hiệu quả áp dụng các công cụ trong quản lý môi trường; 

tăng cường tài chính, đầu tư cho bảo vệ môi trường; nâng cao nhận thức cộng đồng và 

vấn đề xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường; mở rộng hợp tác quốc tế và nhóm giải 

pháp liên quan đến một số ngành, nhằm bảo đảm thực hiện thành công với hiệu quả 

cao kế hoạch bảo vệ môi trường theo tổng số 11 chương trình, đề án, dự án, hoạt động 

bảo vệ môi trường trọng điểm đã được đề xuất ở trên. 
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CHƯƠNG I 

TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÌNH HÌNH 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH KIÊN GIANG 

 

1.1. TỔNG QUAN ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 

1.1.1. Vị trí địa lý và phạm vi ranh giới hành chính 

Kiên Giang là một trong 13 tỉnh, thành thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

(ĐBSCL), có diện tích tự nhiên là 6.348,78 km2, bằng 1,9% diện tích cả nước và bằng 

khoảng 15,6% diện tích toàn vùng ĐBSCL. Với dân số năm 2019 là 1.723.695 người, 

gần bằng 1,79% dân số toàn quốc, chiếm 9,98% dân số vùng, mật độ dân số là khoảng 

272 người/km2. Tỉnh có tọa độ địa lý (múi 30, tọa độ VN 2000) như sau:  

Vĩ độ Bắc:        Từ 9o32’20” đến 10o32’26”  

Kinh độ Đông: Từ 101o30’07” đến 105o32’06” 

Phạm vi ranh giới hành chính của tỉnh được xác định như sau: 

+ Phía Bắc giáp Campuchia với đường biên giới dài 56,8 km. 

+ Phía Nam giáp tỉnh Cà Mau và tỉnh Bạc Liêu. 

+ Phía Đông Bắc giáp các tỉnh: An Giang, Cần Thơ và Hậu Giang. 

+ Phía Tây Nam giáp vịnh Thái Lan nơi có hơn 200 km bờ biển và các đảo. 

Về hành chính, tỉnh hiện có 15 đơn vị hành chính với 03 thành phố (Rạch Giá, Phú 

Quốc và Hà Tiên), 11 huyện đất liền (Kiên Lương, Hòn Đất, Tân Hiệp, Châu Thành, Giồng 

Riềng, Gò Quao, An Biên, An Minh, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận, Giang Thành), và 01 

huyện đảo (Kiên Hải) với hơn 140 đảo lớn nhỏ nằm rải rác và xa đất liền. Toàn tỉnh có 144 

đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 18 phường, 11 thị trấn và 115 xã. 

Với vị trí địa lý và phạm vi ranh giới quản lý như trên, tỉnh có vị thế khá đặc biệt: 

• Nằm trọn trong vành đai cận xích đạo, có nguồn năng lượng dồi dào tạo thuận 

lợi cho các quần thể thực vật có năng suất sinh học cao. 

• Có vị trí địa lý - kinh tế - chính trị khá thuận lợi, nằm trên Hành lang Kinh tế 

phía Nam thuộc tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (GMS-SCC) chạy qua các quốc gia 

như: Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Tại Việt Nam, chạy từ biên giới phía Nam 

Campuchia qua tỉnh Kiên Giang và Cà Mau đến thành phố Cà Mau, phần quốc lộ 80, 

61 và 63. Đặc biệt là, tỉnh có 2 cảng hàng không: Cảng hàng không Rạch Giá với các 

đường bay nội địa và Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đáp ứng nhu cầu đi lại của 

người dân và các nhà đầu tư trong và ngoài nước. 
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• Có nhiều lợi thế trong việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên, phát triển sản xuất 

hàng hóa, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, tăng cường khả năng hợp tác, giao 

lưu kinh tế, văn hóa, du lịch với các tỉnh trong vùng. Là cửa ngõ hướng ra vịnh Thái 

Lan của vùng ĐBSCL, có thềm lục địa và lãnh hải lớn, với ngư trường lớn nên có tiềm 

năng và lợi thế để phát triển toàn diện về kinh tế biển - đảo trên các lĩnh vực như: (1) 

khai thác và chế biến khí gắn với thực hiện chuỗi dự án Khí Lô B-Ô Môn; (2) kinh tế 

hàng hải; (3) nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thủy hải sản; (4) du lịch biển (điểm nhấn 

là Phú Quốc); (5) khu kinh tế và khu đô thị ven biển. 

1.1.2. Địa hình 

Kiên Giang có 3 dạng địa hình chính là đồng bằng, đồi núi, đảo biển: 

- Địa hình đồi núi: Diện tích 7.282ha, bao gồm các núi sót ở khu vực ven biển từ 

huyện Hòn Đất đến thành phố Hà Tiên, tạo ra diện mạo đặc sắc cho vùng biển Kiên 

Giang, với lợi thế rất lớn về phát triển du lịch và sản xuất vật liệu xây dựng. 

- Địa hình đảo biển: Bao gồm hơn 140 hòn đảo, trong đó có huyện đảo Kiên Hải 

và TP. Phú Quốc, rất thuận lợi cho phát triển du lịch, vận tải thủy, nuôi trồng thủy sản 

và đặc biệt là phát triển kinh tế biển. Riêng đảo Phú Quốc (diện tích 589,23 km2) có 

nhiều lợi thế về phát triển nông – lâm kết hợp bảo tồn đa dạng sinh học. 

- Địa hình đồng bằng: Do đặc điểm bồi tụ, phân bố dòng chảy và hoạt động của 

con người, đã chia cắt địa hình thành 3 vùng sinh thái đặc trưng gồm: Tứ giác Long 

Xuyên (TGLX), Tây sông Hậu (TSH) và U Minh Thượng (UMT). 

Nhìn chung, là một tỉnh nằm ở cuối nguồn sông Cửu Long và tiếp giáp với vịnh 

Thái Lan, nên Kiên Giang chịu tác động xấu do lượng chất thải từ các tỉnh phía trên 

chảy dồn xuống, cũng như chịu ảnh hưởng lớn do mực nước biển dâng cao gây ra tình 

trạng xâm nhập mặn ngày càng đi sâu vào phía đất liền. 

1.1.3. Khí hậu 

Theo số liệu đo đạc giai đoạn 2015-2019 của trạm quan trắc Rạch Giá (số liệu 

quan trắc của năm 2020 chưa được phát hành), thì tỉnh Kiên Giang nằm trong vùng 

khí hậu nhiệt đới gió mùa, cận xích đạo, có đặc trưng là nền nhiệt cao và ổn định 

quanh năm. Trong năm chia thành 02 mùa rõ rệt: Mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến 

tháng 11 (trùng với gió mùa Tây và Tây Nam) và mùa khô kéo dài từ tháng 12 năm 

trước đến tháng 4 năm sau (trùng với mùa gió Đông và Đông Bắc). 

1.1.3.1. Nhiệt độ không khí 

Nhiệt độ không khí trung bình năm giai đoạn 2015-2019 tại Kiên Giang khoảng 

28,050C. Tháng có nhiệt độ trung bình cao nhất là tháng 4-5: 30,20C và tháng có nhiệt 

độ thấp nhất là tháng 1: 25,10C. So với giai đoạn 2011-2015 có nhiệt độ trung bình 
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năm là 27,9oC, thì nhiệt độ trung bình năm giai đoạn 2015-2019 tại trạm Rạch Giá đã 

tăng thêm khoảng 0,15oC và cho thấy địa bàn Kiên Giang chịu ảnh hưởng khá rõ nét từ 

tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu. 

Bảng 1. 1. Nhiệt độ trung bình các tháng từ năm 2015-2019 (0C) 

Năm 2015 2016 2017 2018 2019 

Bình quân 27,9 28,2 28,0 27,8 28,3 

Tháng 1 25,1 27,2 26,7 26,5 26,7 

Tháng 2 25,4 26,8 26,8 26,2 27,1 

Tháng 3 27,7 28,1 27,7 27,9 28,7 

Tháng 4 29,1 30,0 29,2 29,0 30,2 

Tháng 5 29,9 29,9 28,8 28,9 30,2 

Tháng 6 28,4 28,9 29,3 28,4 29,0 

Tháng 7 28,7 28,3 28,1 28,1 29,1 

Tháng 8 28,5 28,8 28,4 27,9 28,1 

Tháng 9 28,2 28,3 28,7 28,0 27,9 

Tháng 10 28,3 27,6 28,0 27,7 28,5 

Tháng 11 28,2 28,0 27,7 27,7 28,0 

Tháng 12 27,4 26,8 26,1 27,6 26,4 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Kiên Giang 2019) 

1.1.3.2. Độ ẩm không khí 

Tại Kiên Giang, thời kỳ ẩm trùng với mùa mưa, từ tháng 5 đến tháng 11, tháng 

ẩm nhất là tháng 7, 10. Độ ẩm trung bình năm giai đoạn 2015-2019 là 80,5%.  

Bảng 1. 2. Độ ẩm trung bình các tháng từ năm 2015-2019 (%) 

Năm 2015 2016 2017 2018 2019 

Bình quân 80 80 81 82 79 

Tháng 1 78 78 80 82 76 

Tháng 2 77 74 79 78 77 

Tháng 3 74 77 79 76 75 

Tháng 4 75 76 78 76 74 

Tháng 5 78 80 83 81 78 

Tháng 6 83 72 81 83 83 

Tháng 7 86 83 84 85 80 

Tháng 8 83 84 84 84 84 

Tháng 9 84 84 82 83 84 

Tháng 10 82 86 82 86 80 

Tháng 11 81 82 81 84 78 

Tháng 12 78 82 78 82 75 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Kiên Giang 2019) 

1.1.3.3. Lượng mưa 
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Kiên Giang có lượng mưa trung bình năm giai đoạn 2015-2019 dao động trong 

khoảng 1.593,4÷2.630,1 mm. Tháng thường khô hạn, ít mưa là tháng 12 năm trước 

đến tháng 4 năm sau. Tháng có lượng mưa lớn nhất thường tập trung vào tháng 7-10 

hàng năm. Số ngày mưa trung bình trong năm khoảng 175 ngày. 

Bảng 1. 3. Lượng mưa trung bình các tháng từ năm 2015-2019 (mm/tháng) 

Năm 2015 2016 2017 2018 2019 

Tổng năm 1.593,4 2.235,3 2.510,2 2.630,1 2.403,3 

Tháng 1 5,2 - 152,2 221,8 26,4 

Tháng 2 - - 65,9 9,7 16,9 

Tháng 3 - - 87,3 74,0 41,1 

Tháng 4 30,8 - 204,3 95,5 53,1 

Tháng 5 197,4 377,3 254,6 203,1 207,1 

Tháng 6 320,0 270,8 128,7 284,5 406,0 

Tháng 7 142,8 241,3 294,3 493,0 306,4 

Tháng 8 154,9 187,6 339,7 356,6 487,5 

Tháng 9 465,6 307,3 224,5 297,9 463,7 

Tháng 10 110,2 431,4 408,3 236,5 242,3 

Tháng 11 166,0 294,8 218,6 156,0 152,6 

Tháng 12 0,5 124,8 131,8 201,5 0,2 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Kiên Giang 2019) 

1.1.3.4. Số giờ nắng 

Kiên Giang có số giờ nắng cao, với tổng số giờ nắng trong năm giai đoạn 2015-

2019 dao động trong khoảng từ 2.414 giờ đến 2.879,6 giờ. Tháng nắng nhất thường rơi 

vào mùa khô, từ tháng 2 đến tháng 4, trong khi tháng ít nắng nhất thường rơi vào mùa 

mưa, từ tháng 6 đến tháng 10 hàng năm. Tổng tích ôn khoảng 9.800-10.075oC, năng 

lượng bức xạ dồi dào (khoảng 154 – 160 Kcal/cm2/năm). 

Bảng 1. 4. Số giờ nắng trung bình các tháng từ năm 2015-2019 (giờ) 

Năm 2015 2016 2017 2018 2019 

Tổng năm 2.879,6 2.469,5 2.455,2 2.414,0 2.670,4 

Tháng 1 241,5 286,7 208,1 171,8 235,8 

Tháng 2 255,8 237,7 225,8 236,7 243,4 

Tháng 3 275,8 193,7 253,3 239,0 291,2 

Tháng 4 298,5 311,3 273,5 267,5 270,1 

Tháng 5 285,2 231,1 188,9 236,3 248,7 

Tháng 6 191,1 199,4 197,3 155,9 144,7 

Tháng 7 200,5 218,8 155,2 143,4 204,7 

Tháng 8 234,3 181,4 207,3 146,9 172,6 

Tháng 9 198,1 171,4 194,8 182,9 144,2 

Tháng 10 218,0 109,5 180,1 227,5 231,5 
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Tháng 11 231,1 191,8 180,5 227,9 230,9 

Tháng 12 249,7 136,7 190,4 178,2 252,6 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Kiên Giang 2019) 

1.1.3.5. Chế độ gió 

Trong mùa khô, từ tháng 12 năm trước đến tháng 4 năm sau, chế độ gió thịnh 

hành có hướng Đông Bắc và Đông Đông Bắc, và trong mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 

11 chế độ gió thịnh hành có hướng Tây, Tây Tây Nam.  

- Tốc độ gió trung bình: 3,1 m/s (tương đương cấp 2). 

- Tốc độ gió lớn nhất 17 m/s theo hướng tây (vào ngày 05 và 23/7/2010), tương 

đương gió cấp 7, với cấp gió này: cây cối rung chuyển. Biển động, sóng cao 4 m, gây 

nguy hiểm đối với tàu, thuyền.  

- Bão: Cơn bão số 5 (Linda) năm 1997 là cơn bão lớn nhất của khu vực, với tốc 

độ gió lớn nhất đo được 40 m/s, tương đương cấp 13, xảy ra vào ngày 3/11/1997. Cơn 

bão này gây thiệt hại lớn về người và của cho các tỉnh Kiên Giang và Cà Mau.   

1.1.4. Nguồn nước mặt và chế độ thủy văn  

1.1.4.1. Mạng lưới sông, rạch 

Kiên Giang có mạng lưới dòng chảy khá dày, với tổng chiều dài 2.055 km, bao 

gồm các sông tự nhiên như sông Giang Thành, sông Cái Lớn, Cái Bé và hệ thống kênh 

mương cấp I, thường bắt nguồn từ sông Hậu và toả ra các kênh cấp II, cấp III vào nội 

đồng. Các sông, kênh chính trên địa bàn tỉnh bao gồm: 

- Sông Cái Lớn: Có chiều dài 60 km, bị nhiễm mặn vào mùa khô, do đó chủ yếu 

là tiêu nước vào mùa mưa, mà chưa có tác dụng lớn về cung cấp nước ngọt vào mùa 

khô. Trong tương lai, nếu xây dựng được hệ thống điều tiết mặn trên sông chính, thì sẽ 

có vai trò tích cực trong ngọt hoá vùng U Minh Thượng.  

- Sông Cái Bé: Dài 92 km, có ý nghĩa lớn đối với sản xuất nông nghiệp, với vai 

trò mang nước ngọt từ kênh Thác Lác và Thị Đội về, đẩy lùi biên xâm nhập mặn của 

nước biển vào mùa khô. Tuy nhiên, vào thời gian từ giữa đến cuối mùa khô, sông Cái 

Bé bị xâm nhập mặn.  

- Sông Giang Thành: Bắt nguồn từ Campuchia, chảy ra đầm Đông Hồ - Hà Tiên. 

Vào mùa khô, sông Giang Thành chịu ảnh hưởng khá mạnh của thủy triều vịnh Thái 

Lan, cung cấp nước mặn cho nuôi trồng thủy sản; vào mùa mưa sông có tác dụng tiêu 

nước và thoát lũ. 

- Các kênh trục nối sông Hậu với vịnh Thái Lan và sông Cái Lớn, Cái Bé: Các 

kênh này có chức năng dẫn ngọt và thoát lũ, tiêu phèn, bao gồm: kênh Vĩnh Tế, T3, 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C4%83m_1997&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%91c_%C4%91%E1%BB%99
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%B3
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Tám Ngàn, Tri Tôn, Ba Thê, Kiên Hảo, Rạch Giá – Long Xuyên, Đòn Dông, Cái Sắn, 

Thốt Nốt, Thị Đội, Ô Môn...  

- Các kênh trục lớn khác: Rạch Giá - Hà Tiên, Cán Gáo, Làng Thứ Bảy, Chắc 

Băng, ngoài tác dụng tiêu nước, còn điều tiết nước mặn trong mùa khô. 

1.1.4.2. Chế độ thủy văn 

a). Chế độ thủy văn trên phần đất liền:  

Chế độ thủy văn trên phần đất liền của tỉnh bị chi phối bởi 03 yếu tố: chế độ thủy 

triều ở vịnh Thái Lan, chế độ thủy văn ở sông Hậu và chế độ mưa nội đồng. Ba yếu tố 

này kết hợp tác động làm cho chế độ thủy văn có 2 mùa rõ rệt là mùa lũ và mùa kiệt 

cạn. Hiện nay, dưới tác động rõ nét của BĐKH toàn cầu và của việc gia tăng khai thác 

nước thượng nguồn sông Mê Kông, Kiên Giang còn phải chịu tác động không nhỏ của 

chế độ ngập mặn do xâm nhập mặn ngày càng đi sâu vào phía đất liền. 

- Chế độ triều vịnh Thái Lan: Với chế độ triều hỗn hợp thiên về nhật triều, biên 

độ 0,8 -1 m. Ở chế độ bán nhật triều, 2 đỉnh triều trong ngày chênh nhau 0,5-0,7 m, 

nhưng 2 chân triều khác nhau không đáng kể. Dạng triều này thuận lợi cho việc tiêu 

nước. Chế độ nhật triều không đều của vịnh Thái Lan truyền từ phía Tây vào toàn bộ 

địa bàn của tỉnh, phần lớn bị chi phối chủ yếu bởi chế độ thủy văn của hệ thống sông, 

kênh rạch trong tỉnh. Song, bản thân nó cũng chịu ảnh hưởng của chế độ dòng chảy 

sông Hậu, dòng lũ tràn về và chế độ mưa nội đồng. Biên độ lớn nhất của triều vịnh 

Thái Lan tại Rạch Giá là 118 cm vào tháng 1 và biên độ nhỏ nhất tại Rạch Giá là 2 cm 

vào tháng 10. 

- Chế độ thủy văn sông Hậu: Sông Hậu đoạn từ Châu Đốc tới Cần Thơ dài 120 

km, rộng 600 – 700 m, sâu 23 – 26 m, lưu lượng trung bình năm qua Châu Đốc 

khoảng 2.440 m3/s, lưu lượng bình quân tháng nhỏ nhất là 330 m3/s vào tháng 4, có 

khi xuống tới 200 m3/s. Lưu lượng bình quân tháng lớn nhất ở Châu Đốc là 5.400 m3/s 

vào tháng 10. Chế độ thủy văn sông Hậu chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của lưu lượng nước 

ở thượng nguồn. Từ tháng 7 đến tháng 12 hầu như không có dòng chảy ngược. Cuối 

tháng 11, đầu tháng 12 do lượng nước thượng nguồn giảm dần, trong khi bán nhật 

triều ở biển Đông hoạt động mạnh hơn, trên sông Hậu bắt đầu có dòng chảy ngược. 

Biên độ triều lớn nhất tại Châu Đốc vào tháng 10 là 16 cm, tháng 11 là 8 cm, tăng dần 

lên 101 cm trong tháng 1 và đạt 126 cm trong tháng 5. 

- Chế độ mưa nội đồng: Chế độ mưa nội đồng có ảnh hưởng khá mạnh đến chế 

độ dòng chảy kênh rạch trong vùng, có tác động làm tăng thêm mức ngập và thay đổi 

mức độ chua phèn trong kênh rạch, đặc biệt trong nửa đầu mùa mưa. Nhìn chung, thủy 

văn nội đồng của Kiên Giang rất phức tạp, với mỗi một vùng sinh thái trên phần đất 

liền (TGLX, TSH, UMT) có một chế độ dòng chảy khác nhau. 
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b). Chế độ thủy văn của đảo Phú Quốc:  

Phú Quốc có 130 km bờ biển, 4 hướng là biển của vịnh Thái Lan. Do địa hình 

phức tạp, núi bị chia cắt liên tục, nên có nhiều suối rạch, lượng mưa tập trung trong 

mùa mưa, song do các vùng đồng bằng thiếu thảm thực vật, cũng như thiếu các đập 

ngăn nước, nên lượng nước mặt thường chảy nhanh, tạo ra sự bào mòn và rửa trôi đất 

mặt, trong khi mùa khô thường bị nhiễm mặn và khô cạn.  

Các rạch lớn như rạch Cửa Cạn, rạch Đầm, rạch Dương Đông, rạch Tràm,… là 

nơi thoát nước ngọt ra biển và thường để nước mặn xâm nhập vào đảo trong mùa khô, 

nên cần có chương trình cản lũ bằng các thảm rừng ngập nước và bố trí nhiều đập 

ngăn dòng chảy của nước ngọt, giảm bớt bào mòn lớp đất màu, cũng như kéo dài thời 

gian thoát nước trong mùa khô trên toàn hệ thống suối trên đảo. 

c). Chế độ ngập lũ, úng:  

Trong mùa mưa, hầu như năm nào cũng xảy ra tình trạng hạn trên một khu vực 

rộng lớn do mưa phân bố thất thường. Mưa chỉ tập trung vào một số ngày, còn lại một 

thời gian dài nắng, nóng, độ ẩm giảm, lượng bốc hơi lớn. Ngược lại, mưa tập trung vào 

một số ngày với lượng mưa khá lớn, cũng có khả năng dẫn tới tình trạng ngập úng. Đất 

đai ở Kiên Giang thường bị ngập lũ vào một số tháng nhất định trong năm. Nước lũ từ 

Campuchia tràn qua bảy cầu vào vùng TGLX, theo các kênh trục vào vùng TSH, gây 

ngập sâu cho vùng TGLX và ngập nông cho vùng TSH. 

Vùng TGLX: ngập sâu từ 1-2 m với thời gian 3-4 tháng (tháng 8-11). Vùng TSH: 

ngập sâu từ 0,5-1,5 m với thời gian 2-3,5 tháng (từ 15/8 đến tháng 11). Các huyện An 

Biên, An Minh, Vĩnh Thuận của vùng UMT: tình hình ngập úng kéo dài 3-4 tháng do 

mưa lớn, mà khả năng tiêu thoát của hệ thống kênh mương còn nhiều hạn chế. 

d). Chế độ xâm nhập mặn:  

Hàng năm, từ khoảng cuối tháng 12 thì lượng nước từ thượng nguồn sông Mê 

Kông đổ về giảm dần và lượng mưa tại chỗ cũng giảm, dẫn tới mực nước trong các 

kênh rạch xuống thấp, kết hợp với chế độ triều vịnh Thái Lan làm cho quá trình xâm 

nhập mặn đi sâu vào kênh rạch nội đồng. Trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 5, thủy 

triều chi phối hầu như toàn bộ chế độ thủy văn kênh rạch trên địa bàn. Kịch bản dự 

báo tác động do BĐKH toàn cầu đến toàn địa bàn Kiên Giang, cho thấy nguy cơ mực 

nước biển dâng cao, gây ngập chìm khu vực ven biển của vùng TGLX, TSH và UMT, 

đồng thời quá trình xâm nhập mặn ngày càng đi sâu vào phía đất liền.  

e). Mạng lưới thủy văn:  

Hệ thống sông ngòi của Kiên Giang với tổng chiều dài sông, kênh, rạch chiếm 

trên 2.054,93 km, phân bố hầu khắp trên toàn lãnh thổ của tỉnh. Hệ thống này có ảnh 

hưởng lớn đến việc điều tiết nước, tính chất đất và chế độ canh tác trong toàn tỉnh. Các 
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trạm thủy văn tiến hành đo đạc diễn biến mực nước của các sông chính, để dự báo khả 

năng cân bằng nước cho quá trình sản xuất, canh tác và sinh hoạt của toàn tỉnh, cũng như 

để giám sát, theo dõi quá trình xâm nhập mặn đi sâu vào phía đất liền. 

Bảng 1. 5. Mực nước cao nhất sông Rạch Giá (trạm Rạch Giá) 

Năm 

Tháng 
2015 2016 2017 2018 2019 

Cả năm 0,88 1,20 0,77 0,78 0,70 

1 0,70 0,77 0,61 0,63 0,51 

2 0,54 0,77 0,45 0,64 0,33 

3 0,48 0,77 0,41 0,48 0,30 

4 0,49 0,69 0,46 0,33 0,24 

5 0,50 1,20 0,48 0,34 0,42 

6 0,53 1,17 0,57 0,59 0,60 

7 0,73 0,98 0,63 0,71 0,53 

8 0,61 0,70 0,68 0,74 0,50 

9 0,79 0,78 0,58 0,77 0,70 

10 0,88 0,88 0,70 0,78 0,70 

11 0,79 0,77 0,75 0,65 0,67 

12 0,79 0,66 0,77 0,64 0,45 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Kiên Giang năm 2019) 

Bảng 1. 6. Mực nước thấp nhất sông Rạch Giá (trạm Rạch Giá) 

Năm 

Tháng 
2015 2016 2017 2018 2019 

Cả năm -0,46 -0,61 -0,34 -0,32 -0,32 

1 -0,34 -0,38 -0,12 -0,32 -0,12 

2 -0,42 -0,33 -0,15 -0,30 -0,25 

3 -0,39 -0,33 -0,15 -0,24 -0,20 

4 -0,41 -0,50 -0,34 -0,27 -0,25 

5 -0,41 -0,60 -0,24 -0,29 -0,27 

6 -0,46 -0,61 -0,29 -0,29 -0,32 

7 -0,36 -0,60 -0,25 -0,18 -0,27 

8 -0,30 -0,29 -0,20 -0,16 -0,25 

9 -0,26 -0,26 -0,23 -0,19 -0,09 

10 -0,16 -0,13 -0,14 -0,13 -0,08 

11 -0,19 -0,11 -0,14 -0,29 -0,09 

12 -0,30 -0,27 -0,27 -0,15 -0,05 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Kiên Giang năm 2019) 

f). Mạng lưới quan trắc môi trường:  

Xét theo đặc điểm địa hình, địa chất kiến tạo và sinh thái, thì địa bàn Kiên Giang 

chia thành 04 vùng để xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường như sau:  
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1- Vùng Tứ giác Long Xuyên (TGLX): Có diện tích khoảng 2.442,3 km2 bao gồm: 

các huyện Giang Thành, Hòn Đất, Kiên Lương và một phần huyện Tân Hiệp, Châu 

Thành, tiếp giáp với đường biên giới Campuchia và vịnh Thái Lan. Địa hình vùng này 

có hướng dốc từ Tây Bắc sang Đông Nam, với cao độ biến đổi từ 0,2 - 1,2 m, nơi cao 

nhất là dải đất tiếp giáp Campuchia có cao độ từ 0,8 - 1,2 m, nơi thấp nhất là khu vực 

từ phía Tây Rạch Giá - Hà Tiên có cao độ biến đổi từ 0,2 - 0,7 m. 

2- Vùng Tây Sông Hậu (TSH): Có diện tích khoảng 1.449 km2, bao gồm: huyện 

Giồng Riềng, Gò Quao, một phần huyện Tân Hiệp, Châu Thành và thành phố Rạch 

Giá. Địa hình cua vùng này có hướng dốc dần từ Đông Bắc sang Tây Nam, cao độ 

biến đổi từ 0,2 - 0,8 m, nơi cao nhất là khu vực phía Đông Tân Hiệp có cao độ từ 0,7 - 

0,9 m, nơi thấp nhất là ven sông Cái Lớn và Cái Bé có cao độ từ 0,2 - 0,4 m. 

3- Vùng U Minh Thượng (UMT): Có diện tích 1.818,29 km2, giới hạn bởi sông 

Cái Lớn và tỉnh Cà Mau, gồm các huyện An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận và U Minh 

Thượng. Địa hình nghiêng về phía Tây, cao độ biến đổi từ 0,1 - 1,1 m, nơi cao nhất 

gần trung tâm Vườn Quốc Gia U Minh Thượng, nơi thấp nhất là vùng ven sông Cái 

Lớn có cao độ từ 0,1 - 0,4 m.  

4- Vùng đồi núi hải đảo (HĐ): Có diện tích 631,74 km2, bao gồm TP. Phú Quốc; 

TP. Hà Tiên; huyện Kiên Hải và một số đảo thuộc huyện Kiên Lương. Địa hình chủ 

yếu là đồi núi thấp, một số đảo lớn có xen kẽ các đồng bằng nhỏ hẹp có phân bậc. Độ 

dốc trung bình từ 15 – 200 m, có nơi trên 200 m, nơi cao nhất là 600 m, thấp nhất là 20 

m. Đặc điểm của vùng này chủ yếu là những hòn đảo nhỏ, nên địa hình ở đây mang 

đặc thù riêng của nó: ở phần giữa đảo thường cao nhất và thoải đều dần 4 phía, riêng 

đảo Phú Quốc có địa hình phức tạp hơn và bị chia cắt bởi các sông, rạch, nơi có địa 

hình cao nhất là phía Bắc đảo và thấp dần về phía Nam đảo. Ven biển Rạch Giá - Hà 

Tiên có rải rác các đồi núi thấp cặp với Quốc lộ 80, tạo nên 1 bờ viền ngăn nước. 

Số liệu tổng hợp về hiện trạng mạng lưới quan trắc môi trường tại năm 2020 của 

Kiên Giang như được trình bày trong bảng dưới đây: 

Bảng 1. 7. Số liệu tổng hợp về hiện trạng mạng lưới quan trắc môi trường của 

tỉnh Kiên Giang tại năm 2020 

Stt 
Thành phần môi trường và tần suất 

quan trắc 

Vùng và số điểm quan trắc/vùng Tổng 

cộng 

(điểm) 
TGLX TSH UMT B&HĐ 

1 Nước mặt (2 đợt/năm) 16 13 15 5 49 

2 Nước ngầm (2 đợt/năm) 5 4 3 4 16 

3 Nước biển ven bờ (2 đợt/năm) 10 0 5 11 26 

4 Nước nuôi trồng thủy sản (2 đợt/năm) 3 0 4 0 7 

5 Đất nông nghiệp (1 đợt/năm) 4 3 3 1 11 

6 Không khí xung quanh (4 đợt/năm) 15 10 8 8 41 
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 Tổng cộng: 53 30 38 29 150 

(Nguồn: Trung tâm CESAT tổng hợp, tháng 7/2020) 

Nhìn chung, hiện trạng mạng lưới quan trắc của Kiên Giang đã bao quát đầy đủ 

được các thành phần môi trường tự nhiên cần được quan trắc và giám sát định kỳ về 

diễn biến thay đổi nhạy cảm dưới các tác động ảnh hưởng khác nhau từ hoạt động phát 

triển kinh tế - xã hội hàng năm trên địa bàn tỉnh. Đây là mạng quan trắc nền và tác 

động tại các điểm quan trắc cố định đã được sàng lọc và lựa chọn điển hình theo từng 

thành phần môi trường tự nhiên. Nguồn số liệu quan trắc thu thập được hàng năm 

không chỉ phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước về môi trường hàng năm, 

mà còn cho nhiệm vụ xây dựng báo cáo diễn biến môi trường hàng năm, cũng như cho 

nhiệm vụ nghiên cứu, đánh giá và xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường theo từng 

giai đoạn kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm/lần của tỉnh. 

Nếu tính tổng hợp cho tất cả các thành phần môi trường tự nhiên, thì toàn tỉnh có 

mật độ bình quân số điểm mạng quan trắc là 2,36 điểm quan trắc/100 km2 (đạt mức 

trung bình), trong đó cao nhất là nước mặt đạt 0,77 điểm/100 km2; tiếp theo không khí 

xung quanh đạt 0,65 điểm/100 km2; nước biển ven bờ đạt 0,41 điểm/100 km2,... và 

thấp nhất là nước nuôi trồng thủy sản chỉ đạt 0,11 điểm/100 km2. Tuy số điểm quan 

trắc vẫn còn khá mỏng theo địa bàn tỉnh, song trong điều kiện còn có khó khăn về kinh 

phí, thiết bị và đội ngũ cán bộ viên chức quan trắc, thì đây cũng là một nỗ lực lớn của 

UBND tỉnh trong việc đầu tư cho mạng lưới quan trắc môi trường.  

Trong thời đại BĐKH toàn cầu hiện nay, thì địa hình và địa chất Kiên Giang phải 

chịu tác động nhạy cảm do BĐKH, mực nước biển dâng cao, trong đó vùng đồng bằng 

phía đất liền và vùng đảo Phú Quốc, Kiên Hải,... đều chịu tác động xâm nhập mặn do 

mực nước biển dâng cao, kết hợp địa tầng địa chất khu vực đồng bằng bị hạ thấp do 

nhiều nguyên nhân, từ đó làm ngập chìm đất thấp ven biển, gây xói lở, bồi tụ bờ biển, 

hoặc xâm nhập mặn ngày càng tiến sâu vào trong nội địa qua vùng cửa sông, cửa biển, 

gây nhiễm mặn cho đất đai và nguồn nước mặt, nước ngầm. Do vậy, mạng lưới quan 

trắc môi trường sẽ tiếp tục được hoàn thiện, mở rộng để phục vụ ngày càng hiệu quả 

hơn cho việc xây dựng định hướng phát triển KT-XH hàng năm. 

1.2. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

Theo số liệu thống kê giai đoạn 2015-2019 đã phát hành và theo số liệu thống kê 

sơ bộ năm 2020 của tỉnh, thì trong cả giai đoạn 2016-2020 kinh tế tỉnh tiếp tục tăng 

trưởng; nhiều chính sách ban hành có hiệu quả; một số công trình trọng điểm đã hoàn 

thành, đưa vào sử dụng góp phần quan trọng trong phát triển KT-XH của tỉnh; an sinh 

xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn 

như: nguồn lực đầu tư phát triển còn hạn chế; sản xuất, tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều 
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khó khăn; thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn và dịch bệnh liên tiếp xảy ra, làm ảnh 

hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân, nghiêm trọng nhất là ảnh hưởng của hạn 

hán, xâm nhập mặn mùa khô 2015-2016 ngay đầu nhiệm kỳ, sự bùng phát dịch Covid 

19 từ đầu năm 2020 diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, gây hạn chế di chuyển, 

đóng cửa biên giới, nhiều nền kinh tế lớn bị thiệt hại, làm gián đoạn chuỗi cung ứng 

nguyên vật liệu và hàng hóa trên toàn thế giới, có tác động trực tiếp đến hoạt động sản 

xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, qua đó gây ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục 

tiêu của kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2016-2020.  

1.2.1. Tình hình phát triển kinh tế 

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) (theo giá so sánh 2010) và chỉ số phát triển 

trong giai đoạn 2015-2020 như được trình bày trong bảng dưới đây: 

Bảng 1. 8. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) (theo giá so sánh 2010) và chỉ số 

phát triển trong giai đoạn 2015-2020 

Năm  Tổng số 

Chia ra (tỷ đồng) 

Nông, lâm, 

thủy sản 

Công nghiệp và xây dựng 

Dịch vụ 

Thuế sản 

phẩm trừ 

trợ cấp sp Tổng số Công nghiệp 

2015 50.647,660 20.472,093 9.183,563 6.672,672 19.625,337 1.366,667 

2016 53.994,047 19.986,494 10.404,683 6.380,578 21.890,658 1.712,212 

2017 57.982,701 20.461,628 11.078,280 7.031,194 24.530,964 1.911,829 

2018 62.362,116 21.477,624 11.970,414 7.712,930 26.366,529 2.547,549 

2019 66.913,881 22.143,697 13.083,637 8.501,301 28.846,444 2.840,103 

2020 68.956,99 22.903,23 13.843,80 8.945,92 29.400,30 2.799,77 

 Chỉ số phát triển (%)    

2015 109,28 104,40 114,85 114,32 111,43 105,50 

2016 106,61 97,83 113,30 112,48 111,54 125,28 

2017 107,39 102,38 106,47 110,20 112,06 111,66 

2018 107,55 104,97 108,05 109,70 107,48 133,25 

2019 107,30 103,10 109,30 110,22 109,41 111,48 

2020 103,05 103,43 105,81 105,23 101,92 98,58 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Kiên Giang năm 2019 và số liệu báo cáo sơ bộ ngày 

24/12/2020 của Sở KH&ĐT) 

Từ Bảng 1.8, có thể thấy cơ cấu kinh tế của tỉnh Kiên Giang là nông – dịch vụ và 

công nghiệp, với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2020 là 6,37% 

/năm, tạo nên sự phát triển quy mô nền kinh tế năm 2020 của tỉnh lên gấp 1,36 lần/5 

năm (so với năm 2015). Thu nhập bình quân đầu người (theo giá hiện hành) tăng từ 

37,74 triệu đồng (2015) lên 56,0 triệu đồng (2020), tương đương 2.418 USD. 
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Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng bình quân 2,27%/năm; khu 

vực công nghiệp và xây dựng tăng bình quân 8,5%/năm và khu vực dịch vụ tăng bình 

quân 8,57%/năm. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế tiếp tục theo đúng định hướng, ổn định 

và bền vững, cụ thể: Khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm 32,74%; khu vực 

công nghiệp và xây dựng chiếm 20,65%; khu vực dịch vụ chiếm 42,67%; thuế sản 

phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 3,94%. Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 

2016-2020 đạt 51.132,67 tỷ đồng.  

1.2.1.1. Phát triển công nghiệp 

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) năm 2019, tăng 11,43% so cùng kỳ 

năm trước, tăng cao nhất là ngành khai khoáng, tăng 14,81%. Kế đến là ngành chế 

biến, chế tạo tăng 11,46%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng tăng 

10,54%; ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,62%.  

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có mức tăng cao so với năm 2018 như: 

Tôm đông tăng 17,77%; mực đông tăng 8,55%; cá đông tăng 6,78%; sản phẩm giày da 

tăng 37,78%; gỗ MDF tăng 13,03%; xi măng tăng 6,54%; điện thương phẩm tăng 

16,80%; nước máy tăng 9,08%... Nhưng vẫn còn một số sản phẩm giảm, đó là gạch 

không nung giảm 13,09%; xay xát gạo giảm 0,59%; bao bì PP giảm 7,46%, bột cá 

giảm 5,99%. Nhìn chung, giá trị sản xuất công nghiệp đạt khá so với kế hoạch năm 

2019, cũng như so cùng kỳ năm 2018.  

Tuy nhiên, sản xuất công nghiệp vẫn còn có khó khăn: Việc thực hiện truy xuất 

nguồn gốc sản phẩm hải sản khai thác còn nhiều bất cập; chất lượng, chủng loại 

nguyên liệu hải sản cho chế biến xuất khẩu trong từng thời điểm chưa đáp ứng nhu cầu 

dẫn đến doanh nghiệp phải nhập khẩu nguyên liệu cho chế biến; vẫn còn một sản 

phẩm đạt thấp và giảm so cùng kỳ như: xay xát gạo là do doanh nghiệp chậm cải tiến 

công nghệ, không cạnh tranh được nên sản xuất giảm sút (DN Trường Thịnh, Hải 

Nương, Đại Ngọc); Sản xuất bao bì giảm mạnh do bị thu hẹp thị trường xuất khẩu vì 

không cạnh tranh về giá cả, cũng như chất lượng sản phẩm không bảo đảm tiêu chuẩn 

môi trường, bột cá giảm là do thiếu nguyên liệu. 

1.2.1.2. Phát triển đầu tư và xây dựng 

Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trên địa bàn theo giá hiện hành năm 2019 

là 47.932,6 tỷ đồng, tăng 2,98% so với năm 2018 và bằng 51,38% GRDP. Chia ra: 

Vốn khu vực nhà nước 11.472,5 tỷ đồng, chiếm 23,93% và tăng 3,16%; Vốn khu vực 

ngoài nhà nước 36.251,3 tỷ đồng, chiếm 75,63% và tăng 3,96%; Vốn khu vực đầu tư 

trực tiếp nước ngoài 208,8 tỷ đồng, chiếm 0,44% và giảm 62,14%. Tính chung cho cả 

giai đoạn 2016-2020, thì tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 226.489 tỷ đồng. 

Về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, năm 2019 có 4 dự án cấp phép mới, với số 

vốn đăng ký 10,85 triệu USD, tăng 1 dự án so với năm 2018. Hiện nay, trên địa bàn 
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tỉnh kiên Giang có 55 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực với tổng số vốn 

đăng ký 2.800,15 triệu USD. 

Tỉnh hình đầu tư khu kinh tế Phú Quốc: Tính đến cuối năm 2019 đã có 312 dự án 

còn hiệu lực trong các khu quy hoạch với diện tích 10.843 ha, tổng vốn đầu tư đăng ký 

319.648 tỷ đồng, trong đó có 47 dự án đã đưa vào hoạt động kinh doanh với tổng vốn 

đầu tư khoảng 13.584 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng 15.000 lao động; 71 dự 

án đang triển khai xây dựng, tổng vốn đầu tư khoảng 158.401 tỷ đồng.  

Tuy nhiên, vẫn có một số dự án triển khai không theo quy hoạch chi tiết, làm tắc 

nghẽn dòng chảy thoát nước mưa gây ngập lụt cục bộ một số nơi ảnh hưởng đến tiến 

độ triển khai các dự án. Nguồn vốn đầu tư hạ tầng của Trung ương hỗ trợ Phú Quốc 

chưa đáp ứng đủ nhu cầu, công tác phối hợp giữa nhà đầu tư với cơ quan quản lý nhà 

nước chưa đồng bộ dẫn đến tình hình người dân bao chiếm, lấn chiếm, tái chiếm, xây 

dựng không phép vẫn diễn ra hết sức phức tạp. Những nguyên nhân trên đã ảnh hưởng 

đến tình hình đầu tư phát triển của TP. Phú Quốc nói riêng và của cả tỉnh nói chung. 

1.2.1.3. Phát triển thương mại, dịch vụ và vận tải 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong giai đoạn 2015-

2019, tăng từ 66.893 tỷ đồng (2015) lên 108.334 tỷ đồng (2019), trong đó riêng năm 

2019 tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 10,8% so với năm 

2018. Tính chung cho cả giai đoạn 2016-2020, thì tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh 

thu dịch vụ đạt mức tăng bình quân là 10,62%/năm. 

Tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu tăng từ 387,154 triệu USD (2015) lên 680,760 

triệu USD (2019) và tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu tăng từ 52,862 triệu USD (2015) 

lên 136,910 triệu USD (2019), đạt giá trị thặng dư thương mại năm 2019 là 543,85 

triệu USD. Một số mặt hàng xuất khẩu chủ đạo như gạo, cá, tôm, mực, tuộc, hải sản 

đông lạnh, hải sản khô, cá cơm sấy và nước mắm. Một số mặt hàng nhập khẩu chủ đạo 

như: ngư lưới cụ, phụ tùng máy, hạt nhựa, thạch cao và giấy thô (craft). 

Vận tải hành khách đạt 87,39 lượt triệu khách, tăng 7,7% so với năm 2018; Luân 

chuyển 5.372,74 triệu HK.km, tăng 7,7%. Vận tải hàng hóa đạt 12,37 triệu tấn, tăng 

4,48% so với năm 2018; Luân chuyển 1.668,58 triệu tấn.km, tăng 2,66%. 

Tổng lượt khách du lịch đến các cơ sở kinh doanh lưu trú đạt 3.834,6 ngàn lượt 

khách, tăng 15,22% so với năm 2018. Trong năm, số khách du lịch tăng khá, nguyên 

nhân là do công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư và triển khai thực hiện các dự án đầu tư cơ 

sở vật chất kỹ thuật về du lịch tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là tại Phú Quốc. Tính đến 

nay, toàn tỉnh đã thu hút 305 dự án đầu tư du lịch với tổng vốn đăng ký 338.373 tỷ 

đồng. Riêng TP. Phú Quốc có 262 dự án đầu tư du lịch (chiếm 86% tổng dự án toàn 

tỉnh), với tổng vốn đăng ký 331.575 tỷ đồng.  
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Cơ sở lưu trú du lịch phát triển với tốc độ khá nhanh, nhiều khách sạn chất lượng 

cao và các khu vui chơi, giải trí được đầu tư và đưa vào hoạt động từ đầu năm. Tuy 

nhiên, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch có phát triển nhưng chưa đồng bộ, công tác tuyên 

truyền để nâng cao nhận thức về phát triển du lịch có quan tâm nhưng chưa đa dạng, 

phong phú; cơ sở lưu trú phát triển nhanh nhưng tình trạng không phép, không theo 

quy hoạch vẫn diễn ra phức tạp, nhất là ở Phú Quốc. Chất lượng dịch vụ tại một số 

khu, điểm du lịch chưa đảm bảo, các sản phẩm du lịch chưa đặc sắc, đa dạng; nguồn 

nhân lực còn thiếu và yếu, sự phối hợp của ngành chức năng với các địa phương trong 

việc quản lý nhà nước về du lịch còn nhiều hạn chế... dẫn đến việc khách đến tình tuy 

nhiều nhưng thời gian lưu trú chưa lâu, dẫn đến doanh thu du lịch còn đạt thấp. 

1.2.1.4. Phát triển nông - lâm nghiệp và thủy sản 

Trong năm 2019, sản xuất lúa các vụ (Mùa, Đông xuân, Hè thu, Thu đông) tổng 

diện tích gieo trồng 722.014 ha, giảm 0,88% so với năm 2018. Diện tích sử dụng các 

giống lúa chất lượng cao chiếm 72%. Liên kết sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn 

gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn toàn tỉnh đã thực hiện được 56 cánh 

đồng lớn, tổng diện tích 33.125 ha. Nhìn chung, việc thực hiện các cánh đồng lớn đã 

giúp nông dân mạnh dạn áp dụng tốt quy trình canh tác lúa theo 1 Phải 5 Giảm, nâng 

suất bình quân đạt cao hơn, lợi nhuận cao hơn và giảm chi phí sản xuất so với ngoài 

mô hình, góp phần tăng tỷ lệ diện tích sản xuất lúa chất lượng cao trong cơ cấu sản 

xuất lúa của địa phương. Tuy nhiên, hiện nay việc mở rộng quy mô diện tích liên kết 

sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn còn hạn chế so với nhu cầu, tiềm năng phát triển 

sản xuất của địa phương và nhu cầu của người dân. 

Năng suất gieo trồng lúa đạt 5,94 tấn/ha. Tổng sản lượng lúa đạt 4.291.511 tấn, 

tăng 24.082 tấn so với năm 2018. Chăn nuôi gia súc (trâu, bò, heo) và gia cầm (gà, vịt) 

giảm về tổng đàn, cũng như về cơ cấu vật nuôi so với năm 2018. Đặc biệt chăn nuôi 

heo giảm mạnh do chịu tác động ảnh hưởng bởi dịch tả heo Châu Phi. Tổng sản lượng 

thủy sản đạt 845.500 tấn, tăng 3,67% so với năm 2018, trong đó sản lượng khai thác 

đạt 600.140 tấn, tăng 1,8%; sản lượng nuôi trồng đạt 245.358 tấn, tăng 8,57%. 

Tính đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 79 xã đạt tiêu chí nông thôn mới và 3 huyện 

đạt tiêu chí nông thôn mới. 

1.2.2. Tình hình xã hội 

1.2.2.1. Dân số, lao động và việc làm 

Dân số trung bình năm 2019 là 1.723.695 người, tăng 0,324% so với năm 2018, 

trong đó tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh 28,36% (chưa bao gồm đô thị Hòn Tre), tương ứng 

488.774 người; dân số nông thôn 1.234.921 người, chiếm 71,64%; dân số nam 

873.744 người, chiếm 50,69% và dân số nữ 849.951 người, chiếm 49,31%. 
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Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên năm 2019 ước tính là 952.562 người, tăng 

6.409 người so với năm 2018, trong đó: Lao động nam 567.533 người, chiếm 59,58%; 

lao động nữ 385.029 người, chiếm 40,42%. Xét theo khu vực, lực lượng lao động từ 

15 tuổi trở lên khu vực đô thị là 263.766 người, chiếm 27,69%; khu vực nông thôn 

688.796 người, chiếm 72,31%. 

Tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi ước tính năm 2019 là 

3,56% (năm 2018 là 3,04%), trong đó khu vực đô thị 3,52% (năm 2018 là 2,75%) và 

khu vực nông thôn 3,57% (năm 2018 là 3,16%). Tính chung cho cả giai đoạn 2016-

2020, số lượt lao động được giải quyết việc làm đạt bình quân 35.570 người/năm, với 

tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67%, trong đó có bằng cấp chứng chỉ chiếm 50%.  

1.2.2.2. Phát triển giáo dục 

Năm học 2019-2020, toàn tỉnh có 661 đơn vị, trường học, 1.492 điểm trường, 

11.139 lớp; huy động 350.609 học sinh. Bên cạnh đó, đơn vị ngoài ngành giáo dục 

thực hiện công tác giáo dục thường xuyên có 13 đơn vị với 76 lớp và 2.268 học sinh. 

So với năm học 2018-2019, toàn ngành giảm 12 trường (mầm non: -3; phổ thông cơ 

sở: -2; trung học: -9; trung học cơ sở: -2), tăng 3.294 học sinh, giảm 121 điểm trường, 

giảm 344 lớp. Số học sinh 6-14 tuổi đi học so với độ tuổi đạt 96,06%. Tính chung cho 

cả giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia là 46,47% và tỷ lệ huy động 

học sinh từ 6-14 tuổi đến trường đạt bình quân 96,05%/năm. 

1.2.2.3. Phát triển y tế 

Trong năm 2019, số cơ sở y tế do địa phương quản lý là 168 cơ sở, số giường 

bệnh là 6.022 giường bệnh, tăng 240 giường bệnh so với năm 2018; số giường bệnh 

bình quân 1 vạn dân là 30,05 giường, tăng 1,3 giường bệnh so với năm 2018. Tính 

chung cho cả giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế là 86,9%; tỷ lệ 

bác sỹ trên 1 vạn dân là 8,95 bác sỹ; tỷ lệ giường bệnh trên 1 vạn dân là 30,83 giường 

và tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90% tổng dân số. 

Số nhân lực y tế do địa phương quản lý là 8.593 người, tăng 20 người so với năm 

2018, trong đó nhân lực làm việc trong ngành y là 5.751 người. Số bác sỹ bình quân 1 

vạn dân tăng từ 7,72 người năm 2018 lên 8,93 người năm 2019. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 

tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin năm 2019 là 95%. 

1.2.2.4. Vấn đề trật tự và an toàn xã hội 

Trong năm 2019, toàn tỉnh xảy ra 151 vụ tai nạn giao thông (bao gồm 146 vụ tai 

nạn giao thông đường bộ và 5 vụ tai nạn giao thông đường thủy), giảm 64 vụ so với 

năm 2018. Tai nạn giao thông đã làm 89 người chết, giảm 42 người; 102 người bị 

thương, giảm 40 người. Trong năm 2019, toàn tỉnh xảy ra 23 vụ cháy, nổ làm 3 người 

thiệt mạng, 1 người bị thương. Thiệt hại ước tính trên 27 tỷ đồng. 
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CHƯƠNG II 

SỨC ÉP CỦA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỐI VỚI MÔI 

TRƯỜNG 

 

2.1. SỨC ÉP DÂN SỐ, VẤN ĐỀ DI CƯ VÀ QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 144 đơn vị hành chính cấp xã (115 xã, 18 phường 

và 11 thị trấn), trong đó có 14 đô thị sau: thành phố Rạch Giá (đô thị loại 2) gồm 11 

phường và 1 xã; thành phố Phú Quốc (đô thị loại 2) gồm 2 phường và 7 xã; thành phố 

Hà Tiên (đô thị loại 3) gồm 5 phường và 2 xã; thị trấn Kiên Lương (đô thị loại 4) và 10 

đô thị loại 5 bao gồm: thị trấn Hòn Đất, Sóc Sơn, Tân Hiệp, Minh Lương, Giồng 

Riềng, Gò Quao, Vĩnh Thuận, Thứ 3, Thứ 11, Hòn Tre. Tổng dân số đô thị là 488.774 

người và tổng dân số nông thôn là 1.234.921 người, với 117 khu dân cư tập trung 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Kiên Giang năm 2019). 

Trong quá trình phát triển dân số và đô thị hóa trên địa bàn tỉnh, các nguồn khí 

thải, nước thải và rác thải sinh hoạt dân cư tạo ra sức ép lớn đối với môi trường: 

- Khí thải sinh hoạt: Thể hiện qua chất lượng chất đốt sử dụng trong sinh hoạt 

dân cư, trong đó nhiều nơi còn sử dụng chất đốt ô nhiễm như: dầu, than, củi, gây ảnh 

hưởng tới chất lượng không khí trong nhà và không khí đô thị, từ đó có thể ảnh hưởng 

xấu tới sức khỏe dân cư. Vì vậy, chủ trương chung hiện nay là khuyến khích người dân 

chuyển sang sử dụng nguồn năng lượng sạch như: khí gas, điện năng. 

- Nước thải sinh hoạt: Trong năm 2019, ước tính lưu lượng nước thải sinh hoạt 

đô thị phát sinh khoảng 48.260 m3/ngày và nông thôn là khoảng 55.572 m3/ngày. Hiện 

nay các khu đô thị và khu dân cư nông thôn vẫn chưa có hệ thống xử lý nước thải tập 

trung và phi tập trung. Một phần nước thải sinh hoạt (nước từ bồn cầu, âu tiểu) được 

xử lý bằng hầm tự hoại, phần lớn lượng nước thải còn lại của người dân được thải trực 

tiếp ra ao, hồ, kênh, rạch và cống thoát nước chung, gây ô nhiễm môi trường. 

- Rác thải sinh hoạt: Phần lớn chưa được phân loại tại nguồn. Hiện tại, trên địa 

bàn tỉnh chỉ có 1 nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt đang hoạt động là: nhà máy xử lý rác 

thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tâm Sinh 

đang hoạt động công suất xử lý 200 tấn/ngày (hiện đang xử lý rác thải của thành phố 

Rạch Giá; huyện An Biên, Tân Hiệp, Hòn Đất và Châu Thành) và đang làm thủ tục 

nâng công suất xử lý lên 500 tấn/ngày, trong khi 4 nhà máy xử lý rác khác đang trong 

quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư và triển khai xây dựng. Các huyện trên địa bàn 

tỉnh đều có bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt, tuy nhiên các bãi chôn lấp này đều 

chưa đảm bảo quy chuẩn về môi trường.  

2.1.1. Sức ép từ khí thải sinh hoạt dân cư 
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Theo nguồn số liệu của Niên giám thống kê tỉnh Kiên Giang năm 2019, có thể 

tổng hợp dữ liệu về phân bố dân cư đô thị và nông thôn năm 2019 theo các huyện, 

thành phố của tỉnh Kiên Giang như trong bảng dưới đây: 

Bảng 2. 1. Phân bố dân cư đô thị và nông thôn tỉnh Kiên Giang (2019) 

Stt Huyện/thành phố 
Số lượng dân cư (người) 

Đô thị Nông thôn Tổng 

1 Thành phố Rạch Giá 211.542 16.191 227.733 

2 Thành phố Phú Quốc 76.420 69.797 146.214 

3 Thành phố Hà Tiên 39.975 8.525 48.503 

4 Huyện Kiên Lương 30.721 48.777 79.498 

5 Huyện Hòn Đất 28.500 127.801 156.301 

6 Huyện Giang Thành - 29.220 29.220 

7 Huyện Tân Hiệp 17.992 107.489 125.481 

8 Huyện Châu Thành 22.611 137.024 159.635 

9 Huyện Giồng Riềng 19.887 204.808 224.695 

10 Huyện Gò Quao 10.003 122.528 132.531 

11 Huyện An Biên 11.908 103.330 115.238 

12 Huyện An Minh 6.729 109.011 115.740 

13 Huyện Vĩnh Thuận 12.486 69.403 81.889 

14 Huyện U Minh Thượng - 63.426 63.426 

15 Huyện Kiên Hải - 17.591 17.591 

 Tổng cộng:  488.774 1.234.921 1.723.695 

 (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Kiên Giang năm 2019) 

Tham khảo kết quả điều tra về tình hình sử dụng chất đốt trong dân cư và hệ số ô 

nhiễm không khí do khí thải sinh hoạt của Dự án VIE/95/053(*) được thực hiện tại 

vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam (TP. Hồ Chí Minh, TP. Biên Hòa,...): 

Bảng 2. 2. Hệ số ô nhiễm không khí do khí thải sinh hoạt 

Loại nhiên 

liệu sử dụng 

Hệ số ô nhiễm (kg/người/ngày) 

Bụi SO2 NOx CO THC 

Gas 1,50E-06 1,83E-07 5,16E-05 1,06E-05 4,26E-06 

Dầu 5,18E-06 1,64E-04 7,06E-05 1,61E-05 5,81E-06 

Than 4,44E-05 1,73E-04 7,97E-05 2,66E-06 4,80E-07 

Củi 7,56E-05 1,07E-05 9,17E-06 4,58E-04 2,32E-04 

Trung bình: 3,17E-05 8,69E-05 5,18E-05 1,22E-04 6,06E-05 

(Nguồn: Số liệu điều tra của dự án VIE/95/053). (*): Lưu ý rằng tại Kiên Giang chưa 

có kết quả điều tra riêng về hệ số ô nhiễm tương tự. 

Có thể ước tính tổng tải lượng ô nhiễm trung bình do khí thải sinh hoạt dân cư tại 

khu vực đô thị, nông thôn Kiên Giang như trong bảng sau: 
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Bảng 2. 3. Tải lượng ô nhiễm do khí thải sinh hoạt tại khu vực đô thị, nông thôn 

Kiên Giang tại năm 2019 

Khu vực 
Tải lượng ô nhiễm trung bình (kg/ngày) 

Bụi  SO2 NOx CO THC 

Đô thị 15,49 42,47 25,32 59,63 29,62 

Nông thôn 39,15 107,32 63,97 150,66 74,84 

Toàn tỉnh: 54,64 149,79 89,29 210,29 104,46 

(Nguồn: Trung tâm CESAT tính toán, tháng 7/2020) 

Ghi chú: Công thức tính toán tải lượng chất ô nhiễm như sau: TLONi (kg/ngày) = 

[TC (người) x hệ số ô nhiễm trung bìnhi (kg/người/ngày)], với i là chất ô nhiễm. 

Tuy so với năm 2015, tải lượng ô nhiễm do khí thải sinh hoạt dân cư chỉ tăng ở 

một mức độ rất nhẹ là 1,011 lần, song tải lượng ô nhiễm do khí thải sinh hoạt dân cư 

cũng gây tác động không nhỏ đến sức khỏe dân cư đô thị, nhất là trong điều kiện sử 

dụng chất đốt ô nhiễm như: dầu, than, củi, đồng thời ảnh hưởng làm suy giảm chất 

lượng môi trường không khí tại các khu vực đô thị đông dân cư. 

2.1.2. Sức ép từ nước thải sinh hoạt dân cư 

Theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2013 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội khóa 13 và QCVN 01:2019/BXD về quy hoạch xây dựng, thì định mức 

trung bình cấp nước dân cư đô thị và nông thôn như đưa ra trong bảng sau: 

Bảng 2. 4. Định mức cấp nước dân cư đến năm 2020 

Đối tượng dùng nước 
Tiêu chuẩn cấp nước tính theo đầu người (ngày 

trung bình trong năm) l/người.ngày 

Đô thị loại II (TP. Rạch giá, TP. 

Phú Quốc) và loại III (TP. Hà Tiên) 
≥ 125 - 110 

Đô thị loại 4 (TT. Kiên Lương) ≥ 120 - 100 

Đô thị loại 5 (10 thị trấn còn lại) ≥ 100 - 80 

Nông thôn ≥ 40 - 60 

(Nguồn: QCVN 01:2019/BXD và Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13) 

Từ số liệu của Bảng 2.1 và 2.4, có thể ước tính lưu lượng nước thải sinh hoạt dân 

cư phát sinh bình quân trong ngày như trong bảng dưới đây: 

Bảng 2. 5. Ước tính lưu lượng nước thải sinh hoạt dân cư năm 2019 

Stt Huyện/thành phố 
Lưu lượng nước thải (m3/ngày) 

Đô thị Nông thôn Tổng 

1 TP. Rạch Giá (117,5 và 50 L/người/ngày) 22.370,6 728,6 23.099,2 

2 TP. Phú Quốc (117,5 và 50 L/người/ngày) 8.081,5 3.140,9 11.222,4 

3 TP Hà Tiên (117,5 và 50 L/người/ngày) 4.227,4 383,7 4.611,1 
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4 H. Kiên Lương (110 và 50 L/người/ngày) 3.041,4 2.195,0 5.236,4 

5 H. Hòn Đất (90 và 50 L/người/ngày) 2.308,5 5.751,1 8.059,6 

6 H. Giang Thành (50 L/người/ngày) - 1.315,0 1.315,0 

7 H. Tân Hiệp (90 và 50 L/người/ngày) 1.457,4 4.837,1 6.294,4 

8 H. Châu Thành (90 và 50 L/người/ngày) 1.831,5 6.166,1 7.997,6 

9 H. Giồng Riềng (90 và 50 L/người/ngày) 1.610,8 9.216,4 10.827,2 

10 H. Gò Quao (90 và 50 L/người/ngày) 810,3 5.513,8 6.324,0 

11 H. An Biên (90 và 50 L/người/ngày) 964,5 4.649,9 5.614,4 

12 H. An Minh (90 và 50 L/người/ngày) 545,0 4.905,5 5.450,6 

13 H. Vĩnh Thuận (90 và 50 L/người/ngày) 1.011,3 3.123,2 4.134,5 

14 H. U Minh Thượng (50 L/người/ngày) - 2.854,2 2.854,2 

15 H. Kiên Hải (50 L/người/ngày)(*) - 791,6 791,6 

 Tổng cộng:  48.260,2 55.571,9 103.832,0 

 (Nguồn: Trung tâm CESAT tính toán, tháng 12/2020)(*): Chưa tính đô thị Hòn Tre. 

Ghi chú: Công thức tính toán lưu lượng nước thải: LLNT (m3/ngày) = [N (người) x 

định mức cấp nước trung bình (L/người/ngày)]/1000. Với tiêu chuẩn bình quân là: 

117,5 lít/người/ngày cho đô thị loại 2 và 3; 110 lít/người/ngày cho đô thị loại 4; 90 

lít/người/ngày cho đô thị loại 5; 50 lít/người/ngày cho nông thôn. Hệ số bình quân thu 

gom nước thải sinh hoạt dân cư so với lưu lượng nước cấp là 0,9 (0,8 – 1,0). 

Theo Tổ chức Y tế Thế giới - WHO (Geneva, 1993), thì hệ số ô nhiễm do mỗi 

người hàng ngày đưa vào môi trường (khi nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý) áp dụng 

cho khu vực các nước đang phát triển như trong bảng dưới đây: 

Bảng 2. 6. Hệ số ô nhiễm do nước thải sinh hoạt đưa vào môi trường  

Stt Chất ô nhiễm Hệ số (g/người/ngày) 

1 BOD5 45 – 54 

2 COD (dicromat) 72 – 102 

3 Chất rắn lơ lửng (SS) 70 – 145 

4 Dầu mỡ phi khoáng 10 – 30 

5 Tổng nitơ (N) 6 – 12 

6 Tổng photpho (P) 0,8 – 4,0 

  (Nguồn: Rapid Pollution Assessment, WHO, Geneva, 1993) 

Từ đây, có thể ước tính tải lượng ô nhiễm chứa trong nước thải sinh hoạt dân cư 

trên địa bàn tỉnh năm 2019 như trong bảng sau: 

Bảng 2. 7. Tải lượng ô nhiễm nước thải sinh hoạt dân cư đô thị 

Stt 
Huyện/thành 

phố 

Tải lượng ô nhiễm tối đa (tấn/ngày) 

BOD5 COD SS Dầu mỡ ĐTV TN TP 

1 TP. Rạch Giá 11,423 21,577 30,674 6,346 2,539 0,846 

2 TP. Phú Quốc 4,127 7,795 11,081 2,293 0,917 0,306 

3 TP. Hà Tiên 2,159 4,078 5,796 1,199 0,480 0,160 
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4 H. Kiên Lương 1,659 3,134 4,455 0,922 0,369 0,123 

5 H. Hòn Đất 1,539 2,907 4,133 0,855 0,342 0,114 

6 H. Giang Thành - - - - - - 

7 H. Tân Hiệp 0,972 1,835 2,609 0,540 0,216 0,072 

8 H. Châu Thành 1,221 2,306 3,279 0,678 0,271 0,090 

9 H. Giồng Riềng 1,074 2,029 2,884 0,597 0,239 0,080 

10 H. Gò Quao 0,540 1,020 1,450 0,300 0,120 0,040 

11 H. An Biên 0,643 1,215 1,727 0,357 0,143 0,048 

12 H. An Minh 0,363 0,686 0,976 0,202 0,081 0,027 

13 H. Vĩnh Thuận 0,674 1,274 1,811 0,375 0,150 0,050 

14 
H. U Minh 

Thượng 
- - - - - - 

15 H. Kiên Hải - - - - - - 

 Tổng cộng:  26,394 49,855 70,872 14,663 5,865 1,955 

 (Nguồn: Trung tâm CESAT tính toán, tháng 12/2020) 

Bảng 2. 8. Tải lượng ô nhiễm nước thải sinh hoạt dân cư nông thôn 

Stt 
Huyện/thành 

phố 

Tải lượng ô nhiễm tối đa (tấn/ngày) 

BOD5 COD SS Dầu mỡ ĐTV TN TP 

1 TP. Rạch Giá 0,874 1,651 2,348 0,486 0,194 0,065 

2 TP. Phú Quốc 3,769 7,119 10,121 2,094 0,838 0,279 

3 TP. Hà Tiên 0,460 0,870 1,236 0,256 0,102 0,034 

4 H. Kiên Lương 2,634 4,975 7,073 1,463 0,585 0,195 

5 H. Hòn Đất 6,901 13,036 18,531 3,834 1,534 0,511 

6 H. Giang Thành 1,578 2,980 4,237 0,877 0,351 0,117 

7 H. Tân Hiệp 5,804 10,964 15,586 3,225 1,290 0,430 

8 H. Châu Thành 7,399 13,976 19,869 4,111 1,644 0,548 

9 H. Giồng Riềng 11,060 20,890 29,697 6,144 2,458 0,819 

10 H. Gò Quao 6,617 12,498 17,767 3,676 1,470 0,490 

11 H. An Biên 5,580 10,540 14,983 3,100 1,240 0,413 

12 H. An Minh 5,887 11,119 15,807 3,270 1,308 0,436 

13 H. Vĩnh Thuận 3,748 7,079 10,063 2,082 0,833 0,278 

14 
H. U Minh 

Thượng 
3,425 6,469 9,197 1,903 0,761 0,254 

15 H. Kiên Hải 0,950 1,794 2,551 0,528 0,211 0,070 

 Tổng cộng:  66,686 125,962 179,064 37,048 14,819 4,940 

 (Nguồn: Trung tâm CESAT tính toán, tháng 12/2020) 

Bảng 2. 9. Tổng tải lượng ô nhiễm nước thải sinh hoạt dân cư năm 2019 

Stt 
Huyện/thành 

phố 

Tải lượng ô nhiễm tối đa (tấn/ngày) 

BOD5 COD SS Dầu mỡ ĐTV TN TP 

1 TP. Rạch Giá 12,298 23,229 33,021 6,832 2,733 0,911 

2 TP. Phú Quốc 7,896 14,914 21,201 4,386 1,755 0,585 
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3 TP. Hà Tiên 2,619 4,947 7,033 1,455 0,582 0,194 

4 H. Kiên Lương 4,293 8,109 11,527 2,385 0,954 0,318 

5 H. Hòn Đất 8,440 15,943 22,664 4,689 1,876 0,625 

6 H. Giang Thành 1,578 2,980 4,237 0,877 0,351 0,117 

7 H. Tân Hiệp 6,776 12,799 18,195 3,764 1,506 0,502 

8 H. Châu Thành 8,620 16,283 23,147 4,789 1,916 0,639 

9 H. Giồng Riềng 12,134 22,919 32,581 6,741 2,696 0,899 

10 H. Gò Quao 7,157 13,518 19,217 3,976 1,590 0,530 

11 H. An Biên 6,223 11,754 16,710 3,457 1,383 0,461 

12 H. An Minh 6,250 11,805 16,782 3,472 1,389 0,463 

13 H. Vĩnh Thuận 4,422 8,353 11,874 2,457 0,983 0,328 

14 
H. U Minh 

Thượng 
3,425 6,469 9,197 1,903 0,761 0,254 

15 H. Kiên Hải 0,950 1,794 2,551 0,526 0,211 0,070 

 Tổng cộng:  93,080 175,817 249,936 51,711 20,684 6,895 

 (Nguồn: Trung tâm CESAT tính toán, tháng 12/2020) 

Ghi chú: Công thức tính toán tải lượng chất ô nhiễm trong các Bảng 2.7 – 2.9 như sau: 

TLONi (tấn/ngày) = [N (người) x hệ số ô nhiễmi (g/người/ngày)]/1000.000, với i là 

chất ô nhiễm. 

Nhìn chung, khu vực nông thôn vẫn chiếm đông dân cư hơn khu vực đô thị, nên 

lưu lượng và tải lượng ô nhiễm chứa trong nước thải sinh hoạt dân cư cũng lớn hơn tại 

khu vực đô thị. Tuy nhiên, thành phố Rạch Giá vẫn có số lượng và mật độ dân cư cao 

nhất, nên áp lực từ nước thải sinh hoạt dân cư vẫn là cao nhất trong tỉnh. Từ số liệu về 

lưu lượng và tải lượng ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt dân cư, có thể ước tính nồng 

độ chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt dân cư như bảng sau: 

Bảng 2. 10. Nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt dân cư 

Khu vực 
Nồng độ chất ô nhiễm tối đa (mg/l) 

BOD5 COD SS Dầu mỡ ĐTV TN TP 

Đô thị 549,9 1.033,1 1.468,6 303,9 121,6 40,5 

Nông thôn 1.200,0 2.266,7 3.222,2 666,7 266,7 88,9 

Toàn tỉnh 628,3 1.693,5 2.406,9 498,1 199,2 66,3 

QCVN [*] 30 - 50 10 35 6 

 (Nguồn: Trung tâm CESAT tính toán, tháng 12/2020) 

Ghi chú: Công thức tính toán nồng độ chất ô nhiễm như sau: Ci (mg/l) = [tải lượngi 

(kg/ngày)/lưu lượngi (m3/ngày)] x 1000, với i là chất ô nhiễm. 

Nhận xét: Nồng độ chất ô nhiễm tại khu vực nông thôn cao hơn khu vực đô thị 

do lưu lượng nước thải phát sinh ít hơn, trong khi tải lượng ô nhiễm phát sinh cao hơn 

tại khu vực đô thị. Ở quy mô toàn tỉnh, nồng độ trung bình chất ô nhiễm ước tính vượt 
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nhiều lần so với quy chuẩn quy định ([*]: QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, k = 1,0 áp 

dụng cho nguồn nước cấp theo mục đích sinh hoạt).  

Do vậy, nếu nước thải sinh hoạt dân cư phát sinh từ khu vực đô thị và nông thôn, 

không được thu gom, vận chuyển và xử lý đạt quy chuẩn quy định, trước khi xả thải 

vào môi trường, thì sẽ gây ra áp lực tích lũy rất lớn cho nguồn nước mặt lục địa, nước 

ngầm và nước biển ven bờ của tỉnh.  

Theo nguồn số liệu thu thập và tổng hợp năm 2019, thì tổng lượng nước thải sinh 

hoạt đô thị là 83.143 m3/ngày và tổng lượng nước thải sinh hoạt dân cư nông thôn là 

76.918 m3/ngày, tạo nên tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt dân cư 160.061 m3/ngày, 

lớn hơn nguồn số liệu đã ước tính ở trên, nên nguy cơ ô nhiễm do nước thải sinh hoạt 

dân cư là rất cao. Bởi, các đô thị và khu dân cư nông thôn đều không có hệ thống xử lý 

nước thải tập trung, trong khi tỷ lệ hộ gia đình có hố xí hợp vệ sinh đạt 74,70%. 

2.1.3. Sức ép từ rác thải sinh hoạt dân cư 

Theo WHO (Geneva, 1993), đối với khu vực các nước đang phát triển (trong đó 

có Việt Nam), khối lượng rác thải sinh hoạt bình quân đầu người phát sinh trong một 

năm là 250 kg, tương ứng hệ số phát thải: (250 kg/người/365 ngày) = 0,685 kg/người/ 

ngày. Đây là hệ số phát thải CTR sinh hoạt có thể áp dụng cho dân cư nông thôn. 

Theo QCVN 01:2019/BXD về quy hoạch xây dựng, thì hệ số phát thải CTR sinh 

hoạt được áp dụng cho dân cư đô thị như sau: 

- Đô thị loại 2 (TP. Rạch Giá, TP. Phú Quốc): 1,0 kg/người/ngày 

- Đô thị loại 3, 4 (TP. Hà Tiên, TT. Kiên Lương): 0,9 kg/người/ngày 

- Đô thị loại 5 (10 thị trấn còn lại): 0,8 kg/người/ngày  

Từ số liệu của bảng 2.1, có thể ước tính khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh 

tại khu vực đô thị, nông thôn năm 2019 như bảng dưới đây: 

Bảng 2. 11. Khối lượng rác thải sinh hoạt dân cư tỉnh Kiên Giang năm 2019 

Stt Huyện/thành phố 
Khối lượng rác thải sinh hoạt dân cư (tấn/ngày) 

Đô thị Nông thôn Tổng 

1 Thành phố Rạch Giá 211,7 11,0 222,7 

2 Thành phố Phú Quốc 75,9 48,0 123,9 

3 Thành phố Hà Tiên 35,5 6,0 41,5 

4 Huyện Kiên Lương 27,6 33,0 60,6 

5 Huyện Hòn Đất 23,4 88,0 111,4 

6 Huyện Giang Thành - 20,0 20,0 

7 Huyện Tân Hiệp 14,0 74,0 88,0 

8 Huyện Châu Thành 17,5 94,0 111,5 

9 Huyện Giồng Riềng 16,4 140,0 156,4 
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10 Huyện Gò Quao 8,2 84,0 92,2 

11 Huyện An Biên 9,3 71,0 80,3 

12 Huyện An Minh 5,8 75,0 80,8 

13 Huyện Vĩnh Thuận 10,5 48,0 58,5 

14 Huyện U Minh Thượng - 31,4 31,4 

15 Huyện Kiên Hải - 12,0 12,0 

 Tổng cộng:  455,8 835,4 1.291,2 

 (Nguồn: Trung tâm CESAT tính toán, tháng 12/2020) 

Ghi chú: Công thức tính toán khối lượng rác thải sinh hoạt như sau: RTSH (tấn/ngày) 

= [N (người) x hệ số phát thải RTSH (kg/người/ngày)/1000]. 

Nhận xét: Rác thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nông thôn lớn hơn gấp 1,8 lần 

so với khu vực đô thị, tuy nhiên TP. Rạch Giá có khối lượng rác thải sinh hoạt phát 

sinh lớn nhất do tập trung đông dân cư nhất. Ở quy mô toàn tỉnh, thì khối lượng rác 

thải sinh hoạt phát sinh trong ngày rất lớn, là 1.291 tấn/ngày.  

Do vậy, nếu hệ thống thu gom, xử lý rác thải của tỉnh không đủ năng lực đáp ứng 

cho công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt dân cư, thì phần tải lượng rác thải sinh 

hoạt dân cư không được thu gom, vận chuyển và xử lý hàng ngày, sẽ tích tụ lại trong 

môi trường, từ đó gây sức ép và tích lũy tác động có hại đồng thời đối với môi trường 

đất, nước, không khí trên địa tỉnh.  

Cũng theo các số liệu thu thập và tổng hợp năm 2019 của Sở TN&MT, thì tổng 

lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị là 675 tấn/ngày và tổng lượng chất thải rắn sinh 

hoạt dân cư nông thôn là 833 tấn/ngày, tạo nên tổng lượng rác thải sinh hoạt dân cư là 

1.508 tấn/ngày, cao hơn nguồn số liệu ước tính ở trên, nên sức ép do rác thải sinh hoạt 

dân cư đô thị lên môi trường là rất lớn, phải quan tâm quản lý và xử lý triệt để.  

2.1.4. Sức ép từ sự gia tăng dân số, vấn đề di cư và quá trình đô thị hóa đối với 

quỹ đất của tỉnh Kiên Giang 

Theo số liệu của Niên giám thống kê tỉnh Kiên Giang năm 2019, tốc độ gia tăng 

dân số trung bình phân theo giới tính và theo đô thị, nông thôn như trong bảng sau: 

Bảng 2. 12. Tốc độ gia tăng dân số trung bình phân theo giới tính và theo đô thị, 

nông thôn (%) 

Năm  Tổng số 
Phân theo giới tính Phân theo đô thị, nông thôn 

Nam  Nữ Đô thị Nông thôn 

2015 0,119 0,162 0,074 0,652 -0,085 

2016 0,193 0,236 0,148 0,726 -0,012 

2017 0,245 0,288 0,200 0,779 0,038 

2018 0,306 0,349 0,261 0,840 0,097 

2019 0,324 0,367 0,279 0,859 0,114 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Kiên Giang năm 2019) 



32 

 

Như vậy, tốc độ gia tăng dân số trung bình có xu hướng tăng đều từ năm 2015 

đến năm 2019, trong đó dân số nam tăng nhiều hơn dân số nữ và dân số đô thị tăng cao 

hơn nhiều lần so với dân số nông thôn. Song, do tỷ lệ tăng tự nhiên chỉ nằm trong 

khoảng từ 0,043% đến 0,077%, nên tốc độ gia tăng dân số trung bình liên quan chủ 

yếu tới hiện tượng gia tăng dân số cơ học trên địa bàn tỉnh (0,042÷0,252%).  

 Tỷ lệ nhập cư, xuất cư và di cư thuần phân theo giới tính như trong bảng sau: 

Bảng 2. 13. Tỷ lệ nhập cư, xuất cư và di cư thuần phân theo giới tính 

Nội dung 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Tỷ lệ nhập cư (%): 0,20 0,19 0,21 0,10 0,28 

- Nam  0,17 0,16 0,12 0,09 0,30 

- Nữ  0,24 0,23 0,30 0,10 0,26 

2. Tỷ lệ xuất cư (%): 0,99 1,10 0,11 0,68 1,13 

- Nam  0,92 1,06 0,92 0,52 1,11 

- Nữ  1,06 1,14 1,25 0,85 1,15 

3. Tỷ lệ di cư thuần (%): -0,79 -0,91 -0,87 -0,59 -0,85 

- Nam  -0,75 -0,90 -0,80 -0,42 -0,81 

- Nữ  -0,82 -0,91 -0,95 -0,76 -0,90 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Kiên Giang năm 2019) 

Nhận xét: Trong giai đoạn 2015-2019, đối với Kiên Giang xảy ra hiện tượng tỷ 

lệ xuất cư vượt trội tỷ lệ nhập cư, tạo ra tỷ lệ di cư thuần có giá trị âm, trong khi dân số 

trung bình vẫn tăng cao hơn tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên. Điều này càng cho thấy tốc 

độ gia tăng dân số trung bình liên quan tới sự gia tăng dân số cơ học tại các đô thị lớn, 

từ đó tạo ra sức ép đáng kể cho việc bố trí quỹ đất ở, cung cấp dịch vụ thu gom và xử 

lý chất thải, nước sạch, chăm sóc sức khỏe cộng đồng... của tỉnh. 

Riêng đối với vấn đề lao động, thì tình hình lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên 

phân theo giới tính và theo đô thị, nông thôn như trong bảng sau: 

Bảng 2. 14. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên phân theo giới tính và theo đô 

thị, nông thôn 

Nội dung 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Tổng số (người): 962.212 950.599 954.944 946.153 952.562 

- Nam  555.205 553.103 556.337 555.286 567.533 

- Nữ  407.007 397.496 398.607 390.867 385.029 

- Đô thị  266.001 260.456 261.484 262.232 263.766 

- Nông thôn 696.211 690.143 693.460 683.921 688.796 

2. Tỷ lệ thất nghiệp (%) 3,36 3,36 2,98 3,04 3,56 

3. Tỷ lệ thiếu việc làm (%) 2,42 2,18 2,89 2,88 2,69 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Kiên Giang năm 2019) 

Nhìn chung, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên có diễn biến giảm từ năm 2015 

(962.212 người) đến năm 2019 (952.562 người), trong khi tỷ lệ thấp nghiệp và tỷ lệ 
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thiếu việc làm có xu hướng tăng từ 2015 đến 2019. Do vậy, sự gia tăng dân số cơ học 

tại khu vực đô thị sẽ làm tăng tỷ lệ thấp nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm, từ đó tạo sức ép 

ngày càng cao lên môi trường đô thị nói riêng nói chung. 

2.2. SỨC ÉP HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP 

Việc tập trung đẩy mạnh tiến trình CNH nền kinh tế thông qua việc xây dựng và 

phát triển ngành công nghiệp (các khu, cụm công nghiệp; các doanh nghiệp nằm ngoài 

khu, cụm công nghiệp), sẽ gây sức ép và tác động rất lớn đến môi trường do làm phát 

sinh các nguồn khí thải, nước thải và rác thải công nghiệp độc hại ở quy mô lớn, gây 

tác động tiêu cực đến tài nguyên, môi trường, sức khỏe cộng đồng, và là nguyên nhân 

chính gây ra hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu. Do vậy, bảo vệ môi trường công 

nghiệp là nhiệm vụ rất cấp thiết trong quá trình CNH, HĐH nền kinh tế của tỉnh trong 

giai đoạn 2016-2020 và trong những năm tiếp theo. 

2.2.1. Sức ép từ các khu, cụm công nghiệp 

KCN, CCN là nơi tập trung các cơ sở sản xuất công nghiệp có quy mô lớn, công 

nghiệp thiết bị tương đối hiện đại, tiên tiến trong các ngành sản xuất xi măng, bao bì, 

chế biến thủy hải sản, chế biến rau quả xuất khẩu,… và hàng năm đóng góp ngày càng 

quan trọng vào kết quả sản xuất kinh doanh của ngành công nghiệp tỉnh. 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 5 KCN được quy hoạch với tổng diện tích 799,297 

ha và 1 khu kinh tế (KKT) cửa khẩu Hà Tiên có diện tích 1.600 ha. Trong đó, 2 KCN 

đã có một số doanh nghiệp đi vào hoạt động, còn lại 3 KCN và KKT cửa khẩu Hà Tiên 

đang trong giai đoạn bồi thường, giải phóng mặt bằng và kêu gọi đầu tư. Hiện nay, tỷ 

lệ lấp đầy của KCN Thạnh Lộc trên 74,61 % (quy mô 251,98 ha, giai đoạn 1: 151,98 

ha, giai đoạn 2: 100 ha) và KCN Thuận Yên là 81,87 % (quy mô 140,737 ha). Cho đến 

nay, tất cả các KCN, KKT của tỉnh đều chưa hoàn thành công tác đền bù, kêu gọi đầu 

tư và xây dựng hạ tầng kỹ thuật. 

Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh còn có CCN Kiên Lương – Ba Hòn – Hòn Chông 

(2.110 ha) và CCN Tắc Cậu (30 ha) hoạt động tự phát từ rất lâu bao gồm các nhà máy 

xí nghiệp đóng trên địa bàn, dần dần hình thành nên CCN. Ngoài ra, theo quy hoạch 

phát triển CCN chung của tỉnh, thì CCN Vĩnh Hòa Hưng Nam (30 ha) của huyện Gò 

Quao cũng đã được xây dựng và đi vào hoạt động, hiện với 3 dự án thành phần hoạt 

động về sản xuất gạch, chế biến thủy sản và đóng giày. 

CCN Kiên Lương – Ba Hòn – Hòn Chông bao gồm diện tích khu vực Kiên 

Lương 553 ha, khu vực Ba Hòn 524 ha và khu vực Hòn Chông 1.033 ha. Gắn với 

CCN tập trung là nhiều loại khoáng sản có giá trị kinh tế, trữ lượng lớn và hàm lượng 

rất cao, thích hợp cho việc đầu tư phát triển ngành công nghiệp vật liệu xây dựng. Ở 

CCN này có 5 nhà máy sản xuất xi măng, với tổng sản lượng xi măng sản xuất 
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8.057.000 tấn/năm, 1 nhà máy liên doanh sản xuất bao bì, 1 nhà máy sản xuất gạch 

tuynel, 1 nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh. Ngoài ra, còn tập trung sản xuất nhiều 

ngành nghề khác như khai thác đá, sản xuất vôi nung, sản xuất nước đá,… 

CCN Tắc Cậu nằm trên địa bàn huyện Châu Thành (hiện là CCN Bình An, huyện 

Châu Thành theo Quyết định số 2368/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND tỉnh 

Kiên Giang V/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Kiên 

Giang giai đoạn 2016-2020, có xét đến năm 2025) là khu vực thuận lợi cho giao thông 

thủy do giáp với sông Cái Bé, gần cửa biển và hệ thống giao thông đường bộ thuận 

tiện bao gồm KCN Tắc Cậu thuộc xã Vĩnh Hoà Phú và khu Cảng cá Tắc Cậu thuộc xã 

Bình An. Ngành nghề sản xuất kinh doanh của CCN này là chế biến nông thủy sản, cơ 

khí sửa chữa, đóng mới và sửa chữa tàu thuyền. Hiện nay KCN Tắc Cậu chưa bồi 

thường, giải phóng mặt bằng và đang kêu gọi đầu tư. Khu Cảng cá Tắc Cậu đã hoàn 

thành đưa vào sử dụng giai đoạn 1 với 32 ha, hiện đang hoàn chỉnh giai đoạn 2. Cũng 

theo Quyết định số 2368/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kiên Giang, thì đến năm 2025 dự 

kiến toàn tỉnh Kiên Giang sẽ có 14 CCN với tổng diện tích 607,97 ha. 

Theo nguồn số liệu thu thập năm 2019, thì 2 KCN đã đi vào hoạt động có tổng 

lượng khí thải công nghiệp phát sinh là khoảng 27,6 m3/h, tương ứng 662,4 m3/ngày. 

Tuy nhiên, đối với 2 KCN và 3 CCN đã đi vào hoạt động, có thể áp dụng phương pháp 

ước tính tổng tải lượng khí thải công nghiệp (chưa qua xử lý) trên cơ sở tham khảo hệ 

số ô nhiễm khí thải trung bình tại một số KCN khảo sát điển hình ở vùng Kinh tế trọng 

điểm phía Nam (do hiện thiếu hệ số phát thải điều tra tại Kiên Giang) như bảng sau: 

Bảng 2. 15. Ước tính tổng tải lượng ô nhiễm trong khí thải từ các KCN, CCN tập 

trung đang hoạt động của tỉnh Kiên Giang tại năm 2019 

KCN/CCN 
Tải lượng ô nhiễm (tấn/ngày.đêm) 

Bụi SO2 NOx CO THC 

Thạnh Lộc (251,98 ha) 1,80 32,33 3,38 0,52 0,23 

Thuận Yên (140,74 ha) 1,01 18,06 1,89 0,29 0,13 

Kiên Lương – Ba Hòn - 

Hòn Chông (2.110 ha) 
15,09 270,71 28,32 4,37 1,90 

Tắc Cậu (30 ha) 0,22 3,85 0,40 0,06 0,03 

Vĩnh Hòa Hưng Nam 

(30 ha) 
0,22 3,85 0,40 0,06 0,03 

Tổng cộng: 18,34 328,80 34,39 5,30 2,32 

(Nguồn: Trung tâm CESAT tính toán, tháng 7/2020) 

Ghi chú: Công thức tính toán tải lượng chất ô nhiễm như sau: TLKTi (tấn/ngày) = 

[diện tích (ha) x hệ số ô nhiễmi (kg/ha/ngày)]/1000, với i là chất ô nhiễm. 

Trong đó, hệ số ô nhiễm khí thải trung bình tại một số KCN điều tra và khảo sát 

điển hình, đã thiết lập được như bảng sau: 
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Bảng 2. 16. Hệ số ô nhiễm khí thải trung bình tại một số KCN khảo sát  

Khu công nghiệp 

khảo sát 

Hệ số ô nhiễm do khí thải tính bình quân (kg/ha/ngày.đêm) 

Bụi SO2 NOx CO THC 

1. Biên Hòa I 9,91 250,00 4,19 2,18 1,53 

2. Biên Hòa II 5,30 27,70 11,30 1,98 - 

3. Tân Thuận 6,18 86,97 9,47 2,24 0,92 

4. Linh Trung 7,21 148,54 28,70 1,88 1,14 

Trung bình: 7,15 128,30 13,42 2,07 0,90 

(Nguồn: Kết quả điều tra khảo sát thực tế về hệ số ô nhiễm chính trong chất thải công 

nghiệp tại một số KCN điển hình đang hoạt động trong vùng KTTĐPN) 

Nhận xét: Khi chưa qua xử lý, các nguồn khí thải phát sinh từ các KCN, CCN có 

tải lượng ô nhiễm cao và tạo nên sức ép lớn tới môi trường không khí trên địa bàn hoạt 

động và vùng lân cận. Do đó, các nguồn khí thải phát sinh từ các KCN, CCN tập trung 

phải được thu gom và xử lý đạt quy chuẩn quy định, đặc biệt là đối với các CCN Kiên 

Lương – Ba Hòn – Hòn Chông và Tắc Cậu vốn phát sinh tự phát, thiếu quy hoạch phát 

triển ngành nghề thu hút đầu tư và hạ tầng kỹ thuật bài bản.  

- Theo kết quả điều tra khảo sát năm 2019, thì tình hình phát sinh chất thải rắn và 

nước thải công nghiệp tại 2 KCN đang hoạt động trong năm 2019 như sau: 

Chất thải rắn công nghiệp: 

+ Tổng khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường: 164,0 tấn/ngày 

+ Tổng khối lượng chất thải rắn nguy hại: 10,6 tấn/ngày 

+ Tổng cộng: 174,6 tấn/năm 

Nước thải công nghiệp: 

+ Tổng lưu lượng nước thải công nghiệp: 1.487,2 m3/ngày.đêm 

+ Hiện tại, các KCN đều chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

- Đối với 3 CCN đã đi vào hoạt động, có thể ước tính về tình hình phát sinh chất 

thải rắn và nước thải công nghiệp tại các CCN trong năm 2019 như sau: 

Chất thải rắn công nghiệp: 

+ Tổng khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường: (2.170 ha x 104,7 

kg/ha/ngày)/1000 = 227,2 tấn/năm, với 104,7 kg/ha/ngày là hệ số ô nhiễm CTR công 

nghiệp đã được điều tra, thiết lập cho một số KCN điển hình ở vùng KTTĐPN. 

+ Tổng khối lượng chất thải rắn nguy hại: (227,2 x 0,2) = 45,4 tấn/năm, với 0,2 

là hệ số ô nhiễm CTNH so với CTR công nghiệp đã được điều tra, thiết lập cho một số 

KCN điển hình ở vùng KTTĐPN. 

+ Tổng cộng: 272,6 tấn/năm 
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Nước thải công nghiệp: 

+ Tổng lưu lượng nước thải công nghiệp: (2.170 ha x 22 m3/ha/ngày.đêm) = 

47.740 m3/ngày.đêm, với 22 m3/ha/ngày.đêm là định mức cấp nước cho CCN có các 

ngành nghề chế biến nông, thủy sản và hệ số thu gom nước thải là 1,0. 

+ Hiện tại, các CCN cũng chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

Hiện nay, các doanh nghiệp nằm trong KCN và CCN tập trung phải tự đầu tư xây 

dựng và vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn quy định, trước khi 

xả thải ra môi trường. Theo số liệu thu thập năm 2019 của Sở TN&MT, thì tỷ lệ nước 

thải công nghiệp được xử lý đạt quy chuẩn môi trường là 95%. 

Tổng hợp các số liệu tính toán về tình hình phát sinh chất thải rắn và nước thải 

công nghiệp tại các KCN, CCN trong năm 2019 như trong bảng sau: 

Bảng 2. 17. Tình hình phát sinh chất thải rắn và nước thải công nghiệp tại các 

KCN, CCN trong năm 2019 

KCN, CCN 
Tải lượng CTR công nghiệp (tấn/ngày) Lưu lượng nước 

thải (m3/ngày) Thông thường Nguy hại Tổng 

2 KCN 164,0 10,6 174,6 1.487,2 

3 CCN 227,2 45,4 272,6 47.740,0 

Tổng: 391,2 56,0 447,2 49.227,2 

(Nguồn: Trung tâm CESAT tính toán, tháng 7/2020) 

Như vậy, chất thải rắn công nghiệp thông thường và nguy hại phát sinh từ các 

KCN, CCN đang hoạt động, với tải lượng lớn và có thể gây sức ép lớn tới môi trường 

đất, nước, không khí, nếu như không đảm bảo hệ thống thu gom, vận chuyển, tồn chứa 

và xử lý CTR công nghiệp đạt quy chuẩn quy định.  

Riêng đối với nguồn nước thải công nghiệp, thì dựa trên kết quả điều tra khảo sát 

thực tế về hệ số ô nhiễm chính trong nước thải công nghiệp tại một số KCN điển hình 

đang hoạt động ở vùng KTTĐPN, có thể ước tính tải lượng chất ô nhiễm chứa trong 

nước thải công nghiệp của các KCN, CCN đang hoạt động như bảng sau: 

Bảng 2. 18. Ước tính tải lượng chất ô nhiễm chính trong nước thải công nghiệp tại 

các KCN, CCN trong năm 2019 

KCN, CCN 
Tải lượng chất ô nhiễm (tấn/ngày.đêm) 

SS BOD5 COD 

2 KCN 0,330 0,204 0,474 

3 CCN 10,928 6,744 15,703 

Tổng:  11,258 6,948 16,177 

(Nguồn: Trung tâm CESAT tính toán, tháng 7/2020) 
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Ghi chú: Công thức tính toán tải lượng chất ô nhiễm như sau: TLNTi (tấn/ngày) = 

[lưu lượng (m3/ngày) x hệ số ô nhiễmi (mg/l)]/1000.000, với i là chất ô nhiễm. 

Trong đó, hệ số ô nhiễm nước thải trung bình tại một số KCN khảo sát như sau: 

Bảng 2. 19. Hệ số ô nhiễm trung bình trong nước thải công nghiệp từ một số KCN 

điển hình đang hoạt động trong vùng KTTĐPN 

Stt Thông số Nồng độ trung bình (mg/l) 

1 SS 222  

2 BOD5 137 

3 COD  319 

(Nguồn: Kết quả điều tra khảo sát thực tế về hệ số ô nhiễm chính trong chất thải công 

nghiệp tại một số KCN điển hình đang hoạt động trong vùng KTTĐPN) 

Nhìn chung, tuy tải lượng chất ô nhiễm chứa trong nước thải công nghiệp ít hơn 

so với nước thải sinh hoạt (Chi tiết xem các Bảng 2.7-2.9 ở trên), song do nước thải 

công nghiệp chứa các thành phân ô nhiễm độc hại cao, khó phân hủy và khó xử lý so 

với nước thải sinh hoạt dân cư, nên mức độ tác động độc hại cao hơn và kéo dài hơn. 

Do đó, các KCN, CCN của tỉnh cần phải cấp bách tập trung đầu tư xây dựng hoàn 

chỉnh hạ tầng kỹ thuật, nhất là các trạm xử lý nước thải đạt quy chuẩn quy định. 

2.2.2. Sức ép từ các hoạt động công nghiệp khác 

Tính đến hết năm 2019, trên địa bàn tỉnh có khoảng 8.539 cơ sở sản xuất công 

nghiệp nằm ngoài các KCN, CCN tập trung. Trong đó, có nhiều cơ sở sản xuất công 

nghiệp nhỏ lẻ phân bố phân tán tại nhiều nơi, như:  

- An Thới: Trung tâm công nghiệp chế biến thủy sản, đóng tàu thuyền. 

- Đảo Nam Du, Hòn Tre, Xẻo Nhàu, Hà Tiên: Chế biến thủy sản, sửa chữa tàu 

thuyền. 

- Thị trấn Hòn Đất có cơ sở chế biến nông sản và làm VLXD tại Hòn Sóc. 

- Thị trấn Tân Hiệp: Chế biến nông sản. 

- Các thị trấn huyện đều có các cơ sở sản xuất nhỏ phân tán. 

- Làng nghề: Tỉnh có 15 nghề và làng nghề truyền thống đã được công nhận 

thuộc địa bàn tại 07 huyện: Châu Thành, Tân Hiệp, Gò Quao, Giồng Riềng, Giang 

Thành, Kiên Hải và thành phố Rạch Giá, bao gồm như sau: 

+ 1 làng nghề lò rèn truyền thống. 

+ 2 làng nghề và 4 nghề truyền thống chế biến nông sản, thực phẩm. 

+ 2 làng nghề và 5 nghề truyền thống sản xuất đồ mỹ nghệ. 

+ 1 làng nghề thủ công truyền thống nắn nồi đất. 
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Đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp phân tán, nằm ngoài các KCN, CCN tập 

trung, hiện còn thiếu phương pháp ước tính các nguồn thải tin cậy, nên nguồn số liệu 

thu thập về các nguồn thải của các doanh nghiệp loại này, cần phải dựa trên kết quả 

điều tra và thu thập thực tế (chủ yếu hệ thống hóa từ kết quả đăng ký xả thải nước thải 

và đăng ký chủ nguồn thải rác thải công nghiệp, CTNH tại Sở TN&MT và các phòng 

TN&MT cấp huyện). Theo kết quả điều tra, thu thập năm 2019, thì tình hình phát sinh 

các nguồn thải tại các đối tượng này như sau: 

+ Số liệu thu thập về tải lượng và nồng độ ô nhiễm khí thải còn thiếu hụt, song đã 

phát hiện thấy tình trạng ô nhiễm không khí cục bộ xảy ra trên địa bàn tỉnh. Trong đó, 

tại huyện Kiên Lương tập trung nhiều nhà máy sản xuất xi măng; nhà máy khai thác, 

chế biến khoáng sản (45 dự án), sản xuất vật liệu xây dựng (22 dự án),... với lượng bụi, 

khí thải chưa được xử lý triệt để, ảnh hưởng đến môi trường và người dân sống xung 

quanh, trong khi có 2 dự án khai thác khoáng sản được cải tạo phục hồi sau khai thác 

và 22 dự án khai thác khoáng sản thực hiện ký quỹ phục hồi môi trường; các bãi tập 

kết vật liệu xây dựng gần quốc lộ phát tán bụi và các xe chuyên chở thường xuyên ra 

vào làm rơi vãi vật liệu xuống đường ảnh hưởng đến lưu thông của người dân. 

+ Tổng lưu lượng nước thải công nghiệp phát sinh từ 8.539 cơ sở sản xuất công 

nghiệp là khoảng 8.190 m3/ngày.đêm.  

+ Tổng tải lượng chất thải rắn công nghiệp không nguy hại là 34,56 tấn/ngày và 

tổng tải lượng chất thải công nghiệp nguy hại là 6,91 tấn/ngày. 

+ Tổng lượng nước thải làng nghề phát sinh là 1.174 m3/ngày. 

+ Tổng lượng chất thải rắn làng nghề phát sinh là 12,2 tấn/ngày. 

+ Tổng lượng chất thải nguy hại làng nghề phát sinh là 0,005 tấn/ngày. 

Nhìn chung, công tác thu gom, xử lý các nguồn thải: khí thải, nước thải, chất thải 

rắn công nghiệp tại các cơ sở sản xuất nằm ngoài KCN, CCN tập trung còn có nhiều 

hạn chế, nên còn gây ra sức ép đáng kể đến môi trường đất, nước, không khí trên địa 

bàn hoạt động sản xuất kinh doanh và các vùng lân cận. 

2.3. SỨC ÉP HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

Trong quá trình đô thị hóa, cũng như trong quá trình CNH, HĐH và thực hiện kế 

hoạch phát triển KT-XH tỉnh hàng năm, giai đoạn 5 năm/lần nói chung, thì hoạt động 

đầu tư và xây dựng luôn chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng nhằm góp phần tạo nên 

những thành tựu tăng trưởng KT-XH nhanh và ổn định.  

Theo nguồn số liệu của Niên giám thống kê tỉnh Kiên Giang năm 2019, có thể 

tổng hợp về một số sức ép chính phát sinh từ hoạt động đầu tư và xây dựng trong giai 

đoạn 2015-2019 của tỉnh như dưới đây: 
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Bảng 2. 20. Vốn đầu tư (theo giá so sánh 2010), chỉ số phát triển và tỷ lệ thực hiện 

vốn đầu tư so với tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 

Nội dung 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Vốn đầu tư phân theo 

khoản mục đầu tư, tỷ đồng 
28.139 31.384 34.769 34.412 33.319 

- XDCB 20.690 21.540 22.211 22.588 21.587 

- Mua sắm TSCĐ 1.460 1.686 2.798 2.584 2.417 

- Sửa chữa, nâng cấp TSCĐ 656 2.233 3.377 3.412 3.491 

- Bổ sung vốn lưu động 4.663 4,930 5.875 5.309 4.954 

- Đầu tư khác 671 995 509 519 890 

2. Chỉ số phát triển (%) 105,47 111,53 110,78 98,97 96,82 

- XDCB 109,95 104,11 103,11 101,70 95,48 

- Mua sắm TSCĐ 111,68 115,50 165,90 92,38 93,50 

- Sửa chữa, nâng cấp TSCĐ 99,06 340,51 151,27 101,03 102,30 

- Bổ sung vốn lưu động 88,58 105,74 119,16 90,36 93,33 

- Đầu tư khác 106,53 148,33 51,12 101,95 171,69 

3. Tỷ lệ so với GRDP (%) 55,01 56,03 59,82 54,23 51,38 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Kiên Giang năm 2019) 

Bảng 2. 21. Diện tích sàn xây dựng nhà ở theo phân loại nhà (nghìn m2) 

Nội dung 2015 2016 2017 2018 2019 

Tổng số: 2.799,13 3.138,71 2.267,45 2.111,84 2.251,22 

Nhà ở chung cư 0 0 0 0 0 

Nhà ở riêng lẻ 2.799,13 3.138,71 2.267,45 2.111,84 2.251,22 

- Dưới 4 tầng 2.790,22 3.106,66 2.254,67 2.074,53 2.210,70 

- Trên 4 tầng 0 0 0 0 0 

- Biệt thự 8,91 32,05 12,79 37,31 40,52 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Kiên Giang năm 2019) 

Bảng 2. 22. Nhà tự xây, tự ở của các hộ dân cư  

Nội dung 2015 2016 2017 2018 2019 

Tổng số: 2.612.871 2.880.712 2.109.139 1.789.162 2.048.756 

Nhà ở riêng lẻ dưới 

4 tầng 
2.603.964 2.848.659 2.096.352 1.758.327 2.014.756 

- Nhà kiên cố 590.675 746.363 476.522 825.626 959.450 

- Nhà bán kiên cố 1.564.903 1.691.703 788.541 589.873 670.200 

- Nhà thiếu kiên cố 260.625 237.302 533.256 256.001 287.564 

- Nhà khác 187.761 173.291 298.003 86.827 97.542 

Nhà ở riêng lẻ trên 4 

tầng 
0 0 0 0 0 

Nhà biệt thự 8.907 32.053 12.787 30.835 34.000 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Kiên Giang năm 2019) 
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Nhận xét: Từ nguồn số liệu thống kê của các Bảng 2.20-2.22 ở trên, có thể rút ra 

một số nhận xét chính như sau: 

- Vốn đầu tư có xu thế tăng từ 2015 đến 2019 với tốc độ tăng trung bình năm là 

4,714%/năm, tạo ra áp lực phát triển 1,259 lần/5 năm. Tỷ lệ vốn đầu tư so với GRDP 

đạt ở mức cao (bình quân 55,29%/năm). Tuy nhiên, trên thực tế vốn đầu tư chỉ tăng từ 

2015 đến 2017, sau đó thì giảm trong 2018-2019. Trong đó, vốn đầu tư cho xây dựng 

cơ bản (XDCB), vốn bổ sung vốn lưu động và vốn mua sắm tài sản cố định (TSCĐ) 

không qua XDCB chiếm tỷ trọng chủ yếu, trong khi vốn đầu tư sửa chữa, nâng cấp tài 

sản cố định và vốn đầu tư khác chiếm tỷ trọng không đáng kể. Điều này cho thấy, vốn 

đầu tư cho XDCB (chiếm bình quân 61,07%/năm) sẽ làm tăng sức ép đến môi trường 

do các hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản diễn ra trên địa bàn tỉnh nói chung. 

- Hoạt động xây dựng nhà ở chủ yếu tập trung cho loại nhà ở riêng lẻ dưới 4 tầng 

với nguồn vốn đầu tư chủ yếu trong dân (nhiều nhất là loại nhà bán kiên cố) và nhà ở 

biệt thự (tập trung ở các dự án đầu tư phát triển ngành du lịch), trong khi nhà ở chung 

cư chưa được quan tâm đầu tư phát triển trong giai đoạn 2015-2019.  

Số liệu thống kê về cơ cấu vốn đầu tư phân theo ngành kinh tế cho thấy, vốn đầu 

tư tập trung chủ yếu ở các ngành sắp xếp theo thứ giảm dần, như: dịch vụ lưu trú và ăn 

uống (chiếm bình quân 19,83%/năm); hoạt động dịch vụ khác (17,53%/năm); vận tải, 

kho bãi (12,18%/năm); nông - lâm - thủy sản (9,61%/năm); công nghiệp chế biến, chế 

tạo (8,13%/năm);..., trong khi đó vốn đầu tư cho ngành xây dựng chiếm tỷ trọng nhỏ, 

bình quân là 2,5%/năm. Điều này cho thấy, trong giai đoạn 2015-2019 các hoạt động 

đầu tư xây dựng chủ yếu tập trung cho việc phát triển ngành du lịch, ngành vận tải - 

logistic, ngành nông - lâm - thủy sản, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo,..., trong khi 

hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ và chủ yếu tập trung cho 

hoạt động xây dựng các công trình hạ tầng đô thị (tổng số có 53 công trình với 2 công 

trình giao thông đô thị và 14 công trình giao thông nông thôn), cũng như xây dựng nhà 

ở trong dân cư và nhà biệt thự trong các dự án du lịch. 

Như vậy, hoạt động đầu tư xây dựng diễn ra phân tán, cục bộ trên địa bàn toàn 

tỉnh, có tác động tiêu cực đến môi trường thông qua ô nhiễm tiếng ồn, rung; các nguồn 

khí thải, nước thải và rác thải xây dựng. Tuy vậy, việc tính toán định lượng các nguồn 

khí thải, nước thải và rác thải xây dựng, là rất khó khăn và có độ tin cậy không cao do 

thiếu số liệu kỹ thuật cùng phương pháp đánh giá tin cậy, phụ thuộc nhiều vào yếu tố 

thiết bị, công nghệ và trình độ thi công xây dựng áp dụng cụ thể trong thực tiễn. 

Theo kinh nghiệm tích lũy trong thực tiễn, thì sức ép từ hoạt động xây dựng chủ 

yếu vẫn là vấn đề ô nhiễm cục bộ do bụi, khí thải, tiếng ồn, trong khi vấn đề nước thải 

và rác thải xây dựng, nhìn chung có thể áp dụng các biện pháp thu gom và xử lý phù 

hợp theo quy định của nhà nước. Trong đó, phải chú ý kiểm soát các tác động có hại 
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này trong hoạt động thi công các hạng mục công trình, như: tháo dỡ, giải phóng mặt 

bằng; san nền; xây dựng đê bao, hạ tầng kỹ thuật (chủ yếu là hệ thống giao thông, cấp 

thoát nước và xử lý nước thải) và xây dựng các công trình kiến trúc, nhà ở. 

2.4. SỨC ÉP HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG 

Theo nguồn số liệu của Niên giám thống kê tỉnh Kiên Giang năm 2019, thì giá trị 

ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều 

hòa không khí (theo giá so sánh 2010), tăng từ 158,394 tỷ đồng (2015) lên 331,898 tỷ 

đồng (2019), đạt chỉ số phát triển bình quân rất cao, là 17,19%/năm và đạt mức tăng 

quy mô 2,21 lần/5 năm trong giai đoạn 2015-2019. Tuy nhiên, chỉ số phát triển vốn 

đầu tư cho ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi 

nước và điều hòa không khí giai đoạn 2015-2019, lại có xu thế giảm, chỉ đạt bình quân 

-4,4%/năm do năm 2018 có mức suy giảm rất sâu (-44,74%). 

Trên địa bàn tỉnh thì hiện tại chỉ có nhà máy xi măng INSEE Việt Nam sử dụng 

nhiệt thừa từ lò nung Clinke để phát điện với công suất là 5 MW/ngày, trong khi các 

nhà máy nhiệt điện Kiên Giang 1,2 sử dụng khí đồng hành Ô Môn, mới chỉ đang nằm 

trong quá trình thi công xây dựng và dự kiến sẽ hòa lưới điện vào thời gian sau năm 

2030. Hoạt động phát triển năng lượng thể hiện qua số liệu thống kê nêu trên của 

ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều 

hòa không khí, trong đó sản phẩm công nghiệp chủ yếu của ngành gồm có: điện 

thương phẩm, nước đá và nước máy. 

Nhìn chung, sức ép đến môi trường của hoạt động phát triển năng lượng tại tỉnh 

còn chưa lớn, bởi tác động đến môi trường chủ yếu phát sinh từ việc xây dựng, phát 

triển các nhà máy thủy điện và nhiệt điện (sử dụng nhiên liệu hóa thạch là than, dầu), 

mà hiện tại các nhà máy này không có trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, lĩnh vực phát triển 

điện năng lượng mặt trời cũng có thể gây ra sức ép tới môi trường, khi pin năng lượng 

mặt trời thải bỏ sau khi sử dụng do có chứa các thành phần nguy hại, nên đòi hỏi phải 

sớm có chính sách quản lý và xử lý phù hợp lượng CTNH phát sinh này. 

2.5. SỨC ÉP HOẠT ĐỘNG GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Theo nguồn số liệu của Niên giám thống kê tỉnh Kiên Giang năm 2019, thì doanh 

thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải giai đoạn 2015-2019 như bảng sau: 

Bảng 2. 23. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải (tỷ đồng) 

Nội dung 2015 2016 2017 2018 2019 

Tổng số: 7.740 8.810 9.871 10.645 11.470 

Đường bộ 3.799 4.302 4.992 5.383 5.800 

Đường thủy 3.748 4.281 4.644 5.008 5.400 

Kho bãi 89 111 112 121 130 
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Hoạt động khác 104 116 123 133 140 

Cơ cấu (%): 100 100 100 100 100 

Đường bộ 49,08 48,83 50,57 50,57 50,57 

Đường thủy 48,42 48,59 47,05 47,05 47,08 

Kho bãi 1,15 1,26 1,13 1,14 1,13 

Hoạt động khác 1,34 1,32 1,25 1,24 1,22 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Kiên Giang năm 2019) 

Trong giai đoạn 2015-2019, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải 

tăng trưởng với tốc độ trung bình khoảng 10,3%/năm và tạo nên sức ép phát triển là 

1,48 lần/4 năm đối với môi trường. Trong đó, vận tải đường bộ và vận tải đường thủy 

chiếm tỷ trọng chủ yếu (trung bình 49,92%/năm và 47,64%/năm tương ứng). Đây cũng 

là những hoạt động vận tải hàng hóa và hành khách chủ yếu có tác động tiêu cực đến 

môi trường do các nguồn khí thải, tiếng ồn, nước nước và chất thải rắn phát sinh. 

Số liệu thống kê về loại phương tiện vận tải hàng hóa và chuyên chở hành khách 

trong giai đoạn 2015-2019 như trong các bảng sau: 

Bảng 2. 24. Loại phương tiện vận tải hàng hóa (chiếc) 

Nội dung 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Đường bộ: 1.519 2.157 2.452 4.443 4.620 

- Ô tô chở hàng:  1.154 1.590 1.826 3.768 3.925 

+ Dưới 5 tấn 436 536 682 1.423 1.494 

+ Từ 5-10 tấn 585 894 946 1.927 2.001 

+ Trên 10 tấn 134 160 198 418 430 

- Xe chuyên dùng các loại: 355 559 614 661 579 

+ Xe chở xăng dầu 25 28 33 36 37 

+ Xe đông lạnh 230 396 425 482 475 

+ Xe tự đổ 100 135 158 163 167 

- Các loại xe cơ giới khác 5 8 12 14 16 

- Các loại xe thô sơ chở hàng 5 - - - - 

2. Đường sông: 830 792 710 623 638 

- Tàu chở hàng các loại  580 516 497 439 450 

- Thuyền máy các loại 250 276 213 184 188 

3. Đường biển: 215 217 278 247 252 

- Tàu chở hàng 115 133 185 162 165 

- Thuyền máy các loại 100 64 93 85 87 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Kiên Giang năm 2019) 

Bảng 2. 25. Loại phương tiện vận tải hành khách (chiếc) 

Nội dung 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Đường bộ: 7.706 8.121 9.499 10.677 11.215 

- Ô tô chở khách:  2.300 3.001 3.519 3.955 4.123 
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+ Dưới 5 ghế 380 563 778 874 950 

+ Từ 5-14 ghế 820 1.248 1.456 1.663 1.811 

+ Trên 15 ghế 1.100 1.190 1.285 1.418 1.559 

- Các loại xe cơ giới 2 bánh 5.396 5.120 5.980 6.722 6.895 

- Các loại phương tiện thô sơ  10 - - - - 

2. Đường sông: 580 506 331 278 288 

- Tàu và canô khách  225 213 142 121 125 

- Thuyền máy chở khách 340 293 189 157 163 

- Phương tiện thô sơ 15 - - - - 

3. Đường biển: 170 184 258 315 322 

- Tàu và canô khách 72 81 124 155 157 

- Thuyền máy chở khách 98 103 134 160 165 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Kiên Giang năm 2019) 

Nhận xét: Từ số liệu bảng 2.24 – 2.25, có thể rút ra một số nhận xét sau: 

- Về vận tải hàng hóa, thì số lượng các phương tiện vận tải đường bộ và đường 

biển tăng đều từ 2015 đến 2019 (bình quân 32,06%/năm và 4,05%/năm tương ứng), 

tạo ra sức ép phát triển 3,04 lần và 1,17 lần/4 năm, trong đó xe ôtô vận tải, xe chuyên 

dùng và tàu chở hàng chiếm số lượng tăng chủ yếu. Còn số lượng các phương tiện vận 

tải đường sông lại giảm mạnh (bình quân -5,78%/năm).  

- Về vận tải hành khách, thì tương tự như trên số lượng các phương tiện vận tải 

đường bộ và đường biển cũng tăng đều từ 2015 đến 2019 (bình quân 9,84%/năm và 

17,32%/năm tương ứng), tạo ra sức ép phát triển 1,46 lần và 1,89 lần/4 năm, trong đó 

xe ôtô chở khách, xe mô tô 2 bánh và tàu, thuyền và canô chở khách chiếm số lượng 

tăng chủ yếu. Còn số lượng các phương tiện chở khách đường sông lại giảm sâu (bình 

quân -12,59%/năm).  

Hoạt động của các phương tiện vận tải đường bộ, đường sông, đường biển làm 

phát sinh các nguồn khí thải, nước thải và chất thải rắn khó kiểm soát chặt chẽ, nên có 

thể gây sức ép lớn đến môi trường đất, nước, không khí tại các khu vực đô thị và nông 

thôn, cũng như trên vùng biển của tỉnh. Mặt khác, các hoạt động vận tải và kinh doanh 

xăng dầu (23 doanh nghiệp và lượng xăng dầu bán ra là 449.750 m3/năm) cũng gây tác 

động tiêu cực đến môi trường.  

Số liệu thống kê về số lượt hành khách và khối lượng hàng hóa vận chuyển trong 

giai đoạn 2015-2019 như trong bảng dưới đây: 

Bảng 2. 26. Số lượt hành khách và khối lượng hàng hóa vận chuyển 

Nội dung 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Hành khách luân 

chuyển 

Nghìn lượt người.km 

3.719.832 4.229.283 4.625.428 4.989.616 5.732.740 
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Đường bộ 2.973.237 3.405.004 3.738.201 4.031.724 4.342.167 

Đường sông 559.072 605.200 656.072 709.587 762.071 

Đường biển 187.523 219.079 231.155 247.305 268.502 

2. Hàng hóa luân chuyển 
Nghìn tấn.km 

9.324 10.010 10.651 11.488 12.372 

Đường bộ 2.822 3.033 3.288 3.446 3.819 

Đường sông 3.842 4.101 4.313 4.852 5.010 

Đường biển 2.660 2.846 3.050 3.190 3.543 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Kiên Giang năm 2019) 

Từ Bảng 2.26 có thể nhận thấy: Số lượt hành khách luân chuyển tăng bình quân 

11,42%/năm, tạo áp lực phát triển 1,54 lần/4 năm, trong khi khối lượng hàng hóa vận 

chuyển tăng bình quân 7,33%/năm và tạo áp lực phát triển 1,33 lần/4 năm. Trong đó, 

số lượt hành khách luân chuyển đường bộ chiếm tỷ trọng chủ yếu, trong khi vận 

chuyển hàng hóa đường sông lớn hơn so với đường bộ và đường biển. 

Theo số liệu thống kê về hệ thống đường bộ, đường sông và đường biển năm 

2019 của tỉnh Kiên Giang, thì hiện trạng hệ thống giao thông như sau: 

- Mạng lưới đường bộ: 9.750,7 km 

- Mạng lưới đường sông: 2.744 km 

- Mạng lưới đường biển: 400 km 

Đối với hoạt động giao thông vận tải, việc ước tính lưu lượng nước thải và khối 

lượng rác thải phát sinh, gặp nhiều khó khăn do thiếu số liệu kỹ thuật và thiếu phương 

pháp tính toán tin cậy. Do vậy, dưới đây chỉ tiến hành ước tính tổng tải lượng ô nhiễm 

do bụi, khí thải sinh ra từ hoạt động giao thông vận tải tại thời điểm năm 2019: 

+ Bụi, khí thải từ hoạt động vận tải đường bộ: 

Tải lượng ô nhiễm do vận tải đường bộ tại năm 2019 như trong bảng sau: 

Bảng 2. 27. Tải lượng ô nhiễm do vận tải đường bộ tại năm 2019 

Loại xe Tải lượng ô nhiễm (tấn/ngày) 

 Bụi SO2 NOx CO THC 

Buýt 30T 162,40 556,79 4.129,52 36.492,88 5.173,50 

Tải 3,5T 5,83 16,91 20,40 29,15 4,37 

Tổng: 168,23 573,70 4.149,92 36.522,03 5.177,87 

(Nguồn: Trung tâm CESAT tính toán, tháng 7/2020) 

Ghi chú: Công thức tính toán tải lượng chất ô nhiễm, như sau: TLKTi (tấn/ngày) = 

[(Khối lượng vận chuyển/365 ngày/50 người (hoặc /3,5 tấn) x hệ số ô nhiễmi 

(g/ngày) x tổng chiều dài đường vận chuyển (km)]/1000, với i là chất ô nhiễm. 
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Trong đó, số lượt hành khách luân chuyển được chuyển đổi chung theo loại xe 

khách chuyên chở 50 người (tải trọng 30 tấn/xe), còn khối lượng hàng hóa vận chuyển 

được chuyển đổi chung theo loại xe tải có tải trọng 3,5 tấn/xe. Kết quả tính toán dựa 

trên các hệ số ô nhiễm đánh giá nhanh trong bảng 2.28 sau: 

Bảng 2. 28. Hệ số ô nhiễm giao thông vận tải do WHO thiết lập 

Loại xe Hệ số tải lượng ô nhiễm (g/km) 

 Bụi SO2 NOx CO THC 

Bus 30T 0,07 0,24 1,78 15,73 2,23 

Tải 3,5T 0,2 0,58 0,70 1,00 0,15 

(Nguồn: WHO (Geneva, 1993) và Dự án VIE/95/053) 

+ Bụi, khí thải từ hoạt động vận tải đường thủy: 

Tải lượng ô nhiễm do vận tải đường thủy tại năm 2019 như trong bảng sau: 

Bảng 2. 29. Tải lượng ô nhiễm do vận tải đường thủy tại năm 2019 

Stt Chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm (g/km) Tổng tải lượng ô nhiễm (tấn/ngày) 

1 Bụi 3,5 x 10-3 0,106 

2 CO 1,0 x 10-3 0,030 

3 NOx 3,0 x 10-3 0,091 

4 THC 9,0 x 10-3 0,273 

(Nguồn: Trung tâm CESAT tính toán, tháng 7/2020). Hệ số ô nhiễm đánh giá nhanh 

tham khảo theo tài liệu: Jake Haulk, 1998. 

Ghi chú: Công thức tính toán tải lượng chất ô nhiễm, như sau: TLKTi (tấn/ngày) = 

[(Khối lượng vận chuyển/365 ngày/300 người (hoặc /100 tấn) x hệ số ô nhiễmi 

(g/km) x tổng chiều dài đường vận chuyển (km)]/1000, với i là chất ô nhiễm. 

Trong đó, số lượt hành khách luân chuyển được chuyển đổi chung theo loại tàu 

khách chuyên chở 300 người/tàu, còn khối lượng hàng hóa vận chuyển được chuyển 

đổi chung theo loại tàu có tải trọng 100 tấn/tàu. 

Như vậy, từ kết quả tính toán trong các Bảng 2.27, 2.29 cho thấy, tổng tải lượng 

ô nhiễm do bụi, khí thải giao thông đường bộ là rất lớn, nên đây là nguồn gây sức ép 

chủ yếu tới môi trường không khí tại khu vực đô thị và nông thôn, đặc biệt là làm suy 

giảm chất lượng không khí và gây ra hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. 

2.6. SỨC ÉP HOẠT ĐỘNG NÔNG - LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN 

Sức ép từ các hoạt động phát triển nông – lâm – thủy sản lên môi trường, chủ yếu 

liên quan tới sự phát sinh của các nguồn bụi, khí thải, phân nước thải, nước chảy tràn 

đồng ruộng và chất thải rắn, CTNH gây ô nhiễm. Trong đó, các nguồn thải phát sinh từ 

hoạt động sản xuất nông nghiệp và thủy sản, gây ra sức ép chủ yếu. 
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2.6.1. Sức ép từ hoạt động nông - lâm nghiệp 

2.6.1.1. Sức ép từ hoạt động trồng trọt, lâm nghiệp 

Hoạt động trồng trọt, lâm nghiệp làm phát sinh các nguồn thải như sau:  

- Bụi, khí thải sinh ra từ hoạt động của máy móc cơ giới trong cải tạo đất, gieo 

trồng, chăm sóc và thu hoạch sản phẩm nông nghiệp; hơi hóa chất BVTV độc hại sinh 

ra khi phun hóa chất BVTV diệt sâu bọ, côn trùng, nấm mốc,... cho cây; bụi, khói thải 

do đốt phụ - phế thải nông nghiệp sau thu hoạch trên đồng ruộng (rơm rạ, trấu, thân, lá 

cây thải,...), cũng như đốt cành lá cây cắt tỉa, thân cây khô,... trong lâm nghiệp; khí nhà 

kính phát sinh trong vùi lấp rơm rạ vào trong đất nhằm cải tạo đất.  

- Nước chảy tràn đất lâm nghiệp, đồng ruộng có chứa dư lượng phân bón vô cơ 

và hóa chất BVTV, gây ô nhiễm nguồn nước mặt trên sông, kênh, rạch tiếp nhận. 

- Chất thải rắn phát sinh trong sử dụng hóa chất BVTV, phân bón (chủ yếu bao bì 

thải bỏ là CTNH), máy móc cơ giới (chủ yếu giẻ lau và bao bì dính dầu mỡ thải bỏ là 

CTNH), phụ - phế phẩm nông nghiệp, rác thải lâm nghiệp là CTR thông thường.  

Nhìn chung, các nguồn bụi, khí thải phát sinh di động, cục bộ, khó kiểm soát và 

khó tính toán tải lượng cùng nồng độ ô nhiễm do thiếu hụt các nguồn số liệu kỹ thuật 

và phương pháp tính toán tin cậy. Từ kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, cần chú trọng 

kiểm soát tác động của hơi hóa chất BVTV độc hại đối với sức khỏe nông dân, tạo ra 

nguy cơ tiêu diệt các loài sâu bọ, côn trùng, ong bướm, chim chóc,... có lợi, đồng thời 

cần tuyên truyền, thuyết phục người dân không đốt tự do phụ - phế thải nông nghiệp 

sau thu hoạch trên đồng ruộng, cũng như đốt cành lá, thân cây thải bỏ trong lâm 

nghiệp, bởi vừa phát tán khói thải ô nhiễm không khí trên quy mô rộng theo chiều gió 

thổi, vừa gây lãng phí nguyên liệu phụ - phế phẩm làm thức ăn cho chăn nuôi gia súc, 

gia cầm, cũng như làm phân bón hữu cơ có giá trị cao cho cải tạo đất canh tác. 

Theo số liệu tính toán sơ bộ, khối lượng rơm rạ, trấu phát sinh trên địa bàn tỉnh là 

khoảng 1.299.625 tấn/năm. Hiện tại, đa số lượng trấu phát sinh sử dụng làm chất đốt 

phục vụ cho nhu cầu của người dân và ép thành chất đốt sinh khối để phục vụ cho nhu 

cầu của các ngành công nghiệp. Đối với lượng rơm rạ phát sinh, thì một phần được thu 

gom để tận dụng nuôi bò, trồng nấm và làm phân bón; một phần được người dân đốt 

trên đồng và phần còn lại để tự phân hủy ngoài đồng, hoặc chủ động vùi lấp rơm rạ 

vào trong đất nhằm mục đích phân hủy, tạo mùn hữu cơ cải tạo đất canh tác. 

Qua thống kê trong năm 2019, trên địa bàn tỉnh sử dụng trên 252.705 tấn phân 

bón vô cơ và trên 3.900 tấn thuốc BVTV. Qua kết quả quan trắc năm 2019, không phát 

hiện dư lượng thuốc BVTV gốc clo hữu cơ và photpho hữu cơ trong đất. Song, nguy 

cơ làm ô nhiễm môi trường nước do dư lượng phân bón vô cơ và hóa chất BVTV vẫn 

có thể hiện hữu. Dựa trên số liệu thống kê nêu trên của tỉnh, có thể tính toán dư lượng 
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phân bón vô cơ và hóa chất BVTV trong nguồn nước kênh rạch theo phương pháp tính 

toán nội suy từ hệ số rửa trôi trung bình như trong bảng sau: 

Bảng 2. 30. Ước tính dư lượng phân bón và hoá chất BVTV có thể bị rửa trôi vào 

trong hệ thống sông, kênh rạch của tỉnh Kiên Giang tại năm 2019 

Stt Các chỉ tiêu Năm 2019 

1. Diện tích trồng trọt (ha/năm): 722.014 

2. Dư lượng phân bón vô cơ:  

 Hệ số sử sụng phân bón (kg/ha/ngày) 0,959 

 Tổng lượng phân bón (kg/ngày) 692.424,9 

 Dư lượng phân bón (kg/ngày) 8.088,5 

 Hệ số rửa trôi trung bình 0,175 

 Dư lượng phân bón rửa trôi vào sông kênh rạch (kg/ngày) 1.415,5 

3. Dư lượng hoá chất BVTV:  

 Hệ số sử sụng hóa chất BVTV (kg/ha/ngày) 0,0148 

 Tổng lượng hóa chất BVTV (kg/ngày) 10.685,8 

 Dư lượng hóa chất BVTV (kg/ngày) 3.152,3 

 Hệ số rửa trôi trung bình 0,175 

 Dư lượng hóa chất BVTV rửa trôi vào sông rạch (kg/ngày) 551,6 

 Tổng dư lượng phân bón, hoá chất BVTV (kg/ngày): 1.967,1 

(Nguồn: Trung tâm CESAT tính toán, tháng 7/2020) 

Như vậy, tại năm 2019 thì tổng dư lượng phân bón vô cơ và hóa chất BVTV rửa 

trôi vào sông, kênh rạch ước tính gần 2 tấn/ngày, có thể tác động gây ra tình trạng phú 

dưỡng hóa (tảo nở hoa) và làm suy giảm hệ thủy sinh trên các sông, kênh rạch.  

Theo số liệu thu thập của Sở TN&MT, hàng năm lượng bao bì hóa chất BVTV 

sau sử dụng phát sinh khoảng 33,19 tấn, tương ứng 0,091 tấn/ngày. Tuy nhiên đến nay, 

trên địa bàn tỉnh chỉ mới bố trí được 200 bể thu gom bao bì hóa chất BVTV sau sử 

dụng (chưa bố trí được khu vực lưu chứa). Trong năm 2019, Sở TN&MT tổ chức thu 

gom, vận chuyển và xử lý bao bì hóa chất BVTV sau sử dụng được 1 đợt, với khối 

lượng thu gom và xử lý 4,315 tấn (chiếm 13% lượng phát sinh). Nhìn chung, trong 

thực tiễn đã xuất hiện một số mô hình thu gom và xử lý CTR, CTNH phát sinh trong 

nông nghiệp có hiệu quả, song cho đến nay vấn đề này vẫn còn chưa được giải quyết 

thấu đáo, triệt để và toàn diện theo yêu cầu BVMT đặt ra. 

2.6.1.2. Sức ép từ hoạt động chăn nuôi 

Hoạt động chăn nuôi làm phát sinh các nguồn thải chủ yếu như sau:  

- Phân, nước thải chăn nuôi phân hủy tự nhiên, làm phát sinh các khí gây mùi hôi 

và gây hiệu ứng nhà kính, từ đó có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, tâm lý cộng đồng và 

góp phần làm gia tăng biến đổi khí hậu toàn cầu. 
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- Phân, nước thải sinh ra từ hoạt động chăn nuôi và giết mổ gia súc tập trung có 

chứa tải lượng các chất ô nhiễm cao, có thể gây ra ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước 

tiếp nhận, nếu như không qua thu gom, xử lý phù hợp. 

- Các nguồn CTR, CTNH phát sinh như: bao bì chứa thức ăn, kim tiêm, bao bì 

chứa hóa chất thú y (tiêm chủng, chữa bệnh) cho đàn vật nuôi. Theo số liệu thu thập 

năm 2019, thì tổng lượng thức ăn chăn nuôi sử dụng là 66.195 tấn và tổng lượng thuốc 

thú y sử dụng là 449 tấn, tạo nên lượng CTR, CTNH phát sinh là khoảng 6,7 tấn. 

Theo số liệu điều tra đến hết năm 2019, tổng số gia súc trên 218.154 con và trên 

4.483.060 con gia cầm. Toàn tỉnh có trên 35 cơ sở chăn nuôi gia súc tập trung và trên 

20 cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung. Tuy nhiên, tình hình chăn nuôi gặp nhiều khó 

nhất do bệnh dịch tả lợn Châu Phi có diễn biến phức tạp, khó lường và mức độ gây 

thiệt hại nghiêm trọng, ngay trong cả các cơ sở chăn nuôi có điều kiện an toàn sinh học 

và gây thiệt hại nặng nề cho người chăn nuôi. Từ ngày 18/5/2019 đến 31/12/2019, trên 

địa bàn tỉnh đã xảy ra 3.794 hộ chăn nuôi có heo mắc bệnh dịch tả heo Châu Phi tại 

713 ấp, khu phố, 129 xã, phường, thị trấn, thuộc 15 huyện, thành phố; buộc phải tiêu 

hủy 48.917 con heo, trọng lượng tiêu hủy là 3.030 tấn, không chỉ gây thiệt hại nặng nề 

về kinh tế cho người chăn nuôi, mà còn gây nguy cơ ô nhiễm mùi hôi không khí và 

nước ngầm trong xử lý chôn lấp vật nuôi bị nhiễm bệnh. 

Toàn tỉnh có 12 cơ sở giết mổ gia súc quy mô lớn (quy mô công nghiệp) thuộc 

các thị trấn, thành phố và 30 cơ sở giết mổ gia súc nhỏ lẻ thuộc tuyến xã. Công tác 

quản lý kiểm soát giết mổ, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật có nhiều chuyển 

biến tích cực. Hầu hết, các cơ sở giết mổ gia súc tập trung và nhỏ lẻ đều được quản lý 

phù hợp về thú y theo đúng quy định của nhà nước. 

Nhìn chung, hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm ở hộ gia đình và quy mô công 

nghiệp trong khu vực nông thôn và đô thị, thường gây ô nhiễm môi trường cao, nhất là 

chăn nuôi heo, trong khi rất khó kiểm soát và còn có khó khăn trong nghiên cứu đánh 

giá về tải lượng và nồng độ khí thải mùi hôi và gây hiệu ứng nhà kính phát sinh. Công 

tác chăn nuôi được coi là an toàn khi lượng phân nước thải sinh ra từ chăn nuôi gia 

súc, gia cầm, được thu gom, xử lý bằng hầm biogas trước khi thải ra ngoài. Qua điều 

tra, có 100% cơ sở chăn nuôi gia súc tập trung có hầm biogas, trong khi chỉ có khoảng 

15% hộ gia đình chăn nuôi nhỏ lẻ có hầm biogas. Theo số liệu thu thập năm 2019, thì 

tổng lưu lượng nước thải chăn nuôi phát sinh là 7.530 m3/ngày và tổng lượng phân thải 

chăn nuôi phát sinh là khoảng 813,6 tấn/ngày, trong đó lưu lượng phân nước thải chăn 

nuôi sử dụng sản xuất biogas chỉ đạt khoảng 1.300 m3/ngày, chiếm tỉ lệ 20%.  

Đối với nguồn phân, nước thải chăn nuôi, có thể dựa trên hệ số đánh giá nhanh ô 

nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO, Geneva, 1993) đã thiết lập dưới đây, nhằm 

tính toán lưu lượng và tải lượng ô nhiễm tại năm 2019 của các loại hình chăn nuôi 
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đang hoạt động trên địa bàn tỉnh như trình bày trong các bảng sau:  

Bảng 2. 31. Hệ số ô nhiễm do động vật nuôi thải vào môi trường của WHO  

Chỉ tiêu ô nhiễm Trâu, bò Heo Gia cầm 

BOD5 (kg/con.năm) 164 32,9 4,0 

TSS (kg/con.năm) 1.204 73 6,7 

Tổng N (kg/con.năm) 43,8 7,3 1,8 

Tổng P (kg/con.năm) 11,3 2,3 - 

(Nguồn: Rapid assessment pollution, WHO, Geneva, 1993) 

Bảng 2. 32. Tải lượng ô nhiễm do động vật nuôi thải vào môi trường (2019) 

Tải lượng ô nhiễm Trâu, bò Heo Gia cầm Tổng cộng 

BOD5 (kg/ngày.đêm) 7.825,3 18.093,9 49.129,4 75.048,6 

TSS (kg/ngày.đêm) 57.448,9 40.147,6 82.291,8 179.888,3 

Tổng N (kg/ngày.đêm) 2.089,9 4,014,8 22.108,2 24.198,1 

Tổng P (kg/ngày.đêm) 539,2 1.264,9 - 1.804,1 

(Nguồn: Trung tâm CESAT tính toán, tháng 7/2020) 

Như vậy, cùng với lượng nước thải sinh hoạt dân cư, nước thải chăn nuôi có tải 

lượng và nồng độ ô nhiễm cao, nên có thể gây ô nhiễm quan trọng đối với nguồn nước 

mặt tiếp nhận ở khu vực đô thị và nông thôn, nếu như không được thu gom và xử lý 

đạt quy chuẩn quy định. Ví dụ, với định mức phát thải do WHO (Geneva, 1993) thiết 

lập là 7,7 lít/con/ngày.đêm, lưu lượng nước thải chăn nuôi heo là 1.545,7 m3/ngày.đêm 

và nồng độ trung bình chất ô nhiễm trước xử lý bằng hầm biogas thường rất cao so với 

QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, như: SS: 495,5 mg/l; BOD5: 662,7 mg/l; COD: 1.086 

mg/l; Tổng N: 147; Tổng P: 46,3 mg/l. Theo chỉ dẫn kỹ thuật của WHO (1993), thì 

nước thải nuôi heo sau khi thu gom và xử lý theo kỹ thuật biogas, có chất lượng xả 

thải cơ bản đạt được QCVN 40:2011/BTNMT, cột A. Song, hiện tại tỷ lệ hộ chăn nuôi 

có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh là rất thấp, mới chỉ đạt 15%. 

2.6.2. Sức ép từ hoạt động thủy sản 

Hoạt động sản xuất thủy sản làm phát sinh các nguồn thải như sau: 

- Phân nước thải, thức ăn dư thừa sinh ra từ hoạt động nuôi trồng thủy sản, có thể 

gây ô nhiễm nguồn nước nuôi trồng, nêu như không được xử lý phù hợp. 

- Bụi, khí thải, tiếng ồn sinh ra từ động cơ tàu, thuyền đánh bắt thủy hải sản xa 

bờ, song đây là nguồn thải không lớn và có tác động hạn chế do phát sinh trong vùng 

biển ngư trường đánh bắt thủy hải sản thoáng rộng, phát tán nhanh ô nhiễm. 

- CTR, CTNH phát sinh trong hoạt động nuôi trồng thủy sản và đánh bắt thủy hải 

sản xa bờ (rác thải sinh hoạt, bao bì chứa hóa chất, thuốc chữa bệnh hỗ trợ,...).  
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Theo số liệu niên giám thống kê, thì tổng diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2019 

là 166.500 ha và tổng sản lượng nuôi trồng là 245.358 tấn, trong đó tổng lượng thức ăn 

thủy sản sử dụng là 55.000 tấn và tổng lượng thức ăn thủy sản sử dụng là gần 700 tấn, 

tạo ra lượng CTR, CTNH là khoảng 5,57 tấn. Nhìn chung, đối với các nguồn chất thải 

từ nuôi trồng thủy sản hiện còn thiếu nguồn số liệu thu thập thực tế tin cậy, nên nguồn 

phân nước thải, thức ăn dư thừa nuôi thủy sản và CTR, CTNH phát sinh, cần được 

quan tâm thu gom, xử lý triệt để theo quy định của nhà nước. 

2.7. SỨC ÉP HOẠT ĐỘNG Y TẾ 

Hoạt động y tế gây sức ép đối với môi trường thể hiện như sau: 

- Khí thải sinh ra từ hoạt động lò hơi cấp nước, hơi nóng phục vụ công tác khám 

chữa bệnh, gây ô nhiễm không khí xung quanh. 

- Nước thải y tế có mức độ ô nhiễm cao, gây ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận.  

- CTR, CTNH có mức độ ô nhiễm cao, gây ô nhiễm môi trường đất. 

- Các nguồn phóng xạ phục vụ công tác khám chữa bệnh, gây nguy cơ rủi ro do 

hiện tượng phóng xạ (chủ yếu là kỹ thuật chụp X quang). 

Trong năm 2019, toàn tỉnh có 168 cơ sở y tế (tổng số 6.022 giường bệnh) đạt chỉ 

tiêu 30,05 giường bệnh/1 vạn dân, trong đó có 6 bệnh viện khu vực (tổng số 2.500 

giường bệnh), 15 Trung tâm y tế (tổng số 2.680 giường bệnh) và 145 trạm y tế xã, 

phường (tổng số 842 giường bệnh).  

Nếu như nguồn khí thải sinh ra từ hoạt động lò hơi cấp nước, hơi nóng và nguồn 

phóng xạ, có thể áp dụng biện pháp quản lý và xử lý đạt quy chuẩn, thì nguồn nước 

thải y tế và CTR, CTNH tiềm ẩn nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường. Ước tính tổng 

lưu lượng nước thải y tế phát sinh là khoảng 2.770,6 m3/ngày. Theo WHO (Geneva, 

1993), thì có thể ước tính tổng tải lượng chất thải rắn y tế (CTR y tế) trong năm 2019 

của tỉnh như trong bảng sau: 

Bảng 2. 33. Tải lượng rác thải y tế năm 2019 

Stt Nội dung 

Rác thải y tế (kg/ngày) 

Chất thải thối 

rữa 

Chất thải lây 

nhiễm 
Tổng số 

1 Hệ số ô nhiễm (kg/giường/ngày):    

 - Bệnh viện khu vực 1,934 0,666 2,60 

 - Trung tâm y tế 3,836 1,644 5,48 

 - Trạm y tế 2,236 0,867 3,103 

2 Tải lượng rác thải y tế:    

 - Bệnh viện khu vực 4.835 1.665 6.500 

 - Trung tâm y tế 10.280,5 4.405,9 14.686,4 
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 - Trạm y tế 1.882,7 730,0 2.612,7 

 Tổng cộng: 16.998,2 6.800,9 23.799,1 

(Nguồn: Trung tâm CESAT tính toán, tháng 7/2020). Hệ số ô nhiễm tham khảo tài liệu 

của WHO (Rapid assessment pollution, Geneva, 1993). 

Như vậy, trong năm 2019 ước tính tổng số rác thải y tế là 23,8 tấn/ngày, với 17,0 

tấn rác thải thối rữa/ngày và 6,8 tấn rác thải lây nhiễm/ngày. Lượng rác thải y tế này có 

thể gây ô nhiễm môi trường, nếu như không được thu gom và xử lý phù hợp theo quy 

định của nhà nước, đặc biệt là lượng CTR y tế nguy hại (loại lây nhiễm). 

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh còn chưa áp dụng mô hình xử lý theo cụm, nên CTR y 

tế nguy hại chủ yếu được thu gom, xử lý tại chỗ (trong khuôn viên của các cơ sở y tế). 

Trong trường hợp có sự cố về lò đốt, hoặc quá tải sẽ tiến hành thuê đơn vị có chức 

năng phù hợp vận chuyển, xử lý. Đến nay, tỉnh đã đầu tư 18 lò đốt CTR y tế để xử lý 

tại chỗ cho các bệnh viện, trung tâm y tế. Công nghệ đang áp dụng lò đốt với buồng 

đốt hai cấp và có xử lý khí thải kèm theo, nhưng chỉ tiêu dioxin chưa được phân tích 

đánh giá, phần tro sau khi đốt chưa được chôn lấp đúng theo quy định. 

Theo số liệu thống kê, thì lượng CTR y tế nguy hại phát sinh tại các bệnh viện rất 

thấp, chỉ là khoảng 1,55 tấn/ngày và lượng CTR y tế thông thường phát sinh cũng rất 

thấp là 8,86 tấn/ngày. Lượng CTR y tế thông thường được thu gom, xử lý đạt 100% và 

lượng CTR y tế nguy hại được thu gom và xử lý đạt khoảng 98%. Đối với các cơ sở y 

tế khác (các trung tâm y tế tuyến huyện và các trạm y tế tuyến xã), thì lượng CTR y tế 

nguy hại được chuyển về các bệnh viện, trung tâm y tế có lò đốt để xử lý. Việc vận 

hành lò đốt CTR y tế nguy hại tại các bệnh viện còn nhiều vấn đề tồn tại: công nghệ 

lạc hậu, lò đốt thường xuyên bị hỏng, thiếu nhân viên kỹ thuật vận hành và bảo 

dưỡng,... Do đó, CTR y tế thường không qua cháy hoàn toàn. Do đó, còn gây ra sức ép 

nhất định đối với môi trường không khí xung quanh. 

2.8. SỨC ÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ, DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI  

Hoạt động của khu vực dịch vụ (các ngành dịch vụ, du lịch, thương mại) gây sức 

ép đối với môi trường thể hiện như sau: 

- Bụi, khí thải, tiếng ồn sinh ra từ hoạt động dịch vụ, du lịch và thương mại (kinh 

doanh và xuất nhập khẩu), gây ô nhiễm không khí xung quanh. 

- Nước thải dịch vụ, du lịch, thương mại có mức độ ô nhiễm cao, gây ô nhiễm 

nguồn nước tiếp nhận. 

- CTR, CTNH có mức độ ô nhiễm cao, gây ô nhiễm môi trường đất, đặc biệt là 

hoạt động xuất nhập khẩu phế liệu có thể gây ô nhiễm môi trường. 

Nhìn chung, các nguồn bụi, khí thải, tiếng ồn sinh ra từ hoạt động dịch vụ, du 

lịch và thương mại, đều mang tính chất gián đoạn, di động, khó kiểm soát và khó tính 
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toán được tải lượng cùng nồng độ ô nhiễm, song vốn mức độ tác động không lớn, chỉ 

ở mức ô nhiễm cục bộ và có thể áp dụng các biện pháp giảm thiểu.  

Các nguồn nước thải, CTR, CTNH phát sinh từ khu vực dịch vụ (các ngành dịch 

vụ, du lịch, thương mại) có nguy cơ tác động xấu đến môi trường và cần phải áp dụng 

các biện pháp kiểm soát, xử lý chặt chẽ theo quy định của nhà nước. Hoạt động xuất 

nhập khẩu phế liệu có thể gây ô nhiễm môi trường, nên cần phải áp dụng và tuân thủ 

nghiêm túc các quy định của nhà nước về công tác BVMT trong hoạt động xuất nhập 

khẩu phế liệu. Đối với tỉnh thì hoạt động xuất nhập khẩu phế liệu là không lớn do có ít 

các cơ sở tái chế phế liệu. 

Theo QCVN 01:2019/BXD, thì lưu lượng nước cấp và nước thải phát sinh từ khu 

vực dịch vụ (các ngành dịch vụ, du lịch, thương mại) chiếm khoảng 10% tổng lưu 

lượng nước cấp cho sinh hoạt dân cư. Theo Bảng 2.5 ở trên, thì lưu lượng nước thải từ 

khu vực dịch vụ là: (103.832 m3/ngày) x 0,1 = 10.383,2 m3/ngày.  

Từ đây, có thể tính toán tổng tải lượng ô nhiễm chứa trong lượng nước thải từ 

khu vực dịch vụ của tỉnh tại năm 2019 như bảng sau: 

Bảng 2. 34. Tính toán tải lượng ô nhiễm trong nước thải dịch vụ năm 2019 

Stt  Chỉ tiêu Tải lượng ô nhiễm (tấn/ngày) 

1 SS 3,67 

2 BOD5 7,38 

3 COD 13,98 

(Nguồn: Trung tâm CESAT tính toán, tháng 12/2020) 

Ghi chú: Công thức tính toán tải lượng chất ô nhiễm như sau: TLNTi (tấn/ngày) = 

[lưu lượng (m3/ngày) x hệ số ô nhiễmi (mg/l)]/1000.000, với i là chất ô nhiễm. 

Trong đó, hệ số ô nhiễm nước thải dịch vụ tính toán sử dụng theo kết quả điều tra 

khảo sát thực tế về tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm chính trong nước thải đầu 

vào của một số loại hình kinh tế dịch vụ như đưa ra trong Bảng 2.35: 

Bảng 2. 35. Hệ số ô nhiễm trung bình trong nước thải của một số loại hình dịch 

vụ (du lịch, kinh doanh xăng dầu, giặt là, chế biến thực phẩm,…) 

Stt Thông số Nồng độ trung bình (mg/l) 

1 SS 353  

2 BOD5 711 

3 COD  1.347 

(Nguồn: Trung tâm CESAT tổng hợp, tháng 8/2020) 

Như vậy, nước thải dịch vụ có mức độ ô nhiễm cao và tải lượng ô nhiễm lớn, nên 

có thể gây sức ép đáng kể lên môi trường nước mặt và nước ngầm trên địa bàn tỉnh, 

nếu như không được thu gom, xử lý theo đúng quy định của nhà nước. 
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Theo số liệu thống kê, thì trong năm 2019 khối lượng rác thải phát sinh từ khu 

vực dịch vụ, du lịch, thương mại là khoảng 616,7 tấn/ngày. Đây là tải lượng ô nhiễm 

rác thải dịch vụ phát sinh rất lớn, có thể gây ô nhiễm môi trường khu vực đô thị và 

nông thôn. Do đó, cần phải đảm bảo hệ thống thu gom, vận chuyển, lưu chứa và xử lý 

lượng rác thải dịch vụ phát sinh theo đúng các quy định của nhà nước. 

Từ những kết quả nghiên cứu đánh giá về sức ép từ các ngành, lĩnh vực phát triển 

kinh tế - xã hội được trình bày ở trên, có thể nhận thấy áp lực từ hoạt động phát triển 

kinh tế - xã hội lên môi trường của tỉnh trong giai đoạn 2015-2019 là rất lớn, đồng thời 

là nguyên nhân chính gây ra những biến đổi trạng thái môi trường theo xu thế tiêu cực, 

từ đó có tác động ảnh hưởng xấu tới sức khỏe cộng đồng và cư dân, cũng như góp 

phần tác động làm gia tăng hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu. 
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CHƯƠNG III 

HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC 

 

3.1. NƯỚC MẶT LỤC ĐỊA 

3.1.1. Tài nguyên nước mặt lục địa 

Như trên đã trình bày (Chi tiết xem Mục 1.1.4.1, Chương 1), thì Kiên Giang có 

mạng lưới sông kênh rạch khá dày, với tổng chiều dài 2.055 km. Tuy vậy, do là tỉnh ở 

cuối nguồn nước ngọt của nhánh sông Hậu, nhưng lại là tỉnh ở đầu nguồn nước mặn 

của vịnh Rạch Giá, nên so với các tỉnh khác trong vùng ĐBSCL, thì Kiên Giang là một 

trong một số tỉnh vùng sinh thái ven biển có khó khăn về tài nguyên nước mặt lục địa, 

nhất là trong điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu có xu hướng gia tăng.  

Tài nguyên nước mặt chủ yếu của Kiên Giang là do nước mưa và nước sông Hậu 

cung cấp qua các kênh Rạch Giá, kinh Vĩnh Tế, kinh Cái Sắn, kinh xáng Thốt Nốt, 

Chưng Bầu, Thác Lác – Ô Môn, KH3, KH6, KH7, KH 8, KH9,… Toàn tỉnh có 03 con 

sông lớn chảy qua, bao gồm: sông Cái Lớn, sông Cái Bé và sông Giang Thành. Hai 

sông Cái Lớn và sông Cái Bé có nguồn từ sông Hậu và đổ vào vịnh Rạch Giá, trong 

khi sông Giang Thành bắt nguồn từ Campuchia và đổ vào vịnh Thái Lan. Các sông 

này đều có ý nghĩa kinh tế - xã hội quan trọng đối với Kiên Giang. 

3.1.1.1. Sông Cái Lớn 

Sông Cái Lớn có chiều dài 60 km, bề mặt trung bình 600 m, độ sâu trung bình 8 

– 12 m. Sông Cái Lớn là trục tiêu chính cho vùng Tây sông Hậu và bán đảo Cà Mau, 

đồng thời là tuyến truyền dẫn nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng. Lưu lượng đo 

được tại Đông Yên và Tắc Cậu là 152 m3/s vào mùa mưa và 42 m3/s vào mùa khô.  

Sông Cái Lớn có ý nghĩa kinh tế quan trọng, tiêu nước về mùa mưa và trục dẫn 

nước ngọt cho vùng bán đảo Cà Mau thông qua công trình thủy lợi Quản Lộ - Phụng 

Hiệp; là tuyến giao thông thủy quan trọng cho tỉnh Kiên Giang nói riêng và các tỉnh 

trong vùng bán đảo Cà Mau nói chung. 

3.1.1.2. Sông Cái Bé 

Sông Cái Bé có chiều dài 92 km, chiều rộng trung bình từ 60 – 80 m, đáy nông 

có cao độ từ -3,5 đến -8,5 m, cửa sông rộng từ 200 – 500 m, sông có tới 18 đoạn uốn 

khúc, có phụ lưu của kênh Thốt Nốt đổ ra, lưu lượng lớn nhất đo được về mùa mưa 

(tháng 9) là 149 m3/s, lưu lượng mùa kiệt (vào tháng 4) -3,0 m3/s ở cửa Tắc Cậu. Sông 

Cái Bé có hệ thống phụ lưu nối liền với sông Hậu, sông chính bắt nguồn từ huyện 

Giồng Riềng, nên có lưu vực một phần của vùng Tây sông Hậu.  
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Ý nghĩa kinh tế của sông Cái Bé là cung cấp nước ngọt cho vùng Tây sông Hậu. 

Tuy nhiên, khả năng cung cấp nước ngọt của sông phụ thuộc vào dòng chảy của các 

kênh trục nối từ sông Hậu. Vào mùa khô, nguồn nước ngọt sông Hậu chuyển về ít, 

dòng nước mặt theo thủy triều xâm nhập sâu, gây nhiễm mặn ở các tiểu vùng có địa 

hình thấp sâu trong nội địa, điển hình nhất là tại huyện Giồng Riềng. Về mùa mưa, 

sông có tác dụng rất lớn trong việc tiêu nước chống lũ, úng cho vùng Tây sông Hậu. 

3.1.1.3. Sông Giang Thành 

Tổng lưu vực của sông Giang Thành là 670 km2, chiều dài là 65 km, phần chảy 

qua đất Kiên Giang thuộc TP. Hà Tiên là 23 km, bề rộng của sông trung bình 100 – 

120 m, cao độ đáy từ 3,5 - 4,0 m, lưu lượng cao nhất vào tháng 9 là 59 m3/s, lưu lượng 

thấp nhất vào mùa khô -1,06 m3/s. Sông có tác dụng cấp nước trong mùa mưa lũ, còn 

về mùa khô sông Giang Thành chịu ảnh hưởng lớn của thủy triều vịnh Thái Lan. 

3.1.1.4. Hệ thống kênh rạch đào 

Ngoài hệ thống sông tự nhiên, Kiên Giang còn có một hệ thống kênh đào rất phát 

triển. Hệ thống kênh đào có chức năng dẫn nước ngọt, xổ phèn, thoát lũ và giao thông. 

Mức độ phát triển hệ thống kênh đào tại 3 vùng sinh thái ở đất liền khác nhau: 

a). Vùng Tứ giác Long Xuyên:  

Có thể chia làm 2 tiểu vùng: 

- Tiểu vùng thứ nhất là Tứ giác Hà Tiên: Có hệ thống các kênh trục nối liền từ 

sông Hậu với kênh Rạch Giá - Hà Tiên và thông ra vịnh Thái Lan, như: kênh Vĩnh Tế, 

Hà Giang, Nông Trường, T3, T4, T5, T6 và Tri Tôn, kênh Tuần Thống, Ba Hòn, Lình 

Huỳnh. Các kênh này có tác dụng rất lớn trong việc thoát lũ ra vịnh Thái Lan trong 

mùa mưa, đồng thời góp phần cải tạo chất lượng nước của vùng. 

- Tiểu vùng thứ hai giới hạn từ kênh Tri Tôn đến kênh Rạch Sỏi - Cái Sắn: Các 

kênh đều nối liền từ sông Hậu với kênh Rạch Giá - Hà Tiên, có vai trò vừa tiêu nước 

xả lũ trong mùa mưa vừa cung cấp nước ngọt cho toàn vùng. 

b). Vùng Tây sông Hậu:  

Là một vùng có hệ thống kênh đào phát triển mạnh và đều, trung bình 4 – 5 km 

có 1 kênh, các kênh có chiều dài 30 km chạy qua địa phận tỉnh Kiên Giang, nối từ 

sông Hậu đổ ra sông Cái Bé, Cái Lớn, gồm các kênh: kênh Cái Sắn, KH1, kênh Thốt 

Nốt, KH3, KH5, KH6, KH7, Ô Môn, KH8 và Xà No. Các kênh có tác dụng tiêu thoát 

lũ, úng ngập và dẫn nước ngọt cung cấp cho vùng. 

c). Vùng bán đảo Cà Mau:  

Có các kênh trục chính là Chắc Băng, Cán Gáo - Sông Trẹm, Làng Thứ Bảy, 

KT1. Ngoài ra, còn có hệ thống kênh nối liền sông Cái Lớn với kênh làng Thứ Bảy 
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(Kiểm Lâm, Trường Tòa, Xẻo Cạn) và hệ thống kênh nối liền kênh Cán Gáo với vịnh 

Thái Lan (Thứ Một đến Thứ Mười Một). Hệ thống kênh vùng bán đảo Cà Mau hầu 

như bị nhiễm mặn, ít có giá trị về cấp nước (ngoại trừ hệ thống kênh nằm trong khu 

bảo tồn thiên nhiên có diện tích 21.800 ha). Song, việc mở rộng phạm vi ngọt hóa 

vùng Quản Lộ - Phụng Hiệp, làm cho phần lớn hệ thống kênh trên vùng bán đảo Cà 

Mau được ngọt hóa nhằm phục vụ phát triển nông nghiệp chất lượng cao. Dẫu vậy thì, 

trong điều kiện biến đổi khí hậu gia tăng hiện nay, vấn đề ngọt hóa cũng được xem xét 

và đánh giá lại theo chủ trương chung về phát triển nền nông nghiệp “thuận thiên”. 

Tuy có hệ thống sông ngòi tự nhiên và kênh đào phong phú, nhưng nguồn nước 

ngọt của tỉnh phụ thuộc chủ yếu vào dòng chảy từ sông Hậu và chế độ mưa. Căn cứ 

vào sự phân bố về nước ngọt ở các con sông, kênh, rạch, có thể phân vùng tài nguyên 

nước mặt trên đất liền của tỉnh Kiên Giang như sau: 

- Vùng thuận lợi nguồn nước mặt: Là vùng nằm cách lộ Rạch Giá – Hà Tiên 

khoảng 10 km giáp ranh tỉnh An Giang, bao gồm: xã Vĩnh Điều, lâm trường 422, một 

phần xã Bình Sơn, xã Nam Thái Sơn, Mỹ Hiệp Sơn, Mỹ Lâm thuộc huyện Hòn Đất; 

một phần xã Phi Thông thuộc thành phố Rạch Giá; một phần xã Mông Thọ A, Mông 

Thọ B, Giục Tượng thuộc huyện Châu Thành; toàn bộ huyện Tân Hiệp và khu vực 

cách lộ 61 khoảng 5 – 10 km về phía Đông Bắc đến giáp tỉnh Cần Thơ, đó là các xã 

thuộc huyện Giồng Riềng; một số ít của huyện Gò Quao. 

- Vùng thiếu nguồn nước ngọt: Từ kinh Rạch Giá – Hà Tiên và ven sông Cái Lớn 

đến giáp vùng thuận lợi nước mặt nêu trên, trừ các xã: Vĩnh Hòa Hiệp, Bình An thuộc 

huyện Châu Thành; khu vực ven sông Cái Lớn của huyện Gò Quao. 

- Vùng không có nguồn nước mặt bổ sung: Là vùng phía Nam QL 80 Rạch Giá – Hà 

Tiên; khu vực ven sông Cái Lớn của huyện Gò Quao và toàn bộ vùng bán đảo Cà Mau. 

3.1.1.5. Tài nguyên nước mặt đảo Phú Quốc 

Đảo Phú Quốc có hệ thống sông suối khá dày, mật độ đạt 0,42 km/km2 với nhiều 

sông, rạch lớn: sông Cửa Cạn với diện tích lưu vực rộng 147 km2, sông Dương Đông 

có diện tích lưu vực 105 km2, rạch Đầm Dài lưu vực rộng 49 km2. Nằm trong vùng khí 

hậu có lượng mưa năm lớn, nên modun dòng chảy hàng năm khá cao. Tuy nhiên, do 

đặc điểm địa hình của đảo bị chia cắt mạnh, cùng với chế độ mưa khác biệt theo mùa, 

nên chênh lệch dòng chảy giữa 2 mùa khô và mùa mưa rất lớn.  

Với lượng mưa trung bình năm khoảng 3.038 mm, ước tính hàng năm đảo Phú 

Quốc tiếp nhận tới 1,6 tỷ m3 nước, trong đó có đến 900 triệu m3 nước mưa theo các hệ 

thống sông chảy ra biển. Phần còn lại tích trữ ngay trong các hệ thống sông rạch và 

thấm vào đất trong các tầng chứa nước ngầm trên đảo. Trữ lượng nguồn nước mặt trên 

đảo Phú Quốc ước tính khoảng 9,31 triệu m3 với chất lượng khá tốt, đủ đáp ứng cho 
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hoạt động sản xuất và sinh hoạt ở mức hiện nay. Lượng mưa trung bình năm tại Phú 

Quốc lớn hơn nhiều so với vùng đất liền của tỉnh, lượng mưa tập trung chủ yếu vào 

thời gian 5 tháng (từ tháng 6 đến tháng 10) với lượng mưa tháng đạt đến 360 - 530 

mm. Chế độ mưa rất thuận lợi cho việc thu giữ nước mưa phục vụ cấp nước. 

3.1.2. Diễn biến ô nhiễm nước mặt lục địa  

Chất lượng nguồn nước mặt lục địa trên địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng nhiều bởi 

các điều kiện tự nhiên và có xu thế diễn biến thay đổi theo 2 mùa rõ rệt. Vào mùa mưa, 

nguồn nước mặt thường chịu ảnh hưởng chính bởi tình trạng xổ phèn trên đồng ruộng 

và vấn đề thoát lũ, từ đó làm giảm độ pH trong nước và làm tăng mạnh độ đục của 

nguồn nước. Trong khi đó, vào mùa khô hiện tượng xâm nhập mặn đi sâu vào trong 

đất liền ở một số vùng, như: An Minh, An Biên, Vĩnh Thuận, Hòn Đất..., gây ra tình 

trạng thiếu nước sạch sử dụng cho người dân trên khu vực.  

Đảo Phú Quốc là nơi có tài nguyên nước mặt tương đối phong phú so với điều 

kiện của các vùng hải đảo khác ở nước ta. Tài nguyên nước của đảo Phú Quốc gồm cả 

3 nguồn là: nước mưa, nước mặt và nước ngầm. Mặc dù, nguồn bổ cập nước mặt duy 

nhất cho đảo Phú Quốc là nước mưa, nhưng do cấu trúc về hình thái, địa chất và nhất 

là thảm phủ thực vật lớn, phong phú của đảo, nên khả năng giữ nước lại trên đảo là rất 

tốt, đủ để đảm bảo sự ổn định tự nhiên của các ranh giới mặn - ngọt trên đảo. 

3.1.2.1. Diễn biến chất lượng nước mặt lục địa theo các thông số đặc trưng 

Nhìn chung, trong giai đoạn 2011-2015 nước mặt lục địa trên địa bàn tỉnh đã có 

dấu hiệu bị ô nhiễm do chất hữu cơ, dinh dưỡng, phèn sắt và nhiễm bẩn vi sinh. Ngoài 

ra, hàm lượng rắn lơ lửng trong nước cao làm ảnh hưởng đến các loài thủy sinh vật, 

cũng như ảnh hưởng đến mục đích sử dụng nước mặt cho sinh hoạt của người dân 

(mục đích đặc trưng của nguồn nước mặt ở vùng ĐBSCL). Đặc biệt là ở những điểm 

quan trắc thuộc huyện Châu Thành, có thể do nhiễm bẩn bởi nước thải từ các nhà máy, 

xí nghiệp của khu Cảng cá Tắc Cậu và nước thải từ sinh hoạt của TP. Rạch Giá.  

 Bên cạnh đó là tình hình nguồn nước mặt lục địa trên địa bàn tỉnh bị nhiễm mặn 

ngày càng tăng do BĐKH toàn cầu, do gia tăng khai thác nước ngầm và việc khai thác 

nước bất hợp lý ở vùng thượng nguồn sông Mê Kông, gây thiếu nước cho vủng hạ lưu. 

Nước mặt ở các khu vực U minh, sông Cái bé (Châu Thành), Hà Tiên – Giang Thành, 

TP. Phú Quốc thường bị nhiễm mặn cao (vượt giới hạn nhiều lần so với giới hạn cho 

phép của QCVN 08-MT:2015/BTNMT). 

a). Diễn biến cập nhật cho các vùng quan trắc của đợt 1 - quý 1/2020: 

Từ nguồn số liệu quan trắc đợt 1 tại tháng 3/2020, có thể khái quát diễn biến chất 

lượng nước mặt lục địa theo các thông số đặc trưng cho 4 vùng sinh thái: Tứ giác Long 

Xuyên, Tây Sông Hậu, U Minh Thượng và Biển – Hải đảo như dưới đây: 
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1. Vùng Tứ giác Long Xuyên: 

Trên hình 3.1 thể hiện sự thay đổi trong một số thông số chính chất lượng nguồn 

nước mặt tại 5 điểm quan trắc lựa chọn trình diễn cho TP. Rạch Giá, Hà Tiên, huyện 

Hòn Đất, Kiên Lương và Giang Thành của vùng TGLX (tháng 3/2020): 

   
                             (a)                                                               (b) 

   
                        (c)                                                           (d) 

   
                      (e)                                                             (f) 
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                              (g)                                                             (h) 

Hình 3. 1. Trình diễn về sự thay đổi trong một số thông số chính chất lượng  

nguồn nước mặt tại 5 điểm quan trắc lựa chọn cho TP. Rạch Giá, Hà Tiên, huyện 

Hòn Đất, Kiên Lương và Giang Thành của vùng TGLX (T3/2020) 

Ghi chú: (a): pH; (b): DO; (c): TSS; (d): BOD5; (e): COD;  

(f): NH3; (g): Cl-; (h): Coliform 

Nhận xét: Hình 3.1 cho thấy, sự thay đổi trong chất lượng nước mặt vùng TGLX 

theo một số thông số đặc trưng chính, diễn biến phụ thuộc vào vị trí mỗi điểm đo thực 

tế, trong đó nếu như các thông số trình diễn: pH, DO, TSS, COD, BOD5, NH3 của cả 

5/5 điểm đo đều nằm trong mức giới hạn của QCVN 08-MT:2015, cột B1, thì các 

thông số: Clorua và Coliform vượt quy chuẩn tại 2/5 điểm đo. Tổng hợp cho 8 thông 

số phân tích, thì có 4/40 (10%) giá trị đo vượt quy chuẩn, cho thấy hiện tượng ô nhiễm 

cục bộ theo các thông số: Clorua và Coliform ở một số điểm đo cụ thể. 

Tổng hợp, thì vùng TGLX có 16 điểm đo nước mặt và từ nguồn số liệu quan trắc 

tháng 3/2020, có thể mô tả diễn biến trong chất lượng nước mặt lục địa như sau: 

- Thông số pH: Có 1/16 điểm đo vượt mức giới hạn cho phép của QCVN 08-

MT:2015, cột B1 quy định. 

- Thông số DO: Có 4/16 điểm đo vượt mức giới hạn cho phép của QCVN 08-

MT:2015, cột B1 quy định. 

- Thông số FeTS: Có 2/16 điểm đo vượt mức giới hạn cho phép của QCVN 08-

MT:2015, cột B1 quy định. 

- Thông số NO2
-: Có 4/16 điểm đo vượt mức giới hạn cho phép của QCVN 08-

MT:2015, cột B1 quy định. 

- Thông số Coliform: Có 4/16 điểm đo vượt mức giới hạn cho phép của QCVN 

08-MT:2015, cột B1 quy định. 
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- Thông số Cl-: Có 5/16 điểm đo vượt mức giới hạn cho phép của QCVN 08-

MT:2015, cột B1 quy định. 

- Thông số TSS, COD, BOD5, NO3
-, NH3, PO4

3-: Có 16/16 điểm đo đạt mức giới 

hạn cho phép của QCVN 08-MT:2015, cột B1 quy định. 

Tổng hợp cho 12 thông số phân tích, thì ở thời điểm tháng 3/2020 vùng TGLX 

có 20/192 (10,42%) giá trị đo vượt quy chuẩn và cho thấy tại một số vị trí quan trắc đã 

phát hiện dấu hiệu bị ô nhiễm gia tăng nguồn nước mặt về các thông số, như: pH, DO, 

Tổng sắt, Clorua, Coliform và Nitrít (NO2
-). 

Nhìn chung, chất lượng nước mặt ở vùng Tứ giác Long Xuyên có dấu hiệu bị ô 

nhiễm hữu cơ, dinh dưỡng, chất rắn lơ lửng và vi sinh. Một số khu vực bị nhiễm phèn 

do hàm lượng phèn tiềm tàng trong đất rửa trôi và từ các hoạt động rửa phèn đất nông 

nghiệp. Vào mùa mưa, hàm lượng chất rắn lơ lửng trong nước thường cao do mưa và 

nước mặt mang nhiều phù sa. Trong khi đó, vào mùa khô nước mặt bị nhiễm mặn cao 

do thời tiết khô hạn cùng với triều cường làm nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng. 

Các vị trí quan trắc trong khu vực TP. Rạch Giá và huyện Kiên Lương có các chỉ tiêu 

ô nhiễm vượt cao hơn nhiều lần so với quy chuẩn cho phép so với các vị trí còn lại. 

2. Vùng Tây sông Hậu: 

Trên hình 3.2 thể hiện sự thay đổi trong một số thông số chất lượng nguồn nước 

mặt tại 5 điểm quan trắc lựa chọn trình diễn cho huyện Giồng Riềng, Gò Quao, Châu 

Thành và Tân Hiệp của vùng TSH (tháng 3/2020): 

   
                            (a)                                                            (b) 

   
                             (c)                                                             (d) 
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                             (e)                                                              (f) 

Hình 3. 2. Trình diễn về sự thay đổi trong một số thông số chính chất lượng  

nguồn nước mặt tại 5 điểm quan trắc lựa chọn cho huyện Giồng Riềng, Gò Quao, 

Châu Thành và Tân Hiệp của vùng TSH (T3/2020) 

Ghi chú: (a): pH; (b): DO; (c): TSS; (d): COD; (e): BOD5; (f): Coliform 

Nhận xét: Hình 3.2 cho thấy, các thông số trình diễn: pH và DO đạt được quy 

chuẩn quy định tại cả 5/5 điểm đo, trong khi các thông số: TSS, COD, BOD5, 

Coliform đều có dấu hiệu bị ô nhiễm cục bộ tại từ 1/5-3/5 điểm đo. 

Tổng hợp, thì vùng TSH có 13 điểm đo nước mặt và từ nguồn số liệu quan trắc 

tháng 3/2020, có thể mô tả diễn biến trong chất lượng nước mặt lục địa như sau: 

- Thông số TSS, COD, BOD5, Cl-: Có 4/13 điểm đo vượt mức giới hạn cho phép 

của QCVN 08-MT:2015, cột B1 quy định. 

- Thông số FeTS, NO2
-: Có 5/13 điểm đo vượt mức giới hạn cho phép của QCVN 

08-MT:2015, cột B1 quy định. 

- Thông số Coliform: Có 9/13 điểm đo vượt mức giới hạn cho phép của QCVN 

08-MT:2015, cột B1 quy định. 

- Thông số pH, DO, NO3
-, NH3, PO4

3-: Có 13/13 điểm đo đạt mức giới hạn cho 

phép của QCVN 08-MT:2015, cột B1 quy định. 

Tổng hợp cho 12 thông số, thì ở thời điểm tháng 3/2020 vùng TSH có 35/156 giá 

trị đo (22,44%) vượt quy chuẩn quy định và cho thấy tại một số vị trí quan trắc đã phát 

hiện dấu hiệu bị ô nhiễm gia tăng nguồn nước mặt về các thông số, như: TSS, COD, 

BOD5, Tổng sắt, Clorua, Coliform và Nitrít (NO2
-). 

Điều này có thể ảnh hưởng đến đời sống của các loài thủy sinh vật và ảnh hưởng 

đến mục đích sử dụng nước mặt cho sinh hoạt của người dân sống trong vùng, đặc biệt 

là ở những điểm quan trắc thuộc huyện Châu Thành. Nguyên nhân có thể do nhiễm 

bẩn bởi nước thải sinh hoạt của người dân chưa được thu gom xử lý đạt quy chuẩn xả 

thải và nước thải từ các nhà máy, xí nghiệp của khu cảng cá Tắc Cậu. Nguồn nước mặt 
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trong vùng ít chịu ảnh hưởng của xâm nhập mặn, nên nồng độ Clorua trong vùng thấp, 

hầu hết đều trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, vào mùa khô, nước mặt tại sông Cái 

Bé đoạn chảy qua khu cảng cá Tắc Cậu và vị trí tại sông Cái Lớn, ấp Phước Thành, xã 

Vĩnh Phước B, huyện Gò Quao do nằm ở gần cửa sông, nên có nồng độ Clorua vượt 

nhiều lần mức cho phép. Chất lượng nước đang có chiều hướng được cải thiện hơn tại 

một số điểm quan trắc thuộc huyện Giồng Riềng và Gò Quao. 

3. Vùng U Minh Thượng: 

Trên hình 3.3 thể hiện sự thay đổi trong một số thông số chất lượng nguồn nước 

mặt tại 5 điểm quan trắc lựa chọn trình diễn cho huyện An Biên, An Minh, U Minh 

Thượng và Vĩnh Thuận của vùng UMT (tháng 3/2020): 

   
                             (a)                                                             (b) 

   
                            (c)                                                              (d) 

Hình 3. 3. Trình diễn về sự thay đổi trong một số thông số chính chất lượng  

nguồn nước mặt tại 5 điểm quan trắc lựa chọn cho huyện An Biên, An Minh, U 

Minh Thượng và Vĩnh Thuận của vùng UMT (T3/2020) 

Ghi chú: (a): NH3; (b): NO3-; (c): NO2
-; (d): PO4

3- 

Nhận xét: Hình 3.3 cho thấy, các thông số trình diễn: NH3, NO3
-, PO4

3- đều đạt 

được quy chuẩn quy định tại cả 5/5 điểm đo, trong khi đó thông số NO2
- có dấu hiệu bị 

ô nhiễm cục bộ tại 3/5 điểm đo. 
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Tổng hợp, thì vùng UMT có 15 điểm đo nước mặt và từ nguồn số liệu quan trắc 

tháng 3/2020, có thể mô tả diễn biến trong chất lượng nước mặt lục địa như sau: 

- Thông số TSS, Coliform: Có 1/15 điểm đo vượt mức giới hạn cho phép của 

QCVN 08-MT:2015, cột B1 quy định. 

- Thông số NO2
-: Có 11/15 điểm đo vượt mức giới hạn cho phép của QCVN 08-

MT:2015, cột B1 quy định. 

- Thông số Cl-: Có 15/15 điểm đo vượt mức giới hạn cho phép của QCVN 08-

MT:2015, cột B1 quy định. 

- Thông số pH, DO, FeTS, COD, BOD5, NO3
-, NH3, PO4

3-: Có 15/15 điểm đo đạt 

mức giới hạn cho phép của QCVN 08-MT:2015, cột B1 quy định. 

Tổng hợp cho 12 thông số phân tích, thì ở thời điểm tháng 3/2020 vùng UMT có 

28/180 (15,56%) giá trị đo vượt quy chuẩn quy định và cho thấy tại một số vị trí quan 

trắc đã phát hiện dấu hiệu bị ô nhiễm gia tăng nguồn nước mặt về các thông số, như: 

TSS, Clorua, Coliform và Nitrít (NO2
-).  

Nhìn chung, nguồn nước mặt ở vùng UMT có dấu hiệu bị nhiễm mặn, chất rắn lơ 

lửng, chất dinh dưỡng và nhiễm bẩn vi sinh. Ngoài ra, nguồn nước mặt đôi khi còn bị 

nhiễm phèn gia tăng do hiện tượng rửa phèn phục vụ sản xuất lúa, cũng như việc cải 

tạo ao đầm nuôi tôm trên địa bàn.  

4. Vùng Biển và Hải đảo: 

Trên hình 3.4 trình diễn về sự thay đổi trong một số thông số chất lượng nguồn 

nước mặt tại 5 điểm quan trắc của đảo Phú Quốc - vùng B&HĐ (tháng 3/2020): 

   
                             (a)                                                             (b) 
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                            (c)                                                              (d) 

Hình 3. 4. Trình diễn về sự thay đổi trong một số thông số chính chất lượng  

nguồn nước mặt tại 5 điểm quan trắc của Phú Quốc - vùng B&HĐ (T3/2020) 

Ghi chú: (a): DO; (b): COD; (c): NH3; (d): NO2
- 

Nhận xét: Hình 3.4 cho thấy, các thông số trình diễn: DO, COD đều đạt được 

quy chuẩn quy định tại cả 5/5 điểm đo, trong khi đó thông số NH3, NO2
- có dấu hiệu bị 

ô nhiễm cục bộ tại 1/5 điểm đo. 

Tổng hợp, thì vùng B&HĐ có 5 điểm đo nước mặt và từ nguồn số liệu quan trắc 

tháng 3/2020, có thể mô tả diễn biến trong chất lượng nước mặt lục địa như sau: 

- Thông số NH3, NO2
-: Có 1/5 điểm đo vượt mức giới hạn cho phép của QCVN 

08-MT:2015, cột B1 quy định. 

- Thông số Cl-: Có 4/5 điểm đo vượt mức giới hạn cho phép của QCVN 08-

MT:2015, cột B1 quy định. 

- Thông số pH, DO, TSS, FeTS, COD, BOD5, NO3
-, PO4

3-, Coliform: Có 5/5 điểm 

đo đạt mức giới hạn cho phép của QCVN 08-MT:2015, cột B1 quy định. 

Tổng hợp cho 12 thông số phân tích, thì ở thời điểm tháng 3/2020 vùng B&HĐ 

có 6/60 (10%) giá trị đo vượt mức quy chuẩn quy định và cho thấy tại một số vị trí 

quan trắc đã phát hiện dấu hiệu bị ô nhiễm cục bộ nguồn nước mặt về các thông số, 

như: Amôni, Clorua và Nitrít (NO2
-). Nói chung, chất lượng nước mặt ở khu vực Phú 

Quốc còn tương đối tốt, với đa số các chỉ tiêu quan trắc tại các điểm đo đều nằm trong 

mức giới hạn cho phép, ngoại trừ chỉ tiêu Amôni, Nitrít tại điểm đo cầu Hùng Vương, 

thị trấn Dương Đông vượt quy chuẩn quy định, mà nguyên nhân có thể do ảnh hưởng 

từ hoạt động của chợ Dương Đông và hoạt động xả nước thải chưa qua xử lý của các 

hộ dân sinh sống dọc theo 2 bên sông, rạch. 

Nhìn chung, tính cho cả 4 vùng quan trắc, thì tại thời điểm tháng 3/2020 số lượng 

các thông số phân tích vượt quy chuẩn, dao động trong khoảng 10-22,44% tổng số các 
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thông số phân tích chất lượng nước mặt, cho thấy xu thế gia tăng hiện tượng ô nhiễm 

cục bộ tại một số điểm đo cụ thể. 

b). Khái quát xu thế diễn biến chất lượng nước mặt giai đoạn 2016-2020: 

Tổng hợp các nguồn số liệu quan trắc đã thu thập được về chất lượng nước mặt 

lục địa trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2016-2020, có thể mô tả khái quát về những 

xu thế diễn biến thay đổi trong chất lượng nước mặt lục địa theo các thông số đặc 

trưng của giai đoạn này như bảng dưới đây (có so sánh với nguồn số liệu quan trắc của 

các năm 2014-2015 trước đó): 

Bảng 3. 1. Khái quát về những xu thế diễn biến thay đổi trong chất lượng nước 

mặt lục địa theo các thông số đặc trưng của giai đoạn 2016-2020 

Thông số/ 

Chỉ tiêu 

Số điểm đo (a/b) và tỷ lệ (%) vượt so với QCVN theo từng năm 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 T3//2020 

pH 
1/39 

(2,6) 

2/39 

(5,1) 
0/46 (0) 0/48 (0) 0/48(0) 4/49 (8,2) 1/49 (2,0) 

DO 
2/39 

(5,1) 

4/39 

(10,3) 
0/46 (0) 0/48 (0) 0/48 (0) 2/49 (4,1) 4/49 (8,2) 

TSS 
36/39 

(92,3) 

17/39 

(43,6) 

30/46 

(65,2) 

35/48 

(72,9) 

27/48 

(56,3) 

16/49 

(32,7) 

5/49 

(10,2) 

COD 
39/39 

(100) 

31/39 

(79,5) 

46/46 

(100) 

38/48 

(79,2) 

38/48 

(79,2) 

12/49 

(24,5) 
4/49 (8,2) 

BOD5 
31/39 

(79,5) 

28/39 

(71,8) 

12/46 

(26,1) 

45/48 

(93,8) 

47/48 

(97,9) 

15/49 

(30,6) 
4/49 (8,2) 

Tổng Fe 
24/39 

(61,5) 

12/39 

(30,8) 
3/46 (6,5) 

9/48 

(18,8) 

36/48 

(75,0) 

11/49 

(22,4) 

7/49 

(14,3) 

Cl- 
18/39 

(46,2) 

17/39 

(43,6) 

19/46 

(41,3) 

24/48 

(50) 

22/48 

(45,8) 

26/49 

(53,1) 

28/49 

(57,1) 

NH3 
1/39 

(2,6) 

2/39 

(5,1) 
0/46 (0) 0/48 (0) 0/48 (0) 0/49 (0) 1/49 (2,0) 

NO3
- 

1/39 

(2,6) 
0/39 (0) 0/46 (0) 0/48 (0) 0/49 (0) 0/49 (0) 0/49 (0) 

NO2
- 

19/39 

(48,7) 

23/39 

(59,0) 

30/46 

(65,2) 

28/48 

(58,3) 

23/48 

(47,9) 

29/49 

(59,2) 

21/49 

(42,9) 

PO4
3- 

37/39 

(94,9) 

15/39 

(38,5) 

28/46 

(60,9) 

3/48 

(6,3) 
2/48 (4,2) 

6/49 

(12,2) 
0/49 (0) 

Coliform 
22/39 

(56,4) 

35/39 

(89,7) 

46/46 

(100) 

48/48 

(100) 

48/48 

(100) 

35/49 

(71,4) 

14/49 

(28,6) 

- Số chỉ 

tiêu PT 

vượt 

12/12 

(100) 

11/12 

(91,7) 

8/12 

(66,7) 

8/12 

(66,7) 

8/12 

(66,7) 

10/12 

(83,3) 

10/12 

(83,3) 

- Tổng 

thông số 

PT vượt 

231/468 

(49,4) 

186/468 

(39,7) 

220/552 

(39,9) 

231/576 

(40,1) 

244/576 

(42,4) 

156/588 

(26,5) 

89/588 

(15,1) 

 (Nguồn: Trung tâm CESAT lập, tháng 12/2020 theo nguồn số liệu quan trắc giai đoạn 

2014-2020 của Sở TN&MT).  
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Ghi chú: PT: phân tích. Tần suất quan trắc là 2 đợt/năm và giá trị trung bình năm là 

trung bình của 2 đợt quan trắc. 

Nhận xét: Bảng 3.1 cho thấy, từ năm 2016 đến năm 2020 cơ bản diễn ra xu thế 

suy giảm chất lượng nước mặt, với số lượng chỉ tiêu phân tích vượt quy chuẩn hàng 

năm đã tăng từ 8/12 (2016) lên 10/12 (2020), tuy tổng số thông số phân tích vượt quy 

chuẩn hàng năm có giảm đi trong năm 2019 (Lưu ý: Số liệu quan trắc đợt 1/2020 chưa 

đặc trưng hoàn toàn cho năm 2020, do còn thiếu số liệu quan trắc đợt 2/2020). Bởi, số 

lượng chỉ tiêu phân tích phản ánh thực chất, chính xác và toàn diện hơn về chất lượng 

của mẫu nước mặt phân tích tại từng điểm đo cụ thể trong mỗi mùa của năm. Tính 

chung cho cả giai đoạn 2016-2020, đã có tổng số 11 chỉ tiêu phân tích vượt quy chuẩn, 

bao gồm: pH, DO, TSS, Tổng Fe, COD, BOD5, NH3, NO2
-, PO4

3-, Coliform và Clorua 

(Cl-), ngoại trừ duy nhất chỉ tiêu NO3
- không vượt quy chuẩn. 

Tuy nhiên, nếu so với các năm 2014-2015, thì có thể nhận thấy chất lượng nước 

mặt lục địa giai đoạn 2016-2020 tuy có xu thế suy giảm đi, song ít nhiều vẫn được cải 

thiện tốt hơn so với các năm 2014-2015 trước đó do trong các năm 2014-2015 có tổng 

số 11/12-12/12 thông số vượt quy chuẩn, cũng như có tổng số lượng các thông số vượt 

quy chuẩn ở mức cao (39,7-49,4%). 

Để có thể đánh giá định lượng hơn về xu thế diễn biến suy giảm chất lượng nước 

mặt trên địa bàn tỉnh, có thể dùng phương pháp phân tích thống kê đa biến áp dụng 

cho nguồn số liệu thống kê phi chuẩn tắc (thống kê phát triển bền vững- CSI), để xử lý 

tích hợp cho nguồn số liệu thống kê đã tích lũy của bảng 3.1 ở trên. Trong đó, chỉ số 

tổng hợp tính toán (%) sẽ phản ánh mức độ ảnh hưởng trực tiếp của tổng tích hợp các 

thông số/chỉ tiêu ô nhiễm vượt quy chuẩn, đối với chất lượng nước mặt lục địa trên địa 

bàn tỉnh. Khi chỉ số tổng hợp tính toán (%) tăng lên, thì mức độ ô nhiễm nguồn nước 

mặt cũng sẽ tăng lên tương ứng và ngược lại. Do đó, chỉ số tổng hợp tính toán (%) 

được coi là chỉ số ô nhiễm nước mặt (CSON). 

Chỉ số tổng hợp tính toán (%) được xác định theo phương pháp bình phương tối 

thiểu cho phép xử lý số liệu thống kê của 12 chỉ tiêu phân tích (vượt hoặc không vượt 

quy chuẩn) đã qua bước biến đổi chuẩn hóa bằng hàm log, với công thức: 

 CSON (%) = 1/12(∑CTi) ± S  (1),  với i = 1,2,3,4,...12 

Và độ lệch chuẩn tính toán: S = ±√∑∆2/n(n-1)  (2), với n = 12.  

Kết quả tính toán chi tiết cho nguồn số liệu thống kê của bảng 3.1 như sau: 

 2016 2017 2018 2019 T3/2020 

CSON (%) 20,7 ±2,1 24,5 ±4,9 18,9 ±1,2 27,1 ±4,1 29,4 ±4,0 
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Hình 3. 5. Sự thay đổi chỉ số ô nhiễm nước mặt (CSON) giai đoạn 2016-2020  

Ghi chú: Rxy là hệ số tương quan thực nghiệm. 

Trong đó, độ tin cậy của nguồn số liệu trong bảng 3.1 sau phép biến đổi chuẩn 

hóa bằng hàm log đạt từ 80÷94%, nhìn chung thỏa mãn quy tắc thống kê. 

Như vậy, kết quả hình 3.5 cho thấy, chỉ số ô nhiễm nước mặt (CSON) giai đoạn 

2016-2020 có xu thế tăng từ 20,7 ±2,0% (2016) lên 29,4 ±4,0% (tháng 3/2020) và điều 

đó cho thấy xu thế suy giảm liên tục về chất lượng nước mặt lục địa trên địa bàn tỉnh 

trong giai đoạn từ 2016 đến tháng 3/2020. Với hàm tuyến tính Y = ax + b đã xác định 

được là: Y(%) = 2,0x + 18,1, thì có thể xác định hệ số tăng liên tục trong CSON 

nguồn nước mặt lục địa của giai đoạn từ 2016 đến tháng 3/2020 là: a = 2,0%/năm, 

tương ứng sự suy giảm chất lượng nước mặt ở mức độ đáng kể. 

Nhằm so sánh với số liệu quan trắc của các năm 2014-2015, có thể xử lý tổng 

hợp số liệu thống kê cho cả giai đoạn 2014-2020 như sau: 

 2014 2015 2016 2017 2018 

CSON (%) 29,3±3,5 30,3±4,1 20,7 ±2,0 24,5 ±4,9 18,9 ±1,2 
 2019 T3/2020    
 27,1 ±4,1 29,4 ±4,0    
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Hình 3. 6. So sánh CSON (%) giữa các năm của giai đoạn 2014 - 2020 

            

Hình 3. 7. Sự thay đổi chỉ số ô nhiễm nước mặt (CSON) giai đoạn 2014 - 2020  

Như vậy, kết quả biểu đồ hình 3.6 và hình 3.7 cho thấy chỉ số ô nhiễm nước mặt 

(CSON) giai đoạn 2016-2020 có xu thế giảm so với các năm 2014-2015, trong khi đó 

nếu tính cho cả giai đoạn 2014-2020, thì chỉ số CSON có xu thế giảm đi ở mức độ rất 

nhẹ (-0,28%/năm), song điều đó cũng cho thấy chất lượng nước mặt lục địa trên địa 

bàn tỉnh trong giai đoạn từ 2014 đến tháng 3/2020 có xu thế được cải thiện tốt hơn 

trong các năm 2016-2018 so với các năm 2014-2015 và 2019-2020. 

3.1.2.2. So sánh chất lượng nước mặt lục địa với quy chuẩn môi trường Việt Nam  

a). Chất lượng nước mặt lục địa giữa các năm của giai đoạn 2016-2020: 

Để đánh giá chi tiết hơn về mức độ vượt quy chuẩn quy định của các thông số đo 

đạc, qua đó sẽ cho phép đánh giá cụ thể hơn về mức độ suy giảm chất lượng của mẫu 
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nước mặt phân tích so với quy định của nhà nước, thông thường sử dụng phương pháp 

so sánh giá trị đo đạc thực tế của từng thông số quan trắc với mức giới hạn cho phép 

của thông số đo đạc đó, mà đã được quy định cụ thể trong quy chuẩn môi trường Việt 

Nam (QCVN). Ở đây áp dụng chung QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1 dùng cho 

mục đích tưới tiêu, thủy lợi, hoặc các mục đích tương tự của loại B2. 

Số lượng các chỉ tiêu phân tích dùng cho tính toán so sánh với QCVN là 12 chỉ 

tiêu, bao gồm: pH, DO, TSS, tổng Fe, COD, BOD5, Nitrát (NO3
-), Amôni (NH3), Phốt 

phát (PO4
3-), Coliform, Nitrít (NO2

-) và Clorua (Cl-). Chỉ số chất lượng nước mặt so 

sánh QCVN của mẫu phân tích (CSCLNM = lần) là chỉ số tính toán trung bình của 12 

kết quả so sánh QCVN theo từng chỉ tiêu phân tích cụ thể với công thức: 

CSCLNM = 1/12(∑(CT)i/(QCVNCT)i   (3), với i =1,2,3,4,...,12 

Tương tự tính toán nội suy cho CSCLNM của tổng số lượng mẫu phân tích tại mỗi 

vùng quan trắc của tỉnh: 

CSCLVQTp = 1/n(∑(CSCLNMn)VQTp  (4), với n = 1,2,3,4,..., 16; p =1,2,3,4 

Việc tính toán CSCLNM (lần) của từng vùng quan trắc của tỉnh, có thể chấp nhận 

được theo tính kết nối liên thông mở của các nguồn nước mặt trên các vùng quan trắc 

khác nhau nhằm tham khảo, triết xuất tối đa thông tin thu nhập được và hỗ trợ phù hợp 

trong việc đánh giá chất lượng nguồn nước mặt lục địa theo các mục đích sử dụng 

khác nhau cho quá trình phát triển KT-XH của tỉnh. Kết quả tính toán CSCLNM (lần) 

giữa các năm của giai đoạn 2015-2020 cho các điểm đo, vùng quan trắc theo các công 

thức (3-4) nêu trên như được tổng hợp trình bày đầy đủ và chi tiết trong bảng 3.2 dưới 

đây (Chi tiết xem bảng 3.2 dưới đây).  

Từ các kết quả của bảng 3.2, có thể rút ra một số nhận xét chính như sau: 

- CSCLNM của các điểm đo tại mỗi khu vực và vùng quan trắc giữa các năm của 

giai đoạn 2015-2020, có biến động mạnh theo từng vị trí và chỉ tiêu quan trắc cụ thể, 

theo mùa (đợt quan trắc) và theo năm, trong đó chỉ tiêu Coliform, Nitrít (NO2
-), Clorua 

(Cl-) thường mang lại ảnh hưởng lớn nhất đến giá trị CSCLNM của các điểm đo.  

- Tương tự, các CSCLNM trung bình của các vùng quan trắc giữa các năm của 

giai đoạn 2015-2020, cũng có biến động mạnh tương ứng theo CSCLNM của các điểm 

đo tại mỗi khu vực và vùng quan trắc nêu trên, bởi ảnh hưởng của phép nội suy lấy từ 

các giá trị CSCLNM này. Nhìn chung, việc sử dụng các giá trị CSCLNM trung bình được 

coi là hữu ích, nhằm có được những đánh giá định lượng hơn về xu thế diễn biến thay 

đổi trong chất lượng nước mặt lục địa của tỉnh tại 4 vùng quan trắc chính dưới tác 

động của phát triển KT-XH giai đoạn 2015-2020. 

Ảnh hưởng lớn nhất của các chỉ tiêu: Coliform, Nitrít (NO2
-), Clorua (Cl-) đến 

CSCLNM của các điểm đo, là khó tránh khỏi tại các vùng quan trắc có nguồn nước mặt 
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bị nhiễm mặn hàng năm (UMT, B&HĐ), với hàm lượng Clorua (Cl-) thường cao gấp 

nhiều lần quy chuẩn, hoặc nằm trong các khu vực đô thị lớn (TGLX, B&HĐ) với tổng 

số Coliform cũng thường cao gấp nhiều lần quy chuẩn (do nước mặt thường bị nhiễm 

bẩn nước thải sinh hoạt dân cư chưa qua xử lý phù hợp), hoặc tại cả 4 vùng quan trắc 

(TGLX, TSH, UMT, B&HĐ) với nguồn nước mặt có hàm lượng Nitrít (NO2
-) tăng cao 

do các nguồn thải từ hoạt động sinh hoạt, sản xuất, canh tác, du lịch,...  

Nhìn chung, việc phân tích và đánh giá chi tiết về xu thế diễn biến CSCLNM của 

từng điểm đo tại mỗi khu vực và vùng quan trắc giữa các năm trong giai đoạn 2015-

2020, là khá phức tạp và mất nhiều thời gian để thực hiện, trong khi lại chưa cho phép 

khái quát hóa về xu thế diễn biến của chất lượng nước mặt tại các vùng quan trắc. Do 

đó, dưới đây sẽ chỉ tiến hành nghiên cứu, phân tích và đánh giá chi tiết về xu thế diễn 

biến CSCLTB tích hợp của các vùng quan trắc. 
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Bảng 3. 2. Kết quả tính toán CSCLNM của các điểm đo, vùng quan trắc của Kiên Giang 

Stt Khu vực Vị trí quan trắc Ký hiệu mẫu 
Vùng 

quan trắc 

Kết quả tính toán CSCLNM (lần) 

2015 2016 2017 2018 2019 T3/2020 

1 
Rạch Giá  

(4 điểm) 

Đầu kinh Cái Sắn-chợ Rạch Sỏi, P.Rạch Sỏi 01Q/LĐ/I-20 

Tứ Giác 

Long 

Xuyên 

(16 điểm) 

62,05 0,86 1,51 3,42 0,76 2,63 

Đầu Voi - Kinh RG đi Long Xuyên, P. Vĩnh 

Thông 
02Q/LĐ/I-20 

3,32 
0,89 1,19 1,23 0,81 0,51 

Kinh Rạch Giá đi Long Xuyên, xã Phi Thông 03Q/LĐ/I-20 2,10 0,83 1,15 0,92 8,90 0,40 

Cầu số 1  41Q/LĐ/I-20 - 1,08 0,70 0,68 8,90 0,55 

2 
Hòn Đất 

(6 điểm) 

Thượng nguồn kinh Ba Thê, xã Mỹ Hiệp Sơn 04Q/LĐ/I-20 1,18 0,90 1,09 0,61 0,86 0,48 

Đầu kinh Ba Thê, thị trấn Sóc Sơn 05Q/LĐ/I-20 13,0 0,78 0,58 0,60 1,46 0,75 

Thượng nguồn kinh Tri Tôn, xã Nam Thái Sơn 06Q/LĐ/I-20 1,47 0,84 0,62 0,80 1,85 0,35 

Đầu kinh Tri Tôn, thị trấn Hòn Đất 07Q/LĐ/I-20 6,74 0,64 0,72 0,52 0,64 0,47 

Thượng nguồn Kinh Tám ngàn, xã Bình Giang 08Q/LĐ/I-20 0,80 0,54 0,60 0,57 0,83 0,46 

Đầu kinh Tám Ngàn - QL 80 Hòn Đất, xã Bình 

Sơn 
09Q/LĐ/I-20 2,15 0,94 0,46 2,11 0,65 0,51 

3 

Kiên 

Lương    

(2 điểm) 

Đầu kinh T3, thị trấn Kiên Lương 10Q/LĐ/I-20 1,50 0,49 0,65 1,30 0,52 0,46 

Cống Ba Hòn - QL80, thị trấn Kiên Lương 11Q/LĐ/I-20 0,70 0,67 0,81 2,22 0,54 1,04 

4 

Giang 

Thành     

(3 điểm) 

Đầu kinh Trà Phô - kinh Hà Giang, xã Phú Mỹ 12Q/LĐ/I-20 0,56 0,66 1,07 0,92 0,37 0,45 

Kinh Hà Giang - kinh Vĩnh Tế, xã Tân Khánh 

Hòa 
13Q/LĐ/I-20 0,83 2,01 1,41 4,00 1,74 0,49 

Sông Giang Thành – Hà tiên 40Q/LĐ/I-20 - 1,13 1,95 0,81 0,48 4,39 

5 
Hà Tiên         

(1 điểm) 

Kinh Hà Giang - kinh Rạch Giá đi Hà Tiên, xã 

Thuận Yên 
14Q/LĐ/I-20 2,34 0,94 2,12 3,17 2,11 

3,25 

    TBvùng: 4,68 0,86 1,04 1,49 1,96 1,07 

6 

Giồng 

Riềng 

(4 điểm) 

Kinh Lò đường - sông Cái Bé, xã Long Thạnh 15Q/LĐ/I-20 

Tây Sông 

Hậu  

(13 điểm) 

4,48 1,34 1,39 1,52 0,72 0,50 

Kinh Bến Nhứt, thị trấn Giồng Riềng  16Q/LĐ/I-20 9,29 1,23 0,89 0,88 0,71 1,13 

Kinh Thốt Nốt, xã Thạnh Phước 17Q/LĐ/I-20 4,12 1,22 0,86 0,68 1,88 1,11 

Cầu Giồng Riềng  43Q/LĐ/I-20 - 2,04 3,12 1,39 0,53 1,02 

7 
Gò Quao 

(3 điểm) 

Kinh KH6 (cầu Rạch Tìa, QL61), xã Định An 18Q/LĐ/I-20 2,59 1,60 0,81 2,69 0,64 1,62 

Phà Cái Tư, xã Vĩnh Hoà Hưng Nam 19Q/LĐ/I-20 3,26 8,60 1,36 2,38 0,54 0,86 
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Sông Cái Lớn, ấp Phước Thành, xã Vĩnh Phước 

B 
20Q/LĐ/I-20 8,10 1,46 1,00 1,16 0,99 1,17 

8 

Châu 

Thành 

(3 điểm) 

Đầu sông Cái Bé, xã Bình An 21Q/LĐ/I-20 1,82 1,21 2,47 2,13 5,85 1,93 

Sông Cái Bé, khu cảng cá Tắc Cậu, xã Bình An 22Q/LĐ/I-20 28,40 7,35 1,00 0,84 9,35 2,21 

Hạ nguồn sông Cái Bé (cuối Cảng cá Tắc Cậu), 

xã Vĩnh Hòa Phú 
23Q/LĐ/I-20 5,21 0,97 1,05 3,07 26,60 2,86 

9 
Tân Hiệp 

(3 điểm) 

Kinh Dzero - sông Cái Sắn, xã Tân Hiệp B 24Q/LĐ/I-20 2,35 9,18 2,10 3,69 0,75 0,53 

Kinh Dzero - kinh Rạch Giá đi Long Xuyên, 

Tân Thành  
25Q/LĐ/I-20 1,96 3,33 2,17 2,18 0,56 0,58 

Kênh 8 giáp kênh cái Sắn 42Q/LĐ/I-20 - 3,94 3,35 4,27 8,95 1,69 

    TBvùng: 6,51 3,35 1,66 2,07 4,47 1,32 

10 
An Biên 

(4 điểm) 

Đầu sông Cái Lớn, xã Hưng Yên 26Q/LĐ/I-20 

U Minh 

Thượng  

(15 điểm) 

0,94 3,15 1,28 16,94 2,00 3,00 

Kinh Xáng Xẻ Rô - chợ Thứ 7, xã Đông Thái 27Q/LĐ/I-20 14,24 4,89 1,03 2,16 2,00 4,06 

Kinh Xáng Xẻo Rô - rạch Thứ Ba, xã Nam Yên  28Q/LĐ/I-20 2,37 1,16 0,56 0,91 1,63 3,20 

Kinh xáng chợ An Biên 44Q/LĐ/I-20 - 3,14 7,02 2,69 2,04 3,81 

11 
An Minh 

(4 điểm) 

Kinh Xáng Xẻo Rô - Xẻo Nhàu, xã Đông 

Thạnh 
29Q/LĐ/I-20 2,39 3,48 14,27 2,73 2,42 4,11 

Kinh Hảng - kinh Xáng Xẻo Rô, thị trấn Thứ 

11 
30Q/LĐ/I-20 1,92 3,82 3,52 3,90 2,57 3,89 

Kinh Phán Linh - kinh Xáng Xẻo Rô, Đông 

Hoà (Thứ 8) 
31Q/LĐ/I-20 2,97 4,70 3,64 2,81 2,17 3,99 

Sông miệt thứ 45Q/LĐ/I-20 - 7,57 1,15 2,02 3,31 3,98 

12 

U Minh 

Thượng 

(3 điểm) 

Kinh Hậu, xã An Minh Bắc 32Q/LĐ/I-20 0,73 2,92 2,10 3,53 0,69 0,49 

Ngã tư Công Sự - kinh làng Thứ 7, xã Thạnh 

Yên 
33Q/LĐ/I-20 1,40 3,99 0,81 2,91 1,08 1,31 

Ngã 5 Vĩnh Tiến - kinh làng Thứ 7, xã Thạnh 

Yên 
34Q/LĐ/I-20 1,52 0,98 0,79 1,37 1,00 1,40 

13 

Vĩnh 

Thuận 

(4 điểm) 

Kinh Chắc Băng, thị trấn Vĩnh Thuận 35Q/LĐ/I-20 15,54 1,00 1,29 1,39 1,86 1,82 

Kinh Chắc Băng, xã Vĩnh Thuận 36Q/LĐ/I-20 3,66 3,27 0,92 2,37 4,38 1,86 

Cạnh đền 1 - Thị Mỹ, xã Vĩnh Phong 37Q/LĐ/I-20 3,09 0,89 1,05 0,75 2,18 1,96 

Kênh Xáng Vĩnh Thuận 46Q/LĐ/I-20 - 0 1,03 2,31 1,59 3,50 

    TBvùng: 4,23 3,21 2,70 3,25 2,06 2,83 
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14 

Phú 

Quốc 

(5 điểm) 

Sông Dương Đông, cầu Hùng Vương, TT 

Dương Đông 
38Q/LĐ/I-20 

Biển và 

Hải đảo 

(5 điểm) 

4,99 0 0,80 3,38 2,02 4,08 

Sông Dương Đông, cầu Nguyễn Trung Trực, 

TT Dương Đông 
39Q/LĐ/I-20 8,53 3,41 1,04 2,78 2,44 4,11 

Sông Cửa Cạn (Cầu Cửa Cạn cũ) 47Q/LĐ/I-20 - 3,22 0,33 0,32 1,29 3,85 

Rạch Hàm (Chợ Hàm Ninh) 48Q/LĐ/I-20 - 0,60 0,46 2,68 1,86 4,12 

Hồ Dương Đông 49Q/LĐ/I-20 - 0 0 0 0,28 0,24 

    TBvùng: 6,76 2,41 0,66 2,29 1,58 3,28 

(Nguồn: Trung tâm CESAT tính toán, tháng 7/2020). Ghi chú: TB: trung bình. 

Lưu ý: Số liệu đợt 1/2020 (tháng 3/2020) chưa đặc trưng cho cả năm 2020, vì còn thiếu số liệu đợt 2/2020 (tháng 9/2020). 
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b). Chất lượng nước mặt lục địa giữa các vùng quan trắc của tỉnh trong giai 

đoạn 2016-2020: 

Tổng hợp về CSCLTB tích hợp của các vùng quan trắc giữa các năm của giai 

đoạn 2016-2020, như trình bày trong bảng 3.3 dưới đây: 

Bảng 3. 3. CSCLNM trung bình của các vùng quan trắc giữa các năm của giai 

đoạn 2016-2020 

Stt  Vùng quan trắc 
CSCLTB qua các năm (lần) Trung 

bình 2016 2017 2018 2019 T3/2020 

1 Tứ Giác Long Xuyên 0,86 1,04 1,49 1,96 1,07 1,28 

2 Tây Sông Hậu 3,35 1,66 2,07 4,47 1,32 2,57 

3 U Minh Thượng 3,21 2,70 3,25 2,06 2,83 2,81 

4 Biển và Hải đảo 2,41 0,66 2,29 1,58 3,28 2,04 

(Nguồn: Trung tâm CESAT tính toán, tháng 7/2020) 

Từ bảng 3.3 ở trên, có thể nhận thấy sự biến động khá thất thường qua các năm 

của CSCLTB tích hợp tại các vùng quan trắc. Để nghiên cứu xác định xu thế diễn biến 

rõ ràng của CSCLTB tích hợp qua các năm trong giai đoạn 2016-2020, ở đây áp dụng 

phương pháp bình phương tối thiểu để xử lý thống kê nguồn số liệu tích lũy trong bảng 

3.3 ở trên, mà kết quả cho các hàm tuyến tính: Y (lần) = ax + b như được tổng hợp 

trình bày trong bảng dưới đây: 

Bảng 3. 4. Kết quả xử lý nguồn số liệu của bảng 3.3 bằng phương pháp bình 

phương tối thiểu 

Stt  
Vùng 

quan trắc 

CSCLTB qua các năm (lần) Hàm tuyến tính: Y = ax + b 

và giá trị Rxy 2016 2017 2018 2019 T3/2020 

1 TGLX 0,86 1,04 1,49 1,96 1,07 Y=0,13x+0,88; Rxy=0,4429 

2 TSH 3,35 1,66 2,07 4,47 1,32 Y=-0,13x+2,95; Rxy=-0,1509 

3 UMT 3,21 2,70 3,25 2,06 2,83 Y=-0,14x+3,23; Rxy=-0,4594 

4 B&HĐ 2,41 0,66 2,29 1,58 3,28 Y=0,27x+1,25; Rxy=0,4285 

(Nguồn: Trung tâm CESAT tính toán, tháng 7/2020). Ghi chú: Rxy là hệ số tương quan 

thực nghiệm. 

Từ kết quả của bảng 3.4 có thể nhận thấy, việc xử lý thống kê nguồn số liệu thực 

nghiệm của bảng 3.3 bằng phương pháp bình phương tối thiểu, đã cho phép xác định 

được đường xu thế diễn biến tuyến tính của CSCLTB tích hợp qua các năm trong giai 

đoạn 2016-2020, trong đó tại vùng TGLX, B&HĐ, CSCLTB có xu thế tăng liên tục với 

hệ số nhỏ: 0,13 và 0,27 lần/năm, trong khi tại TSH, UMT, CSCLTB có xu thế giảm liên 

tục với hệ số nhỏ: a = -0,13 và -0,14 lần/năm. 

Tuy nhiên, các đường tuyến tính đều có hệ số tương quan nhỏ (Rxy <0,5), trong 

khi độ lệch chuẩn lớn: S = ±0,5÷1,3 (tương ứng sai số tương đối trong khoảng: σ = 

±18÷51%). Nguyên nhân có thể là do nguồn số liệu đo đạc thực nghiệm có chứa sai số 
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thô xuất hiện trong quá trình triển khai các đợt quan trắc môi trường nước mặt hàng 

năm (chủ yếu từ quá trình thu mẫu, đo đạc và phân tích mẫu nước mặt).  

Do đó, nhằm loại bỏ sai số thô của số liệu quan trắc thu thập được trong quá trình 

triển khai các đợt quan trắc môi trường nước mặt hàng năm (mà không làm mất đi độ 

phủ nguồn số liệu thực tế đã tích lũy được), thì tương tự như trên ở đây áp dụng biện 

pháp xử lý chuẩn hóa cho nguồn số liệu thực tế bằng cách sử dụng hàm log, từ đó làm 

giảm đáng kể sai số ngẫu nhiên và tăng độ tin cậy của nguồn số liệu đo đạc. Kết quả 

chuẩn hóa nguồn số liệu đo đạc thực nghiệm cho thấy, độ tin cậy của nguồn số liệu sau 

chuẩn hóa bằng hàm log đạt từ 82-91%, nhìn chung thỏa mãn quy tắc thống kê. 

Kết quả chuẩn hóa nguồn số liệu của bảng 3.3 bằng hàm log như được tổng hợp 

trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3. 5. Kết quả chuẩn hóa nguồn số liệu của bảng 3.3 bằng hàm log 

Stt  Vùng quan trắc 
CSCLTB qua các năm (lần) Trung 

bình 2016 2017 2018 2019 T3/2020 

1 Tứ Giác Long Xuyên 0,82 1,05 1,31 1,58 1,09 1,17 

2 Tây Sông Hậu 2,28 1,95 2,61 2,78 1,44 2,21 

3 U Minh Thượng 2,22 3,70 2,24 2,59 2,83 2,72 

4 Biển và Hải đảo 1,82 0,58 2,29 1,83 2,25 1,75 

(Nguồn: Trung tâm CESAT tính toán, tháng 7/2020) 

Kết quả xử lý các số liệu chuẩn hóa của bảng 3.5 bằng phương pháp bình phương 

tối thiểu cho các hàm tuyến tính: Y (lần) = ax + b như trong bảng sau: 

Bảng 3. 6. Kết quả xử lý nguồn số liệu chuẩn hóa của bảng 3.5 bằng phương pháp 

bình phương tối thiểu 

Stt  
Vùng 

quan trắc 

CSCLTB qua các năm (lần) Hàm tuyến tính: Y = ax + b 

và giá trị Rxy 2016 2017 2018 2019 T3/2020 

1 TGLX 0,82 1,05 1,31 1,58 1,09 Y=0,11x+0,85; Rxy=0,5881 

2 TSH 2,28 1,95 2,61 2,78 1,44 Y=-0,09x+2,47; Rxy=-0,2506 

3 UMT 2,22 3,70 2,24 2,59 2,83 Y=0,01x+2,68; Rxy=0,6062 

4 B&HĐ 1,82 0,58 2,29 1,83 2,25 Y=0,21x+1,12; Rxy=0,4813 

(Nguồn: Trung tâm CESAT tính toán, tháng 7/2020) 

Như vậy, kết quả tính toán của bảng 3.6 cho thấy, sau khi xử lý chuẩn hóa nguồn 

số liệu của bảng 3.5 bằng hàm log, thì hệ số tương quan Rxy và độ lệch chuẩn S đều 

được cải thiện tốt hơn, có độ tin cậy cao hơn so với không xử lý chuẩn hóa. Trong đó, 

xu thế của các đường tuyến tính có sự thay đổi sau: tại vùng TGLX, UMT, B&HĐ, 

CSCLTB có xu thế tăng liên tục với hệ số nhỏ: 0,11, 0,01 và 0,21 lần/năm, trong khi 

riêng tại TSH, CSCLTB có xu thế giảm liên tục với hệ số nhỏ: a = -0,09 lần/năm. 

Tuy vậy, hệ số tương quan cũng vẫn còn chưa cao (Rxy <0,75) và độ lệch chuẩn 

còn khá cao: S = ±0,4÷0,7 (tương ứng sai số tương đối trong khoảng: σ = ±19÷40%). 
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Do đó, nhằm hạn chế ảnh hưởng của sai số thô lên quá trình và kết quả phân tích thống 

kê, ở đây chọn sử dụng mức tăng trung bình năm của CSCLTB để đánh giá mức độ suy 

giảm chất lượng nước mặt qua các năm của giai đoạn 2016-2020. 

Chi tiết việc so sánh kết quả tính toán CSCLNM trung bình của các vùng quan trắc 

theo phương pháp không chuẩn hóa và có chuẩn hóa nguồn số liệu ban đầu của bảng 

3.3 bằng hàm log như được tổng hợp trình bày dưới đây: 

Bảng 3. 7. So sánh kết quả tính toán CSCLNM trung bình của các vùng quan trắc 

theo trường hợp không và có chuẩn hóa số liệu ban đầu 

 TGLX TSH UMT B&HĐ 

CSCLTB (lần):     

- Không chuẩn hóa 1,3 2,6 2,8 2,0 

- Có chuẩn hóa 1,2 2,2 2,7 1,8 

 (Nguồn: Trung tâm CESAT tính toán, tháng 7/2020) 

Từ kết quả bảng 3.7, có thể rút ra một số nhận xét như sau: 

- Tính trung bình cho cả giai đoạn 2016-2020, thì vùng TGLX có chất lượng 

nước mặt vượt quy chuẩn ở mức độ nhẹ (bình quân 1,2 lần). 

- Tương tự, các vùng TSH và B&HĐ có chất lượng nước mặt vượt quy chuẩn ở 

mức độ trung bình (bình quân 2,2 và 1,8 lần). 

- Riêng tại vùng UMT, thì chất lượng nước mặt vượt quy chuẩn ở mức gia tăng 

trên trung bình (bình quân 2,7 lần). 

Điều này có nghĩa là sau cả giai đoạn 2016-2020, thì chất lượng nguồn nước mặt 

lục địa tại các vùng quan trắc đã có dấu hiệu bị suy giảm từ mức độ nhẹ đến mức gia 

tăng trên trung bình, trong khi đó trên địa bàn toàn tỉnh chất lượng nguồn nước mặt lục 

địa đã có dấu hiệu bị suy giảm ở mức độ trung bình. Kết quả nghiên cứu, đánh giá này 

hoàn toàn thống nhất với kết quả phân tích đã đưa ra trên hình 3.5 và cho thấy những 

xu thế diễn biến suy giảm rất rõ ràng trong chất lượng nguồn nước mặt lục địa tỉnh qua 

các năm của giai đoạn 2016-2020.  

Do đó, có thể cho rằng việc sử dụng phương pháp xử lý thống kê hiện đại (thống 

kê phát triển bền vững – CSI), góp phần làm tăng độ tin cậy của các nghiên cứu, đánh 

giá về xu thế diễn biến trong chất lượng của các thành phần môi trường tự nhiên. 

3.1.3. Các vấn đề môi trường nước mặt lục địa nổi cộm của tỉnh Kiên Giang 

Từ các kết quả nghiên cứu và đánh giá chi tiết về chất lượng nước mặt trên địa 

bàn tỉnh đã trình bày ở trên, có thể rút ra kết luận về một số vấn đề môi trường nước 

mặt lục địa nổi cộm của tỉnh như dưới đây: 

- Chất lượng nước mặt lục địa tại các điểm đo, vùng quan trắc, có xu thế suy 

giảm liên tục do gia tăng số lượng các chỉ tiêu phân tích vượt quy chuẩn qua các năm 
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của giai đoạn 2016-2020 (tăng từ 7/12 đến 10/12 chỉ tiêu). Qua các năm, sự suy giảm 

chất lượng nước mặt lục địa của tỉnh đã đạt tới mức độ trên trung bình. 

- Các chỉ tiêu phân tích vượt quy chuẩn bao gồm tổng số 11 thông số: pH, DO, 

TSS, Tổng Fe, COD, BOD5, NH3, NO2
-, PO4

3-, Colifrom, Cl- (ngoại trừ duy nhất chỉ 

tiêu NO3
- không phát hiện thấy vượt quy chuẩn qua các năm của giai đoạn 2016-2020), 

trong đó các chỉ tiêu: TSS, Tổng Fe, COD, BOD5, NO2
-, Colifrom, Cl-, thường vượt 

quy chuẩn phổ biến nhất với tần suất cao nhất (lên tới 100%).  

Điều này cho thấy chất lượng nước mặt lục địa đã bị suy giảm liên tục ở mức độ 

trung bình qua các năm của giai đoạn 2016-2020 xuất phát từ các nguyên nhân phát 

triển kinh tế - xã hội chính, như: do việc xả thải các nguồn nước thải chưa qua xử lý 

đạt quy chuẩn khác nhau từ hoạt động sinh hoạt, sản xuất, canh tác, chăn nuôi,  công 

nghiệp, giao thông, du lịch, dịch vụ,...; do gia tăng tình trạng thiếu nước và xâm nhập 

mặn từ việc khai thác quá mức tài nguyên nước ở vùng thượng nguồn sông Mê Kông; 

do các khu vực đô thị - công nghiệp còn thiếu hụt các trạm XLNT tập trung đạt quy 

chuẩn; do hoạt động chăn nuôi quy mô hộ riêng lẻ còn thiếu nhiều bể biogas; do tình 

trạng khai thác nguồn nước ngầm quá mức, gây ra sụt lún và hạ thấp địa tầng địa bàn 

tỉnh so với mực nước biển trung bình; do biến đổi khí hậu toàn cầu gia tăng;... 

3.2. NƯỚC DƯỚI ĐẤT 

3.2.1. Tài nguyên nước dưới đất 

Cấu trúc địa chất thủy văn của tỉnh hết sức phức tạp và tài nguyên nước ngầm rất 

đa dạng, phong phú. Toàn tỉnh có 7 phức hệ chứa nước như sau: 

- Phức hệ chứa nước lỗ hổng vỉa lỗ hổng, các trầm tích Holoxen (QIV). 

- Phức hệ chứa nước vỉa - lỗ hổng, các trầm tích Pleistoxen (QI-III). 

- Phức hệ chứa nước vỉa - lỗ hổng, các trầm tích Neogen (N). 

- Phức hệ chứa nước khe nứt các trầm tích lục nguyên xen phun trào Jura muộn - 

Kreta (J3-Kpq). 

- Phức hệ chứa nước khe nứt các trầm tích lục nguyên xen Carbonat - Triat giữa 

(T2hn). 

- Phức hệ chứa nước Kractơ - khe nứt các trầm tích Carbonat Pecint muộn (P2ht). 

- Phức hệ chứa nước khe nứt các trầm tích lục nguyên xen phun trào Pleozoi sớm 

- giữa (PZ1-2). 

Trong 7 phức hệ chứa nước nói trên, thì chỉ có 3 phức hệ chứa nước có vai trò và 

ý nghĩa về cấp nước nói chung, bao gồm: phức hệ chứa nước Holoxen (QIV), phức hệ 

chứa nước Pleistoxen (QI-III) và phức hệ chứa nước trầm tích Neogen (N): 
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+ Phức hệ chứa nước Holoxen (QIV): Phân bố rộng rãi trên toàn bộ diện tích tỉnh, 

có thành phần và nguồn gốc tương đối đa dạng, cấu thành tầng Holoxen, chủ yếu là 

bột, bột sét, sét bùn, sét màu đen, các màu xám vàng, xám trắng, chiều dày không ổn 

định thay đổi từ 20 – 30 m, có xu thế tăng dần từ Bắc xuống Nam, khả năng chứa nước 

và thấm nước yếu. Cho đến nay, địa chất thủy văn của phức hệ này vẫn chưa được 

nghiên cứu kỹ. Những khu vực được khảo sát cho thấy chất lượng nước của phức hệ 

không tốt và thay đổi theo từng thời kỳ, thường mùa khô bị cạn kiệt hay bị mặn, độ 

khoáng hóa thay đổi từ 0,36 - 2,6 g/l. 

+ Phức hệ chứa nước Pleistoxen (QI-III): Nằm dưới phức hệ chứa nước Holoxen, 

được phân bố rộng rãi trên diện tích tỉnh, có nguồn gốc sông biển hỗn hợp, thành phần 

chủ yếu là cát bột sét, một vài nơi có lẫn cả sạn sỏi. Đây là phức hệ chứa nước tốt đảm 

bảo cung cấp nước cho sinh hoạt và ăn uống, các giếng khoan hiện nay đều khai thác 

tầng nước này. Do mức độ chứa nước và thấm nước khác nhau, nên trong phức hệ này 

chia thành 2 tầng chính: 

• Tầng chứa nước Pleistoxen trên (QbI-III) nằm kế tiếp phía dưới với tầng 

Holoxen, chiều dày tầng chứa nước ở phía Bắc là 20 – 30 m, phía Nam là 40 – 

50 m, các tầng chứa nước dày trung bình nhỏ hơn 10 m, tính thấm nước yếu, 

mức độ chứa nước cũng nghèo. 

• Tầng chứa nước Pleistoxen dưới (QaI-III) phân bố khá rộng trên phạm vi toàn 

tỉnh, là tầng chứa nước được quan tâm nhất, đảm bảo khai thác phục vụ cho sản 

xuất và sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh, chiều dày tầng chứa nước từ 50 – 100 

m ở khu vực Tứ giác Long Xuyên và khoảng  100 – 150 m ở vùng Tây sông 

Hậu - bán đảo Cà Mau. 

+ Phức hệ chứa nước trầm tích Neogen (N): Chỉ phát hiện ở vùng cực Bắc và 

phía Nam của tỉnh, nằm dưới các trầm tích Pleistoxen. Thành phần đất đá chủ yếu là 

bột sét, cát sạn màu xanh, xám tro. Chiều dày của trầm tích thay đổi tương đối lớn, có 

chiều hướng tăng từ Bắc xuống Nam, ở phía Bắc chiều dày 25 m, xuống phía Nam 

tăng lên 34 m, nhưng đến khoảng giữa tỉnh Kiên Giang, thì các trầm tích Neogen biến 

mất. Phức hệ chứa nước rất phong phú, lưu lượng các lỗ khoan cũng giàu nước (1,0 - 

1,5 l/s.m). Hệ số thấm thay đổi từ 150 – 1.071 m2/ngày. Tuy nước phong phú, nhưng 

chất lượng nước rất kém, hầu hết các lỗ khoan trong phức hệ chứa nước đều bị mặn. 

Độ tổng khoáng hóa từ 1,5 - 3,0 g/l.  

Trên cơ sở chất lượng và trữ lượng nguồn nước dưới đất của tỉnh, có thể chia ra 

thành 4 vùng như sau: 

 Vùng Tứ giác Long Xuyên: Nguồn nước ngầm hầu như bị nhiễm mặn, chỉ rải 

rác một vài nơi có nước ngầm có thể khai thác dùng cho sinh hoạt, song trữ lượng nhỏ, 

độ sâu khai thác không quá 50 m và rất dễ nhiễm mặn vào mùa khô. 
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 Vùng Tây sông Hậu: Chủ yếu thuộc huyện Châu Thành, Gò Quao và một phần 

thuộc huyện Giồng Riềng có tầng nước nhạt, có khả năng khai thác nước cung cấp cho 

sinh hoạt dưới độ sâu biến đổi từ 50 – 80 m và bề dày tầng nước biến đổi từ 30 – 50 m. 

Chất lượng nguồn nước không ổn định, đặc biệt là thành phần sắt có trong nước vượt 

quy chuẩn cho phép. Đây là tầng nước được khai thác chủ yếu trong vùng (bằng giếng 

khoan bơm tay). Khu vực phía Bắc và Đông Bắc là huyện Giồng Riềng và Gò Quao 

tầng nước ngầm ở độ sâu từ 30 – 150 m bị nhiễm mặn không thể dùng cho sinh hoạt. 

Các tầng nước ngọt ở độ sâu hơn chưa được nghiên cứu kỹ. 

 Vùng bán đảo Cà Mau: Đây là vùng được xác định có nguồn gốc nước ngầm 

thuộc loại nước nhạt, phân bố rộng và có trữ lượng khá lớn có thể khai thác với công 

suất lớn ở độ sâu khoảng 90 - 100 m, có nơi sâu đến 150 m. Song, ở phía Tây Nam bán 

đảo Cà Mau (một phần xã Vân Khánh ngược lên xã Đông Hưng A, Đông Hưng, Đông 

Hưng B thuộc huyện An Minh và xã Nam Thái A, Đông Thái thuộc huyện An Biên), 

có tầng nước ngầm bị nhiễm mặn không thể dùng cho sinh hoạt. 

 Vùng Hải đảo: Nhìn chung, nguồn nước ngầm ở các đảo rất hạn chế, nước chủ 

yếu nằm trong tầng đất đá phong hóa, nguồn cung cấp bổ sung cho nước ngầm chủ 

yếu là nước mưa thẩm thấu được giữ lại trong tầng đất đá vụn nát, nứt nẻ. Trừ một số 

đảo lớn như Phú Quốc, Hòn Tre, Hòn Nghệ có trữ lượng nước ngầm tương đối, còn lại 

các đảo khác có trữ lượng rất hạn chế. Nhiều công trình khoan thăm dò cho thấy nước 

ngầm tầng sâu trên đảo Phú Quốc rất hạn chế, hầu hết các mũi khoan sâu 30 – 40 m 

trên đảo đều không cho nước. Nước ngầm tầng nông thuộc loại nước mềm, được khai 

thác chủ yếu ở phía Nam đảo, từ thị trấn Dương Đông đến An Thới và một số nơi như 

Bãi Thơm, Cửa Cạn. Nhìn chung, trữ lượng nước trên đảo giảm mạnh vào mùa khô, 

trữ lượng nước xuống thấp chỉ bằng 1/4 trữ lượng nước vào mùa mưa. Chính vì vậy, 

rất cần có biện pháp trữ nước vào mùa khô và hạn chế khai thác nước ngầm quá mức 

để tránh hiện tượng nhiễm mặn nguồn nước ngầm. 

3.2.2. Diễn biến ô nhiễm nước dưới đất 

3.2.2.1. Diễn biến chất lượng nước dưới đất theo các thông số đặc trưng 

Theo Báo cáo quan trắc nước dưới đất từ 2016 đến 2020, có thể tổng hợp về số 

lượng chỉ tiêu và thông số quan trắc chất lượng nước dùng so sánh định lượng với mức 

giới hạn cho phép của QCVN 09-MT:2015/BTNMT áp dụng, như bảng dưới đây: 

Bảng 3. 8. Tổng hợp về số lượng chỉ tiêu và thông số quan trắc chất lượng nước 

dưới đất tại Kiên Giang giai đoạn 2016-2020 

Stt Năm Các chỉ tiêu quan trắc 
Tổng số 

chỉ tiêu 

Tổng số 

điểm đo 

Tổng số 

thông số 

1 

 

2016 - 

2018 

pH, độ cứng tổng số, Amôni, Clorua, Ntrít, 

Nitrát, Sunfát, Sắt, Tổng Coliform 
9 15 135 
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2 2019 

pH, độ cứng tổng số, Amôni, Clorua, Ntrít, 

Nitrát, Sunfát, Sắt, Tổng Coliform, COD, As, 

Pb, Cu, Zn, Cd, Mn, Ni, Se, Hg 

19 15 285 

3 2020 

pH, độ cứng tổng số, Amôni, Clorua, Ntrít, 

Nitrát, Sunfát, Sắt, Tổng Coliform, COD, As, 

Pb, Cu, Zn, Cd, Mn, Ni, Se, Hg 

19 16 304 

(Nguồn: Trung tâm CESAT lập, tháng 7/2020) 

Như vậy, trong giai đoạn 2016-2018 sử dụng ổn định 9 chỉ tiêu phân tích và đến 

2019-2020, tăng lên 19, mà lý do là nhằm tăng cường công tác quan trắc, giám sát và 

đánh giá về hàm lượng kim loại nặng trong nguồn nước dưới đất. Với tổng số 15 điểm 

đo quan trắc hàng năm tại 4 vùng quan trắc, tạo nên sự gia tăng từ tổng số 135 thông 

số (2016-2018) lên 285 thông số (2019) quan trắc thu thập được. Năm 2020 bổ sung 

thêm 1 điểm đo tại huyện Giang Thành, nâng tổng số điểm đo lên 16 và 304 thông số 

quan trắc. Tần suất quan trắc hàng năm là 2 đợt quan trắc/năm và giá trị trung bình 

năm là trung bình tính toán của 2 đợt quan trắc/năm. 

Tổng hợp các nguồn số liệu quan trắc đã thu thập trong giai đoạn 2016-2020, có 

thể mô tả khái quát về những xu thế diễn biến thay đổi trong chất lượng nước dưới đất 

theo các thông số đặc trưng của giai đoạn này như bảng dưới đây (có so sánh với các 

số liệu quan trắc nước ngầm trong năm 2015): 

Bảng 3. 9. Khái quát về những xu thế diễn biến thay đổi trong chất lượng nước 

dưới đất theo các thông số đặc trưng của giai đoạn 2016-2020 

Thông số/   

Chỉ tiêu 

Số điểm đo (a/b) và tỷ lệ (%) vượt so với QCVN theo từng năm 
2015 2016 2017 2018 2019 T6/2020 

pH 0/15 (0) 0/15 (0) 0/15 (0) 0/15 (0) 0/15 (0) 0/16 (0) 

Độ cứng 
4/15 

(26,7) 

4/15 

(26,7) 
5/15 (33,3) 2/15 (13,3) 0/15 (0) 2/16 (12,5) 

NH3 9/15 (60) 0/15 (0) 0/15 (0) 0/15 (0) 0/15 (0) 0/16 (0) 

Cl- 
4/15 

(26,7) 

4/15 

(26,7) 
4/15 (26,7) 4/15 (26,7) 

4/15 

(26,7) 
3/16 (18,8) 

NO2
- 

2/15 

(13,3) 
0/15 (0) 0/15 (0) 0/15 (0) 0/15 (0) 0/16 (0) 

NO3
- 0/15 (0) 0/15 (0) 0/15 (0) 0/15 (0) 0/15 (0) 0/16 (0) 

SO4
2- 1/15 (6,7) 0/15 (0) 0/15 (0) 0/15 (0) 0/15 (0) 0/16 (0) 

Fe 1/15 (6,7) 0/15 (0) 0/15 (0) 0/15 (0) 0/15 (0) 0/16 (0) 

Coliform 
10/15 

(66,7) 

4/15 

(26,7) 
8/15 (53,3) 12/15 (80) 

7/15 

(46,7) 

12/16 

(75,0) 

COD 
15/15 

(100) 
- - - 0/15 (0) 0/16 (0) 

As - - - - 0/15 (0) 0/16 (0) 

Pb - - - - 6/15 (40) 8/16 (50) 

Cu - - - - 0/15 (0) 0/16 (0) 

Zn - - - - 0/15 (0) 0/16 (0) 

Cd - - - - 0/15 (0) 0/16 (0) 
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Thông số/   

Chỉ tiêu 

Số điểm đo (a/b) và tỷ lệ (%) vượt so với QCVN theo từng năm 
2015 2016 2017 2018 2019 T6/2020 

Mn - - - - 1/15 (6,7) 0/16 (0) 

Ni - - - - 0/15 (0) 0/16 (0) 

Se - - - - 0/15 (0) 8/16 (50) 

Hg - - - - 0/15 (0) 0/16 (0) 

- Số chỉ tiêu 

PT vượt 
8/10 (80) 

3/9 

(33,3) 

3/9 

(33,3) 

3/9 

(33,3) 

4/19 

(21,1) 

5/19 

(26,3) 

- Tổng thông 

số PT vượt 

46/150 

(30,7) 

12/135 

(8,9) 

17/135 

(12,6) 

18/135 

(13,3) 

18/285 

(6,3) 

33/304 

(10,9) 

 (Nguồn: Trung tâm CESAT lập, tháng 7/2020). Ghi chú: PT: phân tích. 

Nhận xét: Bảng 3.9 cho thấy, trong giai đoạn 2016 - 2020 có thể diễn ra xu thế 

suy giảm chất lượng nước dưới đất, bởi số lượng chỉ tiêu phân tích vượt quy chuẩn 

hàng năm tăng từ 3/9 (2016-2018) lên 5/19 (2020) và tổng số thông số phân tích vượt 

quy chuẩn hàng năm tăng từ 12/135 (2016) lên 18/285 (2019) và 33/304 (2020). Tính 

chung cho cả giai đoạn 2016-2020, có tổng số 6/19 chỉ tiêu phân tích vượt quy chuẩn, 

bao gồm: độ cứng, Cl-, Pb, Mn, Se, Coliform. 

Nếu so sánh với số liệu quan trắc của năm 2015, thì có thể nhận thấy chất lượng 

nước dưới đất trong giai đoạn 2016-2020 tuy có suy giảm, song vẫn được cải thiện tốt 

hơn nhiều so với năm 2015 trước đó, bởi năm 2015 có số chỉ tiêu và tổng thông số 

phân tích vượt quy chuẩn ở mức cao hơn nhiều so với giai đoạn 2016-2020. 

   
                           (a)                                                               (b) 

   
                             (c)                                                               (d) 
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Hình 3. 8. Trình diễn về sự thay đổi trong một số thông số chính chất lượng  

nguồn nước dưới đất tại 5 điểm quan trắc của vùng TGLX (T6/2020) 

Ghi chú: (a): độ cứng; (b): NO3
-; (c): Cl-; (d): Coliform 

Tương tự như trên, để đánh giá định lượng hơn về xu thế diễn biến suy giảm chất 

lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh, có thể dùng phương pháp phân tích thống kê đa 

biến, để xử lý tích hợp cho nguồn số liệu thống kê tích lũy của bảng 3.9 ở trên. Trong 

đó, chỉ số tổng hợp tính toán (%) sẽ phản ánh mức độ ảnh hưởng trực tiếp của tổng 

tích hợp các thông số/chỉ tiêu ô nhiễm vượt quy chuẩn, lên chất lượng nước dưới đất 

trên địa bàn tỉnh. Khi chỉ số tổng hợp tính toán (%) tăng lên, thì mức độ ô nhiễm 

nguồn nước dưới đất cũng sẽ tăng lên tương ứng và ngược lại. Do đó, chỉ số tổng hợp 

tính toán (%) được coi là chỉ số ô nhiễm nước dưới đất (CSON). 

Kết quả tính toán chi tiết cho nguồn số liệu thống kê của bảng 3.9 theo công thức 

(1-2) ở trên như sau: 

 2016 2017 2018 2019 T6/2020 

CSON (%) 6,2 ±1,0 7,0 ±1,5 7,0 ±1,8 7,2 ±0,6 9,6 ±0,8 

                                         

Hình 3. 9. Sự thay đổi chỉ số ô nhiễm nước ngầm (CSON) giai đoạn 2016-2019  

Trong đó, độ tin cậy của nguồn số liệu trong bảng 3.9 sau phép biến đổi chuẩn 

hóa bằng hàm log đạt từ 75÷92%, nhìn chung thỏa mãn quy tắc thống kê. 

Như vậy, kết quả hình 3.9 cho thấy, chỉ số ô nhiễm nước dưới đất (CSON) giai 

đoạn 2016-2020 có xu thế tăng từ 6,2 ±1,0% (2016) lên 9,6 ±0,8% (2020) và điều đó 

cũng cho thấy xu thế suy giảm liên tục về chất lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh 

trong giai đoạn từ 2016 đến 2020. Với hàm tuyến tính 1 biến (Y = ax + b) tính toán 

được theo phương pháp bình phương tối thiểu là: Y(%) = 0,7x + 5,3, thì có thể xác 

định hệ số gia tăng liên tục trong CSON nguồn nước dưới đất của giai đoạn từ 2016 

đến 2020 là: a = 0,7%/năm, tương ứng với mức độ nhẹ.  

Nếu so với mức suy giảm trong chất lượng nguồn nước mặt (2,0%/năm) (Chi tiết 

xem hình 3.5), thì mức suy giảm trong chất lượng nước dưới đất hàng năm (0,7%/năm) 

nhỏ hơn gấp 2,9 lần trong giai đoạn 2016-2020. 
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Nhằm so sánh với số liệu quan trắc của năm 2015, có thể xử lý tổng hợp số liệu 

thống kê cho cả giai đoạn 2015-2020 như sau: 

 2015 2016 2017 2018 2019 T6/2020 

CSON (%) 24,0 ± 4,5 6,2 ±1,0 7,0 ±1,5 7,0 ±1,8 7,2 ±0,6 9,6 ±0,8 

              

Hình 3. 10. So sánh CSON (%) giữa các năm của giai đoạn 2015-2020 

              

Hình 3. 11. Sự thay đổi chỉ số ô nhiễm nước ngầm (CSON) giai đoạn 2015-2020 

Như vậy, kết quả biểu đồ hình 3.10 và hình 3.11 cho thấy chỉ số ô nhiễm nước 

ngầm (CSON) giai đoạn 2016-2020 có xu thế giảm so với năm 2015, trong khi tính 

cho cả giai đoạn 2015-2020 thì CSON có xu thế giảm ở mức độ đáng kể (-2,0%/năm) 

và điều đó cho thấy chất lượng nước ngầm trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn từ 2016 

đến tháng 3/2020 có xu thế được cải thiện tốt hơn nhiều so với năm 2015. 

3.2.2.2. So sánh chất lượng nước dưới đất với quy chuẩn môi trường Việt Nam  

a). Chất lượng nước dưới đất giữa các năm của giai đoạn 2016-2020: 

Để đánh giá chi tiết hơn về mức độ vượt quy chuẩn quy định của các thông số đo 

đạc, qua đó sẽ cho phép đánh giá cụ thể hơn về mức độ suy giảm chất lượng của mẫu 

nước dưới đất phân tích so với các mức quy định của nhà nước, thông thường sử dụng 

phương pháp so sánh giá trị đo đạc thực tế của từng thông số quan trắc với mức giới 

hạn cho phép của thông số đo đạc đó, mà đã được quy định cụ thể trong quy chuẩn 

môi trường Việt Nam (QCVN 09-MT:2015/BTNMT). 
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Số lượng các chỉ tiêu phân tích dùng cho tính toán so sánh với QCVN là 9 chỉ 

tiêu (2016-2018) và 19 chỉ tiêu (2019-2020) (Chi tiết xem bảng 3.8). Chỉ số chất lượng 

nước dưới đất so sánh QCVN của mẫu phân tích (CSCLNN = lần) là chỉ số tính toán 

trung bình từ 9-19 kết quả so sánh QCVN theo từng chỉ tiêu phân tích với công thức: 

CSCLNN = 1/19[1/9](∑(CT)i/(QCVNCT)i   (5), với i =1,2,3,4,...,19 

Tương tự tính toán nội suy cho CSCLNN của tổng số lượng mẫu phân tích tại mỗi 

vùng quan trắc của tỉnh: 

CSCLVQTp = 1/n(∑(CSCLNNn)VQTp  (6), với n = 1,2,3,4,5; p =1,2,3,4 

Việc tính toán CSCLNN (lần) của từng vùng quan trắc nhằm mục đích tham khảo, 

triết xuất tối đa thông tin trong đánh giá chất lượng nguồn nước dưới đất phục vụ quá 

trình phát triển KT-XH của tỉnh. Kết quả tính toán CSCLNN (lần) giữa các năm của 

giai đoạn 2015-2020 cho các điểm đo, vùng quan trắc theo các công thức (5-6) nêu 

trên như được tổng hợp trình bày trong bảng 3.10 dưới đây (Chi tiết xem bảng 3.10).  

Từ các kết quả của bảng 3.10, có thể rút ra một số nhận xét chính như sau: 

- CSCLNN của các điểm đo tại mỗi khu vực và vùng quan trắc giữa các năm của 

giai đoạn 2015-2020, có biến động mạnh theo từng vị trí và chỉ tiêu quan trắc cụ thể, 

theo mùa (đợt quan trắc) và theo năm, trong đó chỉ tiêu độ cứng, Coliform và Clorua 

(Cl-) thường mang lại ảnh hưởng lớn nhất đến giá trị CSCLNN của các điểm đo. 

- Tương tự, các CSCLNN trung bình của các vùng quan trắc giữa các năm của giai 

đoạn 2015-2020, cũng có biến động mạnh tương ứng theo CSCLNN của các điểm đo tại 

mỗi khu vực và vùng quan trắc nêu trên. 

Nhìn chung, việc sử dụng các giá trị CSCLNN trung bình cũng được coi là hữu 

ích, nhằm có được những đánh giá định lượng hơn về xu thế diễn biến thay đổi trong 

chất lượng nước dưới đất của tỉnh. 

Ảnh hưởng lớn nhất của các chỉ tiêu: độ cứng, Coliform, Clorua (Cl-), đặc biệt là 

của Coliform và Clorua (Cl-) (Chi tiết xem hình 3.8), đến CSCLNN của các điểm đo, là 

khó tránh khỏi tại các vùng quan trắc có nguồn nước dưới đất bị nhiễm mặn hàng năm 

(TGLX, TSH, UMT), với hàm lượng Clorua (Cl-) thường cao gấp nhiều lần quy chuẩn, 

hoặc nằm trong các khu vực đô thị lớn (TGLX) với tổng số Coliform cũng thường cao 

gấp nhiều lần quy chuẩn (do nước dưới đất thường bị nhiễm bẩn chất thải sản xuất và 

sinh hoạt dân cư chưa qua xử lý phù hợp, xâm nhập xuống cửa sổ thủy văn).  

Tương tự như trên, để đánh giá khái quát hóa về xu thế diễn biến của chất lượng 

nước dưới đất tại các vùng quan trắc, thì dưới đây sẽ chỉ tiến hành nghiên cứu, phân 

tích và đánh giá chi tiết về xu thế diễn biến CSCLTB tích hợp của các vùng quan trắc  

đối với nguồn nước dưới đất. 
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Bảng 3. 10. Kết quả tính toán CSCLNN của các điểm đo, vùng quan trắc của Kiên Giang 

TT Khu vực Vị trí quan trắc Kí hiệu mẫu 
Vùng quan 

trắc 

Kết quả tính toán CSCLNN (lần) 

2015 2016 2017 2018 2019 T6/2020 

1 Rạch Giá (1 điểm) 
Khu vực phường Vĩnh 

Quang 
001Q/NN/II-19 

Tứ Giác 

Long 

Xuyên  

(5 điểm) 

0,92 0,68 1,33 4,11 0,54 0,52 

2 Hòn Đất (1 điểm) TT Thương Mại Hòn Đất 002Q/NN/II-19 556,01 0,77 1,63 49,12 0,64 0,63 

3 
Kiên Lương (1 

điểm) 
Khu vực Chợ Kiên Lương 003Q/NN/II-19 3,77 0,56 0,79 0,84 0,80 0,23 

4 Hà Tiên (1 điểm) Khu vực phường Tô Châu 004Q/NN/II-19 17,68 444,86 45,04 9,14 2,63 5,76 

5 
Giang Thành (1 

điểm) 

Khu vực trung tâm huyện 

Giang thành 
16 Q/NN/II-20 - 0 0 0 0 8,01 

    TBvùng: 144,6 111,72 12,20 15,80 1,15 3,03 

6 
Châu Thành (1 

điểm) 

Chợ Minh Lương, TT 

Minh Lương 
005Q/NN/II-19 

Tây Sông 

Hậu 

(4 mẫu) 

0,47 0,62 0,63 1,95 0,39 0,54 

7 
Giồng Riềng (1 

điểm) 

Chợ Giồng Riềng, TT 

Giồng Riềng 
006Q/NN/II-19 159,57 47,32 0,57 0,59 2,71 0,81 

8 Gò Quao (1 điểm) 
Chợ Gò Quao, TT Gò 

Quao 
007Q/NN/II-19 0,39 0,69 0,39 0,21 1,46 0,48 

9 Tân Hiệp (1 điểm) 
Chợ Tân Hiệp, TT Tân 

Hiệp 
008Q/NN/II-19 0,45 0,28 0,43 0,44 0,64 0,35 

    TBvùng: 40,22 12,23 0,51 0,80 1,30 0,55 

10 An Biên (1 điểm) Chợ Thứ 3, TT An Biên 009Q/NN/II-19 

U Minh 

Thượng  

(3 điểm) 

1,15 8,86 0,33 4,64 2,64 0,84 

11 An Minh (1 điểm) 
Ấp Thành Phụng Đông, 

xã Đông Hưng 
010Q/NN/II-19 40,55 1,23 0,64 9,23 0,48 0,42 

12 
Vĩnh Thuận (1 

điểm) 

Khu phố Vĩnh Phước I, 

TT Vĩnh Thuận 
011Q/NN/II-19 9,60 5,16 5,12 0,75 1,35 2,30 

    TBvùng: 17,10 5,08 2,03 4,87 1,47 1,18 

13 

Phú Quốc (4 điểm) 

Khu vực thị trấn Dương 

Đông 
012Q/NN/II-19 Biển và Hải 

đảo  

(4 mẫu) 

0,41 0,30 0,23 0,20 0,19 2,05 

14 Chợ An Thới 013Q/NN/II-19 7,97 0,28 0,31 1,87 0,12 4,64 

15 Chợ Hàm Ninh 014Q/NN/II-19 84,66 0,63 0,60 0,12 0,15 4,31 
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TT Khu vực Vị trí quan trắc Kí hiệu mẫu 
Vùng quan 

trắc 

Kết quả tính toán CSCLNN (lần) 

2015 2016 2017 2018 2019 T6/2020 

16 Chợ Gành Dầu 015Q/NN/II-19 0,28 0,28 0,35 0,10 2,22 0,10 

    TBvùng: 23,33 0,37 0,37 0,57 0,67 2,78 

(Nguồn: Trung tâm CESAT tính toán, tháng 7/2020). Ghi chú: TB: trung bình. 

Lưu ý: Số liệu đợt 1/2020 (tháng 6/2020) chưa đặc trưng cho cả năm 2020, vì còn thiếu số liệu đợt 2/2020 (tháng 12/2020). 
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b). Chất lượng nước dưới đất giữa các vùng quan trắc của tỉnh trong giai đoạn 

2016-2020: 

Tổng hợp về CSCLTB tích hợp của các vùng quan trắc giữa các năm của giai 

đoạn 2016-2020, như trình bày trong bảng 3.11 dưới đây: 

Bảng 3. 11. CSCLNN trung bình của các vùng quan trắc giữa các năm của giai 

đoạn 2016-2020 

Stt  Vùng quan trắc 
CSCLTB qua các năm (lần) Trung 

bình 2016 2017 2018 2019 T6/2020 

1 Tứ Giác Long Xuyên 111,72 12,20 15,80 1,15 3,03 28,78 

2 Tây Sông Hậu 12,23 0,51 0,80 1,30 0,55 3,08 

3 U Minh Thượng 5,08 2,03 4,87 1,47 1,18 2,93 

4 Biển và Hải đảo 0,37 0,37 0,57 0,67 2,78 0,95 

(Nguồn: Trung tâm CESAT tính toán, tháng 7/2020) 

Từ bảng 3.11 ở trên, có thể nhận thấy sự biến động tăng – giảm khá thất thường 

qua các năm của CSCLTB tích hợp tại các vùng quan trắc. Để nghiên cứu xác định xu 

thế diễn biến rõ ràng của CSCLTB tích hợp qua các năm trong giai đoạn 2016-2020, ở 

đây áp dụng phương pháp bình phương tối thiểu nhằm xử lý thống kê nguồn số liệu 

tích lũy trong bảng 3.11 ở trên, mà kết quả cho các hàm tuyến tính 1 biến: Y (lần) = ax 

+ b như được tổng hợp trình bày trong bảng dưới đây: 

Bảng 3. 12. Kết quả xử lý nguồn số liệu của bảng 3.11 bằng phương pháp bình 

phương tối thiểu 

Stt  
Vùng 

quan trắc 

CSCLTB qua các năm (lần) Hàm tuyến tính: Y = ax + b 

và giá trị Rxy 2016 2017 2018 2019 T6/2020 

1 TGLX 111,7 12,2 15,8 1,2 3,0 Y=-22,8x+97,3; Rxy=-0,7722 

2 TSH 12,2 0,5 0,8 1,3 0,6 Y=-2,3x+9,8; Rxy=-0,6962 

3 UMT 5,08 2,0 4,9 1,5 1,2 Y=-0,8x+5,4; Rxy=-0,6969 

4 B&HĐ 0,4 0,4 0,6 0,7 2,8 Y=0,5x-0,6; Rxy=0,7859 

(Nguồn: Trung tâm CESAT tính toán, tháng 7/2020). 

Từ kết quả của bảng 3.12, có thể nhận thấy rằng: tại vùng TGLX, UMT, TSH, 

CSCLTB có xu thế giảm liên tục với hệ số khác biệt: -22,8, -2,3 và -0,8 lần/năm, trong 

khi tại B&HĐ, CSCLTB có xu thế tăng liên tục với hệ số nhỏ: a = 0,5 lần/năm. 

Nhìn chung, việc xử lý thống kê số liệu tích lũy trong bảng 3.11 cho thấy, độ lệch 

chuẩn phát sinh rất lớn: S = ±1,0÷46,8 (tương ứng sai số tương đối trong khoảng: σ = 

±65÷167%). Nguyên nhân có thể là do nguồn số liệu đo đạc thực tế có chứa sai số thô 

xuất hiện từ quá trình triển khai các đợt quan trắc môi trường nước dưới đất hàng năm 

(quá trình thu mẫu, đo đạc và phân tích mẫu nước), hoặc do sự ảnh hưởng chi phối của 

chỉ tiêu Coliform và Clorua (Cl-), lớn đến mức, gây ra sai số của quy luật số lớn. Vì 

vậy, nhằm loại bỏ sai số thô của số liệu quan trắc thu thập được cho các vùng quan 

trắc, thì tương tự như trên ở đây áp dụng biện pháp xử lý chuẩn hóa cho nguồn số liệu 
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thực tế bằng cách sử dụng hàm log, từ đó làm giảm đáng kể sai số ngẫu nhiên và tăng 

độ tin cậy cho nguồn số liệu đo đạc. Kết quả chuẩn hóa nguồn số liệu đo đạc cho thấy, 

độ tin cậy của nguồn số liệu sau chuẩn hóa bằng hàm log có thể đạt tới 85%, nhìn 

chung thỏa mãn quy tắc thống kê. 

Kết quả chuẩn hóa nguồn số liệu của bảng 3.11 bằng hàm log như được tổng hợp 

trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3. 13. Kết quả chuẩn hóa nguồn số liệu của bảng 3.11 bằng hàm log 

Stt  Vùng quan trắc 
CSCLTB qua các năm (lần) Trung 

bình 2016 2017 2018 2019 T6/2020 

1 Tứ Giác Long Xuyên 25,05 12,2 15,8 1,20 4,31 11,71 

2 Tây Sông Hậu 5,53 0,41 0,75 1,41 0,46 1,71 

3 U Minh Thượng 3,03 2,54 2,95 1,66 1,24 2,29 

4 Biển và Hải đảo 0,37 0,37 0,57 0,67 2,78 0,95 

(Nguồn: Trung tâm CESAT tính toán, tháng 7/2020) 

Kết quả xử lý số liệu chuẩn hóa của bảng 3.13 bằng phương pháp bình phương 

tối thiểu cho các hàm tuyến tính 1 biến: Y (lần) = ax + b như trong bảng sau: 

Bảng 3. 14. Kết quả xử lý nguồn số liệu chuẩn hóa của bảng 3.13 bằng phương 

pháp bình phương tối thiểu 

Stt  
Vùng 

quan trắc 

CSCLTB qua các năm (lần) Hàm tuyến tính: Y = ax + b 

và giá trị Rxy 2016 2017 2018 2019 T6/2020 

1 TGLX 25,05 12,2 15,8 1,15 4,31 Y=-5,3x+27,5; Rxy=-0,8747 

2 TSH 5,53 0,41 0,75 1,41 0,46 Y=-0,9x+4,5; Rxy=-0,6656 

3 UMT 3,03 2,54 2,95 1,66 1,24 Y=-0,4x+3,6; Rxy=-0,8841 

4 B&HĐ 0,4 0,4 0,6 0,7 2,8 Y=0,5x-0,6; Rxy=0,7859 

(Nguồn: Trung tâm CESAT tính toán, tháng 7/2020) 

Như vậy, kết quả của bảng 3.14 cho thấy, việc xử lý chuẩn hóa nguồn số liệu của 

bảng 3.13 bằng hàm log, góp phần làm giảm sai số thô trong đo đạc. Tuy nhiên, nguy 

cơ chi phối chủ đạo do sai số của quy luật số lớn vẫn còn. Do đó, tương tự như trên, thì 

ở đây sử dụng mức tăng trung bình năm của CSCLTB để đánh giá mức độ suy giảm 

chất lượng nước dưới đất qua các năm của giai đoạn 2016-2020. 

Chi tiết việc so sánh kết quả tính toán CSCLNN trung bình của các vùng quan trắc 

theo phương pháp không chuẩn hóa và có chuẩn hóa nguồn số liệu ban đầu của bảng 

3.11 bằng hàm log như được tổng hợp trình bày dưới đây: 

Bảng 3. 15. So sánh kết quả tính toán CSCLNN trung bình của các vùng quan trắc 

theo trường hợp không và có chuẩn hóa số liệu ban đầu 

 TGLX TSH UMT B&HĐ 

CSCLTB (lần):     

- Không chuẩn hóa 28,8 3,1 2,9 1,0 
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- Có chuẩn hóa 11,7 1,7 2,3 1,0 

 (Nguồn: Trung tâm CESAT tính toán, tháng 7/2020) 

Từ kết quả bảng 3.15, có thể rút ra một số nhận xét như sau: 

- Tính trung bình cho cả giai đoạn 2016-2020, thì vùng TGLX có chất lượng 

nước dưới đất vượt quy chuẩn ở mức rất cao (bình quân 11,7 lần). 

- Tương tự, các vùng TSH và UMT có chất lượng nước dưới đất vượt quy chuẩn 

ở mức trung bình (bình quân 1,7 và 2,3 lần). 

- Riêng tại vùng B&HĐ, thì chất lượng nước dưới đất gần đạt mức giới hạn cho 

phép, nên chưa vượt quy chuẩn quy định (0,95 lần). 

Điều này có nghĩa là sau cả giai đoạn 2016-2020, thì chất lượng nguồn nước dưới 

đất tại 3 vùng quan trắc tuy có xu thế được cải thiện tốt hơn hàng năm, song vẫn còn 

vượt quy chuẩn quy định từ mức trung bình đến mức rất cao, trong khi đó riêng tại khu 

vực đảo Phú Quốc chất lượng nguồn nước dưới đất cơ bản chưa vượt quy chuẩn. 

3.2.3. Các vấn đề môi trường nước dưới đất nổi cộm của tỉnh Kiên Giang 

Từ các kết quả nghiên cứu và đánh giá chi tiết về chất lượng nước dưới đất trên 

địa bàn tỉnh đã trình bày ở trên, có thể rút ra kết luận về một số vấn đề môi trường 

nước dưới đất nổi cộm của tỉnh như dưới đây: 

- Chất lượng nước dưới đất tại các điểm đo, vùng quan trắc, nhìn chung có xu thế 

được cải thiện hàng năm, song vẫn còn vượt quy chuẩn từ mức trung bình đến mức rất 

cao. Riêng nguồn nước dưới đất tại Phú Quốc cơ bản đạt quy chuẩn. 

- Đã phát hiện thấy một số chỉ tiêu, như: độ cứng, Colifrom, Cl-, Pb, Mn, Se trong 

chất lượng nước ngầm thường vượt quy chuẩn quy định, trong đó chỉ tiêu Colifrom và 

Clorua (Cl-) vượt quy chuẩn ở mức cao nhất với tần suất cao nhất.  

Điều này cho thấy chất lượng nước dưới đất đã bị nhiễm một số tác nhân như: độ 

cứng, Colifrom, Cl-, Pb, Mn, Se, mà có thể xuất phát từ các nguyên nhân, như: do gia 

tăng tình trạng xâm nhập mặn; do biến đổi khí hậu toàn cầu; do tình trạng khai thác 

nguồn nước ngầm quá mức, gây ra sụt lún và hạ thấp địa tầng địa bàn tỉnh so với mực 

nước biển trung bình; do công tác bảo quản giếng khoan thiếu an toàn vệ sinh môi 

trường, làm chất bẩn xâm nhập xuống giếng khoan;... 

3.3. DIỄN BIẾN MÔI TRƯỜNG BIỂN VEN BỜ 

3.3.1. Diễn biến môi trường nước biển ven bờ 

3.3.1.1. Diễn biến chất lượng nước biển ven bờ theo các thông số đặc trưng 

Theo Báo cáo quan trắc môi trường nước biển ven bờ, thì trong giai đoạn 2016-

2018 sử dụng ổn định 6 chỉ tiêu (pH, DO, TSS, NH3, Fe, Coliform) và đến 2019-2020, 
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thêm chỉ tiêu PO4
3-. Với 3 vùng quan trắc: TGLX, UMT, B&HĐ và 26 điểm đo hàng 

năm, tạo nên tổng số 156 thông số (2016-2018) và 182 thông số (2019-2020) quan 

trắc, so sánh với QCVN 10-MT:2015/BTNMT (cột vùng bãi tắm và thể thao dưới 

nước; cột các nơi khác). Giá trị trung bình năm là trung bình của cả 2 đợt quan trắc 

trong năm (mùa khô và mùa mưa). 

Tổng hợp các nguồn số liệu quan trắc thu thập được trong giai đoạn 2016-2020, 

có thể mô tả khái quát về những xu thế diễn biến thay đổi trong chất lượng nước biển 

ven bờ theo các thông số đặc trưng của giai đoạn này như bảng dưới đây (có so sánh 

với số liệu quan trắc thu thập trong các năm 2014-2015 trước đó): 

Bảng 3. 16. Khái quát về những xu thế diễn biến thay đổi trong chất lượng nước 

biển ven bờ theo các thông số đặc trưng của giai đoạn 2016-2020 

Thông số/ 

Chỉ tiêu 

Số điểm đo (a/b) và tỷ lệ (%) vượt so với QCVN theo từng năm 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 T6/2020 

pH 
8/26 

(30,8) 

0/26 

(0) 
0/26 (0) 0/26 (0) 0/26 (0) 0/26 (0) 2/26 (7,7) 

DO 
0/26 

(0) 

4/26 

(15,4) 
0/26 (0) 0/26 (0) 0/26 (0) 

2/26 

(7,7) 
2/26 (7,7) 

TSS 
13/26 

(50) 

10/26 

(38,5) 

8/26 

(30,8) 

12/26 

(46,2) 

12/26 

(46,2) 

6/26 

(23,1) 

3/26 

(11,5) 

NH3 
1/26 

(3,8) 

0/26 

(0) 

5/26 

(19,2) 

9/26 

(34,6) 
1/26 (3,8) 0/26 (0) 

4/26 

(15,4) 

Fe 
15/26 

(57,7) 

14/26 

(53,8) 

12/26 

(46,2) 
2/26 (7,7) 

11/26 

(42,3) 

11/26 

(42,3) 

3/26 

(11,5) 

PO4
3- 

1/26 

(3,8) 

6/26 

(23,1) 
- - - 0/26 (0) 0/26 (0) 

Coliform 
14/26 

(53,8) 

7/26 

(26,9) 

6/26 

(23,1) 

15/26 

(57,7) 

18/26 

(69,2) 

9/26 

(34,6) 

9/26 

(34,6) 

- Số chỉ tiêu 

PT vượt 

6/7 

(85,7) 

5/7 

(71,4) 

4/6 

(66,7) 

4/6 

(66,7) 

4/6 

(66,7) 

4/7 

(57,1) 

6/7 

(85,7) 

- Tổng 

thông số PT 

vượt 

52/182 

(28,6) 

46/182 

(25,3) 

31/156 

(19,9) 

38/156 

(24,4) 

42/156 

(26,9) 

28/182 

(15,4) 

23/182 

(12,6) 

 (Nguồn: Trung tâm CESAT lập, tháng 12/2020). Ghi chú: PT: phân tích. 

Nhận xét: Bảng 3.16 cho thấy, trong giai đoạn 2016 - 2019 có thể diễn ra xu thế 

suy giảm chất lượng nước biển ven bờ, bởi số lượng chỉ tiêu phân tích vượt quy chuẩn 

hàng năm có xu thế tăng từ 4/6 (2016-2018) xuống 6/7 (2020) và tổng số thông số 

phân tích vượt quy chuẩn hàng năm tăng từ 31/156 (2016) lên 42/182 (2018). Tính 

chung cho cả giai đoạn 2016-2020, có tổng số 6/7 chỉ tiêu phân tích vượt quy chuẩn, 

bao gồm: pH, DO, TSS, NH3, Fe, Coliform. 
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Nếu so sánh với nguồn số liệu quan trắc của các năm 2014-2015, thì có thể nhận 

thấy chất lượng nước biển ven bờ trong giai đoạn 2016-2020 tuy có suy giảm đi, song 

vẫn được cải thiện tốt hơn so với các năm 2014-2015 trước đó, bởi các năm 2014-2015 

có số chỉ tiêu và tổng thông số phân tích vượt quy chuẩn ở mức cao hơn so với giai 

đoạn 2016-2020. 

   
                           (a)                                                               (b) 

   
                             (c)                                                               (d) 

Hình 3. 12. Trình diễn về sự thay đổi trong một số thông số chính chất lượng  

nguồn nước biển ven bờ tại 5 điểm quan trắc của vùng UMT (T6/2020) 

Ghi chú: (a): TSS; (b): NH3; (c): Fe; (d): Coliform 

Tương tự như trên, để đánh giá định lượng hơn về xu thế diễn biến suy giảm chất 

lượng nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh, có thể dùng phương pháp phân tích thống kê 

đa biến, để xử lý tích hợp cho nguồn số liệu thống kê tích lũy của bảng 3.16 ở trên. 

Trong đó, chỉ số tổng hợp tính toán (%) phản ánh mức độ ảnh hưởng trực tiếp của tổng 

tích hợp các thông số/chỉ tiêu ô nhiễm vượt quy chuẩn, lên chất lượng nước biển ven 

bờ trên địa bàn tỉnh. Khi chỉ số tổng hợp tính toán (%) tăng lên, thì mức độ ô nhiễm 

nguồn nước biển ven bờ cũng sẽ tăng lên tương ứng và ngược lại. Do đó, chỉ số tổng 

hợp tính toán (%) được coi là chỉ số ô nhiễm nước biển ven bờ (CSON). 
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Kết quả tính toán chi tiết cho nguồn số liệu thống kê của bảng 3.16 theo công 

thức (1-2) ở trên như sau: 

 2016 2017 2018 2019 T6/2020 

CSON (%) 13,8 ±2,4 16,2 ±3,2 14,9 ±1,7 14,3 ±2,9 18,4 ±3,6 

                                

Hình 3. 13. Sự thay đổi chỉ số ô nhiễm nước biển ven bờ (CSON) giai đoạn 2016-

2020  

Trong đó, độ tin cậy của nguồn số liệu trong bảng 3.16 sau phép biến đổi chuẩn 

hóa bằng hàm log đạt từ 80÷89%, nhìn chung thỏa mãn quy tắc thống kê. 

Như vậy, kết quả hình 3.13 cho thấy, chỉ số ô nhiễm nước biển ven bờ (CSON) 

giai đoạn 2016-2020 có xu thế tăng từ 13,8 ±2,4% (2016) lên 18,4 ±3,6% (2020) và 

điều đó cũng cho thấy xu thế suy giảm liên tục về chất lượng nước biển ven bờ trên địa 

bàn tỉnh trong giai đoạn từ 2016 đến 2020. Với hàm tuyến tính xác định được: Y(%) = 

0,7x + 13,3, thì có thể xác định hệ số tăng liên tục trong CSON nguồn nước biển ven 

bờ của giai đoạn từ 2016 đến 2020 là: a = 0,7%/năm, tương ứng với mức độ nhẹ. 

Nhằm so sánh với số liệu quan trắc của các năm 2014-2015, có thể xử lý tổng 

hợp số liệu thống kê cho cả giai đoạn 2014-2020 như sau: 

 2014 2015 2016 2017 2018 

CSON (%) 16,0 ± 1,4 15,0 ± 2,7 6,2 ±1,0 7,0 ±1,5 7,0 ±1,8 

 2019 T6/2020    

 7,2 ±0,6 9,6 ±0,8    
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Hình 3. 14. So sánh CSON (%) giữa các năm của giai đoạn 2014-2020 

              

Hình 3. 15. Sự thay đổi chỉ số ô nhiễm nước biển ven bờ (CSON) giai đoạn 2014-

2020 

Như vậy, kết quả biểu đồ hình 3.14 và hình 3.15 cho thấy chỉ số ô nhiễm nước 

biển ven bờ (CSON) giai đoạn 2016-2020 có xu thế giảm so với các năm 2014-2015, 

trong khi tính cho cả giai đoạn 2014-2020 thì CSON có xu thế giảm ở mức độ khá 

đáng kể (-1,2%/năm) và điều đó cho thấy chất lượng nước biển ven bờ trên địa bàn 

tỉnh trong giai đoạn từ 2016 đến tháng 3/2020 có xu thế được cải thiện tốt hơn nhiều 

so với các năm 2014-2015 trước đó. 

3.3.1.2. So sánh chất lượng nước biển ven bờ với quy chuẩn môi trường Việt Nam  

a). Chất lượng nước biển ven bờ giữa các năm của giai đoạn 2016-2020: 

Để đánh giá chi tiết hơn về mức độ vượt quy chuẩn quy định của các thông số đo 

đạc, qua đó sẽ cho phép đánh giá cụ thể hơn về mức độ suy giảm chất lượng của mẫu 

nước biển ven bờ phân tích so với các mức quy định của nhà nước, thông thường sử 
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dụng phương pháp so sánh giá trị đo đạc thực tế của từng thông số quan trắc với mức 

giới hạn cho phép của thông số đo đạc đó, mà đã được quy định cụ thể trong quy 

chuẩn môi trường Việt Nam (QCVN 10-MT:2015/BTNMT, cột vùng bãi tắm và thể 

thao dưới nước; cột các nơi khác). 

Số lượng các chỉ tiêu phân tích dùng cho tính toán so sánh với QCVN là 6 chỉ 

tiêu (2016-2018) và 7 chỉ tiêu (2019-2020). Chỉ số chất lượng nước biển ven bờ so 

sánh QCVN của mẫu phân tích (CSCLNB = lần) là chỉ số tính toán trung bình từ 6-7 

kết quả so sánh QCVN theo từng chỉ tiêu phân tích với công thức: 

CSCLNB = 1/7[1/6](∑(CT)i/(QCVNCT)i   (7), với i =1,2,3,4,5,6,7 

Tương tự tính toán nội suy cho CSCLNB của tổng số lượng mẫu phân tích tại mỗi 

vùng quan trắc của tỉnh: 

CSCLVQTp = 1/n(∑(CSCLNBn)VQTp  (8), với n = 1,2,3,4,...,11; p =1,2,3 

Việc tính toán CSCLNB (lần) của từng vùng quan trắc nhằm tham khảo, triết xuất 

tối đa thông tin trong đánh giá chất lượng nước biển ven bờ theo các mục đích sử dụng 

khác nhau cho quá trình phát triển KT-XH của tỉnh. Kết quả tính toán CSCLNB (lần) 

giữa các năm của giai đoạn 2016-2020 cho các điểm đo, vùng quan trắc theo các công 

thức (7-8) nêu trên như trong bảng 3.17 dưới đây (Chi tiết xem bảng 3.17).  

Từ các kết quả của bảng 3.17, có thể rút ra một số nhận xét chính như sau: 

- CSCLNB của các điểm đo tại mỗi khu vực và vùng quan trắc giữa các năm của 

giai đoạn 2016-2020, có biến động mạnh theo từng vị trí và chỉ tiêu quan trắc cụ thể, 

theo mùa (đợt quan trắc) và theo năm, trong đó các chỉ tiêu pH, DO, TSS, NH3, Fe, 

Coliform thường gây ra ảnh hưởng lớn nhất đến giá trị CSCLNB của các điểm đo. 

- Tương tự, các CSCLNB trung bình của các vùng quan trắc giữa các năm của giai 

đoạn 2016-2020, cũng có biến động mạnh tương ứng theo CSCLNB của các điểm đo tại 

mỗi khu vực và vùng quan trắc nêu trên. Nhìn chung, tương tự như đối với nguồn 

nước mặt lục địa, thì việc sử dụng các giá trị CSCLNB trung bình cũng được coi là hữu 

ích, nhằm có được những đánh giá định lượng hơn về xu thế diễn biến thay đổi trong 

chất lượng nước biển ven bờ của tỉnh. 
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Bảng 3. 17. Kết quả tính toán CSCLNB của các điểm đo, vùng quan trắc của Kiên Giang 

TT Khu vực Vị trí quan trắc Kí hiệu mẫu 
Vùng quan 

trắc 

Kết quả tính toán CSCLNB (lần) 

2016 2017 2018 2019 T6/2020 

1  
Rạch Giá 

(2 điểm) 

Cửa biển bệnh viện Phó Cơ Điều-Khu lấn 

biển 
001Q/NB/II-16 

Tứ Giác 

Long Xuyên  

(10 điểm) 

13,93 101,48 10,37 3,28 13,94 

Cầu tàu khách Rạch Giá 002Q/NB/II-16 25,43 5,92 9,01 8,72 11,49 

2  
Hà Tiên 

(2 điểm) 

Ven biển cầu Tô Châu, phường Tô Châu 003Q/NB/II-16 1,24 3,29 4,72 1,08 1,10 

Khu du lịch Mũi Nai 004Q/NB/II-16 0,53 0,91 0,70 0,51 0,72 

3  
Kiên Lương 

(3 điểm) 

Ven biển chùa Hang, xã Bình An 005Q/NB/II-16 0,81 1,12 2,66 0,70 0,58 

Ven biển cầu Ba Hòn, TT Kiên Lương 006Q/NB/II-16 2,09 3,59 0,78 1,79 0,79 

Ven biển Hòn Heo, xã Dương Hoà. 007Q/NB/II-16 1,68 1,62 0,51 0,79 0,77 

4  
Hòn Đất 

(3 điểm) 

Cửa biển kinh Lình Huỳnh, xã Lình Huỳnh 008Q/NB/II-16 2,77 12,07 2,16 1,07 4,71 

Cửa biển kinh Vàm Rầy, xã Bình Sơn 009Q/NB/II-16 2,17 2,34 0,97 0,47 3,18 

Cửa biển kinh T5, xã Bình Giang 010Q/NB/II-16 1,21 2,50 4,00 1,30 1,63 

    TBvùng: 5,19 13,48 3,59 1,97 3,89 

5  
An Biên 

(2 điểm) 

Cửa biển sông Cái Lớn, xã Tây Yên 011Q/NB/II-16 

U Minh 

Thượng 

(5 điểm) 

3,01 3,13 23,03 1,65 1,18 

Cửa biển kinh Thứ Ba Biển, xã Nam Yên 012Q/NB/II-16 1,85 0,99 23,32 0,98 0,93 

6  
An Minh 

(3 điểm) 

Cửa biển kinh Thứ Tám, xã Thuận Hoà 013Q/NB/II-16 0,97 1,59 1,49 0,95 0,52 

Cửa biển Xẻo Nhào, xã Đông Hưng A 014Q/NB/II-16 1,35 200,87 1,54 1,37 0,67 

Cửa biển xã Vân Khánh 015Q/NB/II-16 1,81 3,54 4,50 1,93 1,23 

    TBvùng: 1,80 42,03 10,78 1,38 0,90 

7  
Kiên Hải 

(1 điểm) 
Ven biển Hòn Tre, xã Hòn Tre 016Q/NB/II-16 

 

 

Biển và Hải 

0,91 0,51 0,50 0,33 0,32 

8  Phú Quốc Khu du lịch Hiệp Thành, TT Dương Đông 017Q/NB/II-16 0,62 0,40 0,38 0,31 0,41 
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(10 điểm) Dinh Cậu, thị trấn Dương Đông 018Q/NB/II-16 đảo 

(11 điểm) 

0,69 0,55 0,50 0,47 0,42 

Cửa biển sông Dương Đông, TT Dương 

Đông 
019Q/NB/II-16 0,55 0,71 0,48 0,47 0,37 

Bãi biển Dương Tơ 020Q/NB/II-16 0,47 0,39 0,34 0,33 0,28 

Bãi Cửa Cạn, xã Cửa Cạn 021Q/NB/II-16 0,52 0,39 0,33 0,31 0,27 

Ven biển bến tàu An Thới, thị trấn An Thới 022Q/NB/II-16 0,62 0,50 0,58 0,39 0,35 

Làng chài Hàm Ninh (Cầu Cảng) 023Q/NB/II-16 0,57 0,81 0,46 0,33 0,61 

Ven biển bến Cảng Bãi Vòng, xã Hàm Ninh 024Q/NB/II-16 0,57 0,44 1,16 0,36 0,35 

Ấp Bãi Thơm, xã Bãi Thơm. 025Q/NB/II-16 0,53 0,48 1,31 0,32 0,27 

Mũi Gành Dầu (cách chợ Gành Dầu 100m) 026Q/NB/II-16 0,54 0,43 0,53 0,34 0,29 

    TBvùng: 0,60 0,51 0,60 0,36 0,36 

(Nguồn: Trung tâm CESAT tính toán, tháng 7/2020). Ghi chú: TB: trung bình. 

Lưu ý: Số liệu đợt 1/2020 (tháng 6/2020) chưa đặc trưng cho cả năm 2020, vì còn thiếu số liệu đợt 2/2020 (tháng 12/2020). 
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Ảnh hưởng lớn nhất của các chỉ tiêu như: pH, DO, TSS, NH3, Fe, Coliform, đặc 

biệt là của Coliform, Fe và TSS (Chi tiết xem hình 3.12), đến CSCLNB của các điểm 

đo, là khó tránh khỏi tại các vùng quan trắc có nước biển ven bờ chịu tác động nhạy 

cảm từ hoạt động nuôi trồng thủy sản ven bờ (chủ yếu phát triển tại vùng TGLX, 

UMT), với hàm lượng Coliform, Fe và TSS thường cao gấp nhiều lần quy chuẩn.  

Tương tự như trên, để đánh giá khái quát hóa về xu thế diễn biến của chất lượng 

nước biển ven bờ tại các vùng quan trắc, thì dưới đây sẽ chỉ tiến hành nghiên cứu, 

phân tích và đánh giá chi tiết về xu thế diễn biến CSCLTB tích hợp của các vùng quan 

trắc đối với nước biển ven bờ. 

b). Chất lượng nước biển ven bờ giữa các vùng quan trắc của tỉnh trong giai 

đoạn 2016-2020: 

Tổng hợp về CSCLTB tích hợp của các vùng quan trắc giữa các năm của giai 

đoạn 2016-2020, như trình bày trong bảng 3.18 dưới đây: 

Bảng 3. 18. CSCLNN trung bình của các vùng quan trắc giữa các năm của giai 

đoạn 2016-2020 

Stt  Vùng quan trắc 
CSCLTB qua các năm (lần) Trung 

bình 2016 2017 2018 2019 T6/2020 

1 Tứ Giác Long Xuyên 5,19 13,48 3,59 1,97 3,89 5,62 

2 U Minh Thượng 1,8 42,03 10,78 1,38 0.90 11,38 

3 Biển và Hải đảo 0,6 0,51 0,6 0,36 0,36 0,49 

(Nguồn: Trung tâm CESAT tính toán, tháng 7/2020) 

Từ bảng 3.18 ở trên, có thể nhận thấy sự biến động tăng – giảm khá thất thường 

qua các năm của CSCLTB tích hợp tại các vùng quan trắc. Tương tự như trên, ở đây áp 

dụng xử lý thống kê số liệu tích lũy trong bảng 3.18, để nghiên cứu xác định xu thế 

diễn biến rõ ràng của CSCLTB tích hợp qua các năm trong giai đoạn 2016-2020, mà kết 

quả như được tổng hợp trình bày trong bảng dưới đây: 

Bảng 3. 19. Kết quả xử lý nguồn số liệu của bảng 3.18 bằng phương pháp bình 

phương tối thiểu 

Stt  
Vùng 

quan trắc 

CSCLTB qua các năm (lần) Hàm tuyến tính: Y = ax + b 

và giá trị Rxy 2016 2017 2018 2019 T6/2020 

1 TGLX 5,19 13,48 3,59 1,97 3,89 Y=-1,4x+9,9; Rxy=-0,4915 

2 UMT 1,8 42,03 10,78 1,38 0.90 Y=-4,3x+24,1; Rxy=-0,3810 

3 B&HĐ 0,6 0,51 0,6 0,36 0,36 Y=-0,1x+0,7; Rxy=-0,8250 

(Nguồn: Trung tâm CESAT tính toán, tháng 7/2020) 

Từ kết quả của bảng 3.19, có thể nhận thấy rằng: tại vùng TGLX, UMT, B&HĐ, 

CSCLTB có xu thế giảm liên tục với hệ số khác biệt: -1,4, -4,3 và -0,1 lần/năm. 

Các đường tuyến tính đều có hệ số tương quan chưa cao (Rxy <0,75) và độ lệch 

chuẩn biến động rất lớn: S = ±0,1÷17,6 (tương ứng sai số tương đối trong khoảng: σ = 
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±25÷155%), mà nguyên nhân là do nguồn số liệu thực nghiệm có chứa sai số thô xuất 

hiện từ quá trình thu mẫu, đo đạc và phân tích mẫu nước biển, hoặc do ảnh hưởng chi 

phối của chỉ tiêu Coliform, Fe và TSS, lớn đến mức, gây sai số của quy luật số lớn. 

Vì vậy, tương tự như trên ở đây cũng áp dụng xử lý chuẩn hóa cho nguồn số liệu 

thực nghiệm bằng hàm log. Kết quả chuẩn hóa số liệu đo đạc cho thấy, độ tin cậy của 

số liệu sau chuẩn hóa có thể đạt tới 87%, nhìn chung thỏa mãn quy tắc thống kê. 

Kết quả chuẩn hóa nguồn số liệu của bảng 3.19 bằng hàm log như được tổng hợp 

trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3. 20. Kết quả chuẩn hóa nguồn số liệu của bảng 3.19 bằng hàm log 

Stt  Vùng quan trắc 
CSCLTB qua các năm (lần) Trung 

bình 2016 2017 2018 2019 T6/2020 

1 Tứ Giác Long Xuyên 5,19 5,91 5,38 2,44 5,98 4,98 

2 U Minh Thượng 2,17 12,85 5,07 1,53 0,87 4,50 

3 Biển và Hải đảo 0,71 0,51 0,71 0,26 0,26 0,49 

(Nguồn: Trung tâm CESAT tính toán, tháng 7/2020) 

Kết quả xử lý số liệu chuẩn hóa của bảng 3.20 bằng phương pháp bình phương 

tối thiểu cho các hàm tuyến tính 1 biến: Y (lần) = ax + b như trong bảng sau: 

Bảng 3. 21. Kết quả xử lý nguồn số liệu chuẩn hóa của bảng 3.20 bằng phương 

pháp bình phương tối thiểu 

Stt  
Vùng 

quan trắc 

CSCLTB qua các năm (lần) Hàm tuyến tính: Y = ax + b 

và giá trị Rxy 2016 2017 2018 2019 T6/2020 

1 TGLX 5,19 5,91 5,38 2,44 5,98 Y=-0,2x+5,5; Rxy=-0,2048 

2 UMT 2,17 12,85 5,07 1,53 0,87 Y=-1,4x+8,7; Rxy=-0,4459 

3 B&HĐ 0,71 0,51 0,71 0,26 0,26 Y=-0,1x+0,8; Rxy=-0,8071 

(Nguồn: Trung tâm CESAT tính toán, tháng 7/2020) 

Như vậy, kết quả của bảng 3.21 cho thấy, việc xử lý chuẩn hóa nguồn số liệu của 

bảng 3.20 bằng hàm log trong trường hợp này, cũng chưa góp phần làm giảm nguy cơ 

chi phối chủ đạo do sai số của quy luật số lớn. Do đó, nhằm hạn chế tác động của sai 

số thô, ở đây sẽ sử dụng mức giảm trung bình năm của CSCLTB để đánh giá mức độ 

cải thiện chất lượng nước biển ven bờ qua các năm của giai đoạn 2016-2020. 

Chi tiết việc so sánh kết quả tính toán CSCLNB trung bình của các vùng quan trắc 

theo phương pháp không chuẩn hóa và có chuẩn hóa nguồn số liệu ban đầu của bảng 

3.18 bằng hàm log như được tổng hợp trình bày dưới đây: 

Bảng 3. 22. So sánh kết quả tính toán CSCLNN trung bình của các vùng quan trắc 

theo trường hợp không và có chuẩn hóa số liệu ban đầu 

 TGLX UMT B&HĐ 

CSCLTB (lần):    

- Không chuẩn hóa 5,6 11,4 0,5 
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- Có chuẩn hóa 5,0 4,5 0,5 

(Nguồn: Trung tâm CESAT tính toán, tháng 7/2020) 

Từ kết quả bảng 3.22, có thể rút ra một số nhận xét như sau: 

- Tính trung bình cho cả giai đoạn 2016-2020, thì vùng TGLX và UMT có chất 

lượng nước biển ven bờ vượt quy chuẩn ở mức cao (bình quân 5,0; 4,5 lần). 

- Riêng tại vùng B&HĐ, thì chất lượng nước biển ven bờ không vượt quy chuẩn 

quy định (bình quân 0,5 lần). 

Điều này có nghĩa là sau giai đoạn 2016-2020, chất lượng nước biển ven bờ tại 

các vùng quan trắc, có xu thế được cải thiện tốt hơn, song tại vùng TGLX, UMT vẫn 

còn vượt quy chuẩn ở mức cao (bình quân vượt 4,5-5,0 lần). 

3.3.2. Diễn biến môi trường nước biển ven bờ tại khu vực nuôi trồng thủy sản 

3.3.2.1. Diễn biến chất lượng nước nuôi trồng thủy sản theo các thông số đặc trưng 

Theo Báo cáo quan trắc môi trường nước nuôi trồng thủy sản, thì trong giai đoạn 

2016-2020 sử dụng ổn định 7 chỉ tiêu phân tích (pH, DO, TSS, NH3, Fe, PO4
3- và 

Coliform). Với 2 vùng quan trắc: TGLX, UMT và 7 điểm đo hàng năm, tạo nên tổng 

số 49 thông số quan trắc thu thập và có thể so sánh với QCVN 10-MT:2015/BTNMT 

(cột vùng nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh). Tần suất quan trắc là 2 đợt/năm và 

giá trị trung bình năm là trung bình của 2 đợt quan trắc. 

Tổng hợp các nguồn số liệu quan trắc thu thập trong giai đoạn 2016-2020, có thể 

mô tả khái quát về những xu thế diễn biến thay đổi trong chất lượng nước nuôi trồng 

thủy sản theo các thông số đặc trưng của giai đoạn này như bảng dưới đây (có so sánh 

với số liệu quan trắc thu thập trong các năm 2014-2015 trước đó): 

Bảng 3. 23. Khái quát về những xu thế diễn biến thay đổi trong chất lượng nước 

nuôi trồng thủy sản theo các thông số đặc trưng của giai đoạn 2016-2020 

Thông số/ 

Chỉ tiêu 

Số điểm đo (a/b) và tỷ lệ (%) vượt so với QCVN theo từng năm 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 T3/2020 

pH 0/7 (0) 
1/7 

(14,3) 
0/7 (0) 0/7 (0) 0/7 (0) 0/7 (0) 0/7 (0) 

DO 
7/7 

(100) 

1/7 

(14,3) 
4/7 (57,1) 7/7 (100) 5/7 (71,4) 

5/7 

(71,4) 
7/7 (100) 

TSS 
4/7 

(57,1) 

5/7 

(71,4) 
6/7 (85,7) 7/7 (100) 1/7 (14,3) 

3/7 

(42,9) 
1/7 (14,3) 

NH3 0/7 (0) 
6/7 

(85,7) 
5/7 (71,4) 2/7 (28,6) 3/7 (42,9) 

4/7 

(57,1) 
3/7 (42,9) 

Fe 
7/7 

(100) 

7/7 

(100) 
6/7 (85,7) 1/7 (14,3) 6/7 (85,7) 7/7 (100) 3/7 (42,9) 

PO4
3- 

6/7 

(85,7) 
0/7 (0) 5/7 (71,4) 0/7 (0) 0/7 (0) 

1/7 

(14,3) 
0/7 (0) 

Coliform 7/7 4/7 5/7 (71,4) 5/7 (71,4) 5/7 (71,4) 4/7 3/7 (42,9) 
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Thông số/ 

Chỉ tiêu 

Số điểm đo (a/b) và tỷ lệ (%) vượt so với QCVN theo từng năm 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 T3/2020 

(100) (57,1) (57,1) 

- Số chỉ 

tiêu PT 

vượt 

5/7 

(71,4) 

6/7 

(85,7) 

6/7 

(85,7) 

5/7 

(71,4) 

5/7 

(71,4) 

6/7 

(85,7) 

5/7 

(71,4) 

- Tổng 

thông số 

PT vượt 

36/49 

(73,5) 

30/49 

(61,2) 

31/49 

(63,3) 

22/49 

(44,9) 

19/49 

(38,8) 

24/49 

(49,0) 

17/49 

(34,7) 

 (Nguồn: Trung tâm CESAT lập, tháng 7/2020). Ghi chú: PT: phân tích. 

Nhận xét: Bảng 3.23 cho thấy, trong giai đoạn 2016 - 2020 có thể diễn ra xu thế 

gia tăng chất lượng nước nuôi trồng thủy sản qua các năm, bởi số lượng chỉ tiêu phân 

tích vượt quy chuẩn hàng năm ổn định từ 5/7-6/7 và tổng số thông số phân tích vượt 

quy chuẩn hàng năm giảm từ 31/49 (2016) xuống 17/49 (2020). Tính chung cho cả 

giai đoạn 2016-2020, có tổng số 6/7 chỉ tiêu phân tích vượt quy chuẩn, bao gồm: DO, 

TSS, NH3, Fe, PO4
3-, Coliform. Trong đó, một số thông số thường vượt gấp nhiều mức 

quy chuẩn, bao gồm: NH3 và Coliform (Chi tiết xem hình 3.16), từ đó có thể gây ảnh 

hưởng lớn nhất đến chỉ số ô nhiễm nước nuôi trồng thủy sản tính toán (CSON). 

Nếu so sánh với nguồn số liệu quan trắc của các năm 2014-2015, thì có thể nhận 

thấy chất lượng nước nuôi trồng thủy sản trong cả giai đoạn 2014-2020 vừa qua đều có 

diễn biến khá ổn định theo xu thế được cải thiện tốt hơn. 

   
                           (a)                                                               (b) 
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                             (c)                                                               (d) 

Hình 3. 16. Trình diễn về sự thay đổi trong một số thông số chính chất lượng  

nước NTTS tại 7 điểm quan trắc của các vùng TGLX, UMT (T3/2020) 

Ghi chú: (a): DO; (b): NH3; (c): Fe; (d): Coliform 

Tương tự như trên, để đánh giá định lượng hơn về xu thế diễn biến gia tăng trong 

chất lượng nước nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh, có thể dùng phương pháp phân 

tích thống kê đa biến, để xử lý tích hợp cho các số liệu thống kê tích lũy của bảng 3.23 

ở trên. Trong đó, chỉ số tổng hợp tính toán (%) phản ánh mức độ ảnh hưởng trực tiếp 

của tổng tích hợp các thông số/chỉ tiêu ô nhiễm vượt quy chuẩn, lên chất lượng nước 

nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh. Khi chỉ số tổng hợp tính toán (%) tăng lên, thì 

mức độ ô nhiễm nguồn nước nuôi trồng thủy sản cũng sẽ tăng lên tương ứng và ngược 

lại. Do đó, chỉ số tổng hợp tính toán (%) được coi là chỉ số ô nhiễm nước nuôi trồng 

thủy sản (CSON). 

Kết quả tính toán chi tiết cho nguồn số liệu thống kê của bảng 3.23 theo công 

thức (1-2) ở trên như sau: 

 2016 2017 2018 2019 T3/2020 

CSON (%) 50,0 ±11,5 23,8 ±5,4 20,1 ±5,3 27,8 ±6,7 19,9 ±5,4 

                                                                

Hình 3. 17. Sự thay đổi chỉ số ô nhiễm nước nuôi trồng thủy sản (CSON)                           

giai đoạn 2016-2020  
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Trong đó, độ tin cậy của nguồn số liệu trong bảng 3.23 sau phép biến đổi chuẩn 

hóa bằng hàm log đạt từ 71÷83%, nhìn chung thỏa mãn quy tắc thống kê. 

Như vậy, kết quả hình 3.17 cho thấy, chỉ số ô nhiễm nước nuôi trồng thủy sản 

(CSON) giai đoạn 2016-2020 có xu thế giảm từ 50,0 ±11,5% (2016) xuống còn 19,9 

±5,4% (T3/2020) và điều đó cũng cho thấy xu thế cải thiện liên tục về chất lượng nước 

nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn từ 2016 đến 2020. Với hàm tuyến 

tính xác định được: Y(%) = -5,6x + 45,2, thì có thể xác định hệ số giảm liên tục trong 

CSON nguồn nước nuôi trồng thủy sản của giai đoạn từ 2016 đến 2020 là: a = -

5,6%/năm, tương ứng với mức độ cao. 

Nhằm so sánh với số liệu quan trắc của các năm 2014-2015, có thể xử lý tổng 

hợp số liệu thống kê cho cả giai đoạn 2014-2020 như sau: 

 2014 2015 2016 2017 2018 

CSON (%) 24,6 ± 6,8 28,4 ± 6,5 50,0 ±11,5 23,8 ±5,4 20,1 ±5,3 

 2019 T6/2020    

 27,8 ±6,7 19,9 ±5,4    

            

Hình 3. 18. So sánh CSON (%) giữa các năm của giai đoạn 2014-2020 
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Hình 3. 19. Sự thay đổi chỉ số ô nhiễm nước nuôi trồng thủy sản (CSON)                           

giai đoạn 2014-2020 

Như vậy, kết quả biểu đồ hình 3.18 và hình 3.19 cho thấy chỉ số ô nhiễm nước 

nuôi trồng thủy sản (CSON) trong các năm 2014-2015 có giá trị tương đồng với các 

năm 2017-2020 (ngoại trừ năm 2016 có diễn biến tăng cao đột biến) và nếu tính cho cả 

giai đoạn 2014-2020 thì CSON có xu thế giảm ở mức độ khá đáng kể (-1,6%/năm). 

Điều đó cho thấy chất lượng nước nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 

từ 2014 đến tháng 3/2020 có xu thế được cải thiện tốt hơn. 

3.3.2.2. So sánh chất lượng nước nuôi trồng thủy sản với quy chuẩn môi trường 

Việt Nam  

a). Chất lượng nước nuôi trồng thủy sản giữa các năm của giai đoạn 2016-

2020: 

Để đánh giá chi tiết hơn về mức độ vượt quy chuẩn quy định của các thông số đo 

đạc, qua đó sẽ cho phép đánh giá cụ thể hơn về mức độ suy giảm, hoặc gia tăng chất 

lượng của mẫu nước nuôi trồng thủy sản phân tích so với mức quy định của nhà nước, 

thông thường sử dụng phương pháp so sánh giá trị đo đạc thực tế của từng thông số 

quan trắc với mức giới hạn cho phép của thông số đo đạc đó, mà đã được quy định cụ 

thể trong quy chuẩn môi trường Việt Nam áp dụng (QCVN 10-MT:2015/BTNMT, cột 

vùng nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thuỷ sinh). 

Số lượng các chỉ tiêu phân tích dùng cho tính toán so sánh với QCVN là 7 chỉ 

tiêu. Chỉ số chất lượng nước nuôi trồng thủy sản so sánh QCVN của mẫu phân tích 

(CSCLNTTS = lần) là chỉ số tính toán trung bình từ 7 kết quả so sánh QCVN theo từng 

chỉ tiêu phân tích với công thức: 

CSCLNTTS = 1/7(∑(CT)i/(QCVNCT)i   (9), với i =1,2,3,4,5,6,7 
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Tương tự tính toán nội suy cho CSCLNTTS của tổng số lượng mẫu phân tích tại 

mỗi vùng quan trắc của tỉnh: 

CSCLVQTp = 1/n(∑(CSCLNTTSn)VQTp  (10), với n = 1,2,3,4; p =1,2 

Việc tính toán CSCLNTTS (lần) của từng vùng quan trắc nhằm tham khảo, triết 

xuất tối đa thông tin trong việc đánh giá chất lượng nước nuôi trồng thủy sản phục vụ 

phát triển KT-XH của tỉnh. Kết quả tính toán CSCLNTTS (lần) giữa các năm của giai 

đoạn 2016-2020 cho các điểm đo, vùng quan trắc theo các công thức (9-10) nêu trên 

như được tổng hợp trong bảng 3.24 dưới đây (Chi tiết xem bảng 3.24).  

Từ các kết quả của bảng 3.24, có thể rút ra một số nhận xét chính như sau: 

- Tương tự như các trường hợp đã nghiên cứu đánh giá ở trên, thì CSCLNTTS của 

các điểm đo tại mỗi khu vực và vùng quan trắc giữa các năm của giai đoạn 2016-2020, 

cũng có biến động mạnh theo từng vị trí và chỉ tiêu quan trắc cụ thể, theo mùa (đợt 

quan trắc) và theo năm, trong đó chỉ tiêu DO, TSS, NH3, Fe, PO4
3-, Coliform thường 

gây ra ảnh hưởng lớn nhất đến giá trị CSCLNTTS của các điểm đo, đặc biệt là chỉ tiêu 

NH3 và Coliform thường vượt gấp nhiều lần quy chuẩn. 

- Tương tự, các CSCLNTTS trung bình của các vùng quan trắc giữa các năm của 

giai đoạn 2016-2020, cũng có biến động mạnh tương ứng theo CSCLNTTS của các điểm 

đo tại mỗi khu vực và vùng quan trắc nêu trên. Nhìn chung, tương tự như đối với 

nguồn nước biển ven bờ, thì việc sử dụng các giá trị CSCLNTTS trung bình cũng được 

coi là hữu ích, nhằm có được những đánh giá định lượng hơn về xu thế diễn biến thay 

đổi trong chất lượng nước nuôi trồng thủy sản của tỉnh. 

Việc phát hiện ra ảnh hưởng lớn nhất của các chỉ tiêu Coliform và NH3 (Chi tiết 

xem hình 3.16), đến CSCLNTTS của các điểm đo, cho thấy rằng hoạt động nuôi trồng 

thủy sản tại một số khu vực cụ thể đã có dấu hiệu bị ô nhiễm ở mức cao bởi hàm lượng 

Coliform và NH3 (chủ yếu sinh ra từ phân hủy thức ăn dư thừa).  

Tương tự như trên, để đánh giá khái quát hóa về xu thế diễn biến của chất lượng 

nước nuôi trồng thủy sản tại các vùng quan trắc, thì dưới đây sẽ chỉ tiến hành nghiên 

cứu, phân tích và đánh giá chi tiết về xu thế diễn biến CSCLTB tích hợp của các vùng 

quan trắc đối với nước nuôi trồng thủy sản. 
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Bảng 3. 24. Kết quả tính toán CSCLNTTS của các điểm đo, vùng quan trắc của Kiên Giang 

TT Khu vực Vị trí quan trắc Kí hiệu mẫu 
Vùng quan 

trắc 

Kết quả tính toán CSCLNTTS (lần) 

2016 2017 2018 2019 T3/2020 

1 
Kiên Lương 

(3 điểm) 

Cống Tam Bản - kinh RG đi HT, xã 

Hòa Điền 
001Q/TS/III-16 

Tứ Giác 

Long Xuyên  

(3 điểm) 

1,19 2,27 1,19 0,99 1,11 

Cầu Tà Săng (QL80), xã Dương Hòa 002Q/TS/III-16 1,15 0,80 0,90 0,66 1,06 

Cống Tam Bản (QL 80), xã Dương 

Hòa 
003Q/TS/III-16 0,99 0,86 0,90 0,93 1,46 

    TBvùng: 1,11 1,31 1,00 0,86 1,21 

2 
An Biên 

(1 điểm) 

Kinh Chống Mỹ - rạch Thứ Ba, Nam 

Yên 
004Q/TS/III-16 

U Minh 

Thượng 

(4 điểm) 

1,66 8,83 18,24 1,04 0,50 

3 
An Minh 

(1 điểm) 

Kinh Chống Mỹ - Xẻo Nhàu, xã Đông 

Thạnh 
005Q/TS/III-16 2,06 8,605 4,25 0,91 1,36 

4 
Vĩnh Thuận 

(2 điểm) 

Ấp Đập Đá , xã Vĩnh Phong 006Q/TS/III-16 1,82 18,01 1,43 0,83 0,70 

Vùng nuôi tôm thuộc xã Vĩnh Bình 

Nam 
007Q/TS/III-16 2,63 18,05 25,47 1,13 1,14 

    TBvùng: 2,04 13,37 12,35 0,98 0,92 

(Nguồn: Trung tâm CESAT tính toán, tháng 7/2020). Ghi chú: TB: trung bình. 

Lưu ý: Số liệu đợt 1/2020 (tháng 3/2020) chưa đặc trưng cho cả năm 2020, vì còn thiếu số liệu đợt 2/2020 (tháng 9/2020). 
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b). Chất lượng nước nuôi trồng thủy sản giữa các vùng quan trắc của tỉnh 

trong giai đoạn 2016-2020: 

Tổng hợp về CSCLTB tích hợp của các vùng quan trắc giữa các năm của giai 

đoạn 2016-2020, như trình bày trong bảng 3.25 dưới đây: 

Bảng 3. 25. CSCLNN trung bình của các vùng quan trắc giữa các năm của giai 

đoạn 2016-2020 

Stt  Vùng quan trắc 
CSCLTB qua các năm (lần) Trung 

bình 2016 2017 2018 2019 T3/2020 

1 Tứ Giác Long Xuyên 1,11 1,31 1,00 0,86 1,21 1,10 

2 U Minh Thượng 2,04 13,37 12,35 0,98 0,92 5,93 

(Nguồn: Trung tâm CESAT tính toán, tháng 7/2020) 

Từ bảng 3.25 ở trên, có thể nhận thấy sự biến động tăng – giảm khá thất thường 

qua các năm của CSCLTB tích hợp tại vùng TGLX, UMT. Tương tự như trên, ở đây áp 

dụng xử lý thống kê số liệu tích lũy trong bảng 3.25, để nghiên cứu xác định xu thế 

diễn biến rõ ràng của CSCLTB tích hợp qua các năm trong giai đoạn 2016-2020, mà kết 

quả như được tổng hợp trình bày trong bảng dưới đây: 

Bảng 3. 26. Kết quả xử lý nguồn số liệu của bảng 3.25 bằng phương pháp bình 

phương tối thiểu 

Stt  
Vùng 

quan trắc 

CSCLTB qua các năm (lần) Hàm tuyến tính: Y = ax + b 

và giá trị Rxy 2016 2017 2018 2019 T3/2020 

1 TGLX 1,11 1,31 1,00 0,86 1,21 Y=-0,03x+1,2; Rxy=-0,2246 

2 UMT 2,04 13,37 12,35 0,98 0,92 Y=-1,5x+10,3; Rxy=-0,3643 

(Nguồn: Trung tâm CESAT tính toán, tháng 7/2020). 

Từ kết quả của bảng 3.26, có thể nhận thấy: tại vùng TGLX, UMT, CSCLTB có 

xu thế giảm liên tục với hệ số khác biệt: -0,03 và -1,5 lần/năm. 

Các đường tuyến tính đều có hệ số tương quan chưa cao (Rxy <0,75) và độ lệch 

chuẩn biến động rất lớn: S = ±0,2÷6,4 (tương ứng sai số tương đối trong khoảng: σ = 

±16÷107%), mà nguyên nhân là do nguồn số liệu thực nghiệm có chứa sai số thô xuất 

hiện từ quá trình thu mẫu, đo đạc và phân tích mẫu nước biển, hoặc do ảnh hưởng chi 

phối của chỉ tiêu Coliform và NH3, lớn đến mức, gây ra quy luật sai số số lớn. 

Vì vậy, tương tự như trên ở đây cũng áp dụng xử lý chuẩn hóa cho nguồn số liệu 

thực nghiệm bằng hàm log. Kết quả chuẩn hóa số liệu đo đạc cho thấy, độ tin cậy của 

số liệu sau chuẩn hóa có thể đạt tới 93%, nhìn chung thỏa mãn quy tắc thống kê. Kết 

quả chuẩn hóa nguồn số liệu của bảng 3.26 bằng hàm log như trong bảng sau: 

Bảng 3. 27. Kết quả chuẩn hóa nguồn số liệu của bảng 3.26 bằng hàm log 

Stt  
Vùng quan 

trắc 

CSCLTB qua các năm (lần) Trung 

bình 2016 2017 2018 2019 T3/2020 
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1 TGLX 1,11 1,20 1,00 0,82 1,14 1,05 

2 UMT 2,56 5,88 5,57 0,97 0,90 3,17 

(Nguồn: Trung tâm CESAT tính toán, tháng 7/2020) 

Kết quả xử lý số liệu chuẩn hóa của bảng 3.27 bằng phương pháp bình phương 

tối thiểu cho các hàm tuyến tính 1 biến: Y (lần) = ax + b như trong bảng sau: 

Bảng 3. 28. Kết quả xử lý nguồn số liệu chuẩn hóa của bảng 3.27 bằng phương 

pháp bình phương tối thiểu 

Stt  
Vùng 

quan trắc 

CSCLTB qua các năm (lần) Hàm tuyến tính: Y = ax + b 

và giá trị Rxy 2016 2017 2018 2019 T3/2020 

1 TGLX 1,11 1,20 1,00 0,82 1,14 Y=-0,03x+1,2; Rxy=-0,3382 

2 UMT 2,56 5,88 5,57 0,97 0,90 Y=-0,8x+5,6; Rxy=-0,5372 

(Nguồn: Trung tâm CESAT tính toán, tháng 7/2020) 

Như vậy, kết quả của bảng 3.28 cho thấy, việc xử lý chuẩn hóa nguồn số liệu của 

bảng 3.27 bằng hàm log trong trường hợp này, cũng chưa góp phần giảm thiểu nguy 

cơ chi phối chủ đạo do sai số của quy luật số lớn. Do đó, nhằm hạn chế tác động do sai 

số thô, ở đây sử dụng mức tăng trung bình năm của CSCLTB để đánh giá mức độ cải 

thiện chất lượng nước nuôi trồng thủy sản qua các năm của giai đoạn 2016-2020. 

Chi tiết việc so sánh kết quả tính toán CSCLNTTS trung bình của các vùng quan 

trắc theo phương pháp không chuẩn hóa và có chuẩn hóa nguồn số liệu ban đầu của 

bảng 3.24 bằng hàm log như được tổng hợp trình bày dưới đây: 

Bảng 3. 29. So sánh kết quả tính toán CSCLNTTS trung bình của 2 vùng quan trắc 

theo trường hợp không và có chuẩn hóa số liệu ban đầu 

 TGLX UMT 

CSCLTB (lần):   

- Không chuẩn hóa 1,1 5,9 

- Có chuẩn hóa 1,1 3,2 

(Nguồn: Trung tâm CESAT tính toán, tháng 7/2020) 

Từ kết quả bảng 3.29, có thể rút ra một số nhận xét như sau: tính trung bình cho 

cả giai đoạn 2016-2020, thì vùng TGLX và UMT có chất lượng nước nuôi trồng thủy 

sản còn vượt quy chuẩn quy định ở mức độ từ nhẹ (1,1 lần) đến mức cao (3,2 lần). 

Điều này có nghĩa là sau giai đoạn 2016-2020, chất lượng nước nuôi trồng thủy 

sản tại 2 vùng quan trắc, có xu thế được cải thiện tốt hơn, song vẫn còn vượt quy 

chuẩn bình quân từ mức độ nhẹ đến mức cao. 

3.3.3. Các vấn đề môi trường biển ven bờ nổi cộm của tỉnh Kiên Giang 

Từ các kết quả nghiên cứu và đánh giá chi tiết về chất lượng nước biển ven bờ 

trên địa bàn tỉnh trình bày ở trên, có thể rút ra kết luận về một số vấn đề môi trường 

nước biển ven bờ nổi cộm của tỉnh như dưới đây: 
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- Chất lượng nước biển ven bờ tại các điểm đo, vùng quan trắc, nhìn chung có xu 

thế được cải thiện tốt hơn so với năm 2015 (giai đoạn 2011-2015 trước đó), song vẫn 

còn vượt quy chuẩn ở mức từ nhẹ đến cao. Riêng tại vùng B&HĐ, chất lượng nước 

biển ven bờ chưa vượt quy chuẩn (bình quân 0,6 lần), cho thấy môi trường bãi tắm và 

thể thao dưới nước đang được duy trì hiệu quả. 

- Tương tự, chất lượng nước nuôi trồng thủy sản tại các điểm đo, vùng quan trắc, 

nhìn chung cũng có xu thế được cải thiện tốt hơn so với năm 2015 (giai đoạn 2011-

2015 trước đó), song vẫn còn vượt quy chuẩn ở mức từ nhẹ đến cao. 

- Đối với chất lượng nước biển ven bờ, thì đã phát hiện thấy ảnh hưởng lớn nhất 

của các chỉ tiêu như: DO, TSS, NH3, Fe, Coliform, đặc biệt là của Coliform và TSS, 

đến CSCLNB của các điểm đo, mà nguyên nhân là do nước biển ven bờ chịu tác động 

nhạy cảm từ hoạt động nuôi trồng thủy sản ven bờ (chủ yếu phát triển tại vùng TGLX, 

UMT), với hàm lượng Coliform và TSS thường cao gấp nhiều lần quy chuẩn.  

- Đối với chất lượng nước nuôi trồng thủy sản, thì đã phát hiện thấy ảnh hưởng 

lớn nhất của các chỉ tiêu như: DO, TSS, NH3, Fe, PO4
3-, Coliform, đặc biệt là của NH3 

và Coliform (thường vượt gấp nhiều mức quy chuẩn), đến CSCLNTTS của các điểm đo, 

mà nguyên nhân là do thức ăn dư thừa từ hoạt động nuôi trồng thủy sản còn chưa được 

thu gom và xử lý đạt quy chuẩn, nên thức ăn dư thừa tự phân hủy, sản sinh dư lượng 

amôni (NH4
+) trong nguồn nước nuôi trồng.  

Điều này cho thấy chất lượng nước biển ven bờ tại 2 vùng: TGLX và UMT, đã bị 

nhiễm một số tác nhân chính, như: Coliform, TSS và NH3, mà nguyên nhân xuất phát 

từ hoạt động nuôi trồng thủy sản: nguồn thức ăn dư thừa chưa được thu gom và xử lý 

đạt quy chuẩn, nên làm tăng đồng thời Coliform, TSS và NH3 trong nước biển. 
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CHƯƠNG IV 

HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ 

 

4.1. KHÁI QUÁT DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ THEO CÁC 

THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG 

Theo Báo cáo quan trắc môi trường không khí, thì trong giai đoạn 2016-2020 sử 

dụng ổn định 5 chỉ tiêu phân tích môi trường không khí xung quanh, bao gồm: độ ồn, 

tổng bụi lơ lửng (PM10 và PM2,5), CO, NO2, SO2, được quy định mức giới hạn cho 

phép theo QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 26:2016/BYT. Với 4 vùng quan trắc 

gồm: TGLX, TSH, UMT, B&HĐ và tổng số điểm đo tăng từ 39 điểm/(2016-2018) lên 

41 điểm/(2019-2020) trên địa bàn tỉnh, tạo nên tổng số thông số phân tích là 195 thông 

số/(2016-2018) và 205 thông số/(2019-2020). Tần suất quan trắc là 4 đợt trong năm và 

giá trị trung bình năm là trung bình của 4 đợt quan trắc. 

Tổng hợp các nguồn số liệu quan trắc thu thập trong giai đoạn 2016-2020, có thể 

mô tả khái quát về những xu thế diễn biến thay đổi trong chất lượng môi trường không 

khí theo các thông số đặc trưng của giai đoạn này như bảng dưới đây (có so sánh với 

số liệu quan trắc thu thập trong các năm 2014-2015 trước đó): 

Bảng 4. 1. Khái quát về những xu thế diễn biến thay đổi trong chất lượng môi 

trường không khí theo các thông số đặc trưng của giai đoạn 2016-2020 

Thông 

số/ Chỉ 

tiêu 

Số điểm đo (a/b) và tỷ lệ (%) vượt so với QCVN theo từng năm 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
T3-

6/2020 

Độ ồn 
18/32 

(56,3) 

16/32 

(50) 

6/39 

(15,4) 

12/39 

(30,8) 
8/39 (20,5) 

18/41 

(43,9) 

9/41 

(22,0) 

Tổng bụi 
11/32 

(34,4) 

19/32 

(59,4) 

30/39 

(76,9) 
7/39 (18,0) 6/39 (15,4) 0/41 (0) 

2/41 

(4,9) 

CO 
0/32 

(0) 

0/32 

(0) 
0/39 (0) 0/39 (0) 0/39 (0) 0/41 (0) 0/41 (0) 

NO2 
3/32 

(9,4) 

2/32 

(6,3) 

20/39 

(51,3) 

14/39 

(35,9) 
0/39 (0) 0/41 (0) 

2/41 

(4,9) 

SO2 
1/32 

(3,1) 

0/32 

(0) 

14/39 

(35,9) 
6/39 (15,4) 0/39 (0) 0/41 (0) 

2/41 

(4,9) 

- Số chỉ 

tiêu PT 

vượt 

4/5 

(80) 

3/5 

(60) 

4/5 

(80) 

4/5 

(80) 

2/5 

(40,0) 

1/5 

(20,0) 

4/5 

(80,0) 

- Tổng 

thông số 

PT vượt 

35/160 

(21,9) 

37/160 

(23,1) 

70/195 

(35,9) 

39/195 

(20,0) 

14/195 

(7,2) 

18/205 

(8,8) 

15/205 

(7,3) 

 (Nguồn: Trung tâm CESAT lập, tháng 8/2020). Ghi chú: PT: phân tích. 
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Nhận xét: Bảng 4.1 cho thấy, trong giai đoạn 2016 - 2020 có thể diễn ra xu thế 

cải thiện chất lượng môi trường không khí đô thị và công nghiệp qua các năm, bởi số 

lượng chỉ tiêu phân tích vượt quy chuẩn hàng năm giảm từ 4/5 (2016) xuống còn 1/5 

(2019) và tổng số thông số phân tích vượt quy chuẩn hàng năm giảm từ 70/195 (2016) 

xuống 15/205 (2020). Tính chung cho cả giai đoạn 2016-2020, có tổng số 4/5 chỉ tiêu 

phân tích vượt quy chuẩn, gồm: độ ồn, tổng bụi, NO2, SO2. 

Nếu so sánh với nguồn số liệu quan trắc của các năm 2014-2015, thì có thể nhận 

thấy chất lượng không khí trong cả giai đoạn 2014-2020 vừa qua đều có diễn biến khá 

ổn định theo xu thế được cải thiện tốt hơn. 

   
                           (a)                                                               (b) 

   
                             (c)                                                               (d) 

Hình 4. 1. Trình diễn về sự thay đổi trong một số thông số chính chất lượng  

không khí tại TP. Rạch Giá và TP. Hà Tiên của vùng TGLX (T6/2020) 

Ghi chú: (a): Độ ồn; (b): Tổng bụi; (c): NO2; (d): SO2 
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Trên hình 4.1 trình diễn về sự thay đổi trong một số thông số chính chất lượng  

không khí tại TP. Rạch Giá và TP. Hà Tiên của vùng TGLX (đợt 2 – tháng 6/2020). 

Kết quả cho thấy, tại khu vực các đô thị lớn của tỉnh, phát hiện thấy tình trạng ô nhiễm 

cục bộ do độ ồn và cá biệt có 1 điểm đo bị ô nhiễm nhẹ NO2. 

Tương tự như trên, để đánh giá định lượng hơn về xu thế diễn biến gia tăng chất 

lượng không khí trên địa bàn tỉnh, có thể dùng phương pháp phân tích thống kê đa 

biến, để xử lý tích hợp cho nguồn số liệu thống kê tích lũy của bảng 4.1 ở trên. Trong 

đó, chỉ số tổng hợp tính toán (%) phản ánh mức độ ảnh hưởng trực tiếp của tổng tích 

hợp các thông số/chỉ tiêu ô nhiễm vượt quy chuẩn, lên chất lượng không khí trên địa 

bàn tỉnh. Khi chỉ số tổng hợp tính toán (%) tăng lên, thì mức độ ô nhiễm không khí 

cũng sẽ tăng lên tương ứng và ngược lại. Do đó, chỉ số tổng hợp tính toán (%) được 

coi là chỉ số ô nhiễm không khí (CSON).  

Chỉ số tổng hợp tính toán (%) được xác định theo phương pháp bình phương tối 

thiểu cho phép xử lý số liệu thống kê của 5 chỉ tiêu phân tích (vượt hoặc không vượt 

quy chuẩn) đã qua bước biến đổi chuẩn hóa bằng hàm log, với công thức: 

 CSON (%) = 1/5(∑CTi) ± S  (11),  với i = 1,2,3,4,5 và  

Và độ lệch chuẩn tính toán: S = ±√∑∆2/n(n-1)  (12), với n = 5.  

Kết quả tính toán chi tiết cho nguồn số liệu thống kê của bảng 4.1 theo công thức 

(11-12) ở trên như sau: 

 2016 2017 2018 2019 T3-6/2020 

CSON (%) 26,3 ±8,0 14,3 ±2,9 7,0 ±0,5 7,8 ±1,6 13,8 ±2,5 

                                                           

Hình 4. 2. Sự thay đổi chỉ số ô nhiễm không khí (CSON) giai đoạn 2016-2020  

Trong đó, độ tin cậy của nguồn số liệu trong bảng 4.1 sau phép biến đổi chuẩn 

hóa bằng hàm log đạt từ 69÷92%, nhìn chung thỏa mãn quy tắc thống kê. 



112 

 

Như vậy, kết quả hình 4.2 cho thấy, chỉ số ô nhiễm không khí (CSON) giai đoạn 

2016-2020 có xu thế giảm từ 26,3 ±8,0% (2016) xuống còn 13,8 ±2,5% (T3-6/2020) 

và điều đó cũng cho thấy xu thế cải thiện liên tục về chất lượng không khí trên địa bàn 

tỉnh trong giai đoạn từ 2016 đến 2020. Với hàm tuyến tính xác định được: Y(%) = -

3,2x + 23,3, thì có thể xác định hệ số giảm liên tục trong CSON không khí của giai 

đoạn từ 2016 đến 2020 là: a = -3,2%/năm, tương ứng mức độ khá cao. 

Nhằm so sánh với số liệu quan trắc của các năm 2014-2015, có thể xử lý tổng 

hợp số liệu thống kê cho cả giai đoạn 2014-2020 như sau: 

 2014 2015 2016 2017 2018 

CSON (%) 15,7 ± 4,1 11,8 ± 3,2 26,3 ±8,0 14,3 ±2,9 7,0 ±0,5 

 2019 T6/2020    

 7,8 ±1,6 13,8 ±2,5    

              

Hình 4. 3. So sánh CSON (%) giữa các năm của giai đoạn 2014-2020 

              

Hình 4. 4. Sự thay đổi chỉ số ô nhiễm không khí (CSON) giai đoạn 2014-2020 
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Như vậy, kết quả biểu đồ hình 4.3 và 4.4 cho thấy chỉ số ô nhiễm không khí 

(CSON) trong các năm 2014-2015 có giá trị tương đồng với các năm 2017-2020 

(ngoại trừ năm 2016 có diễn biến tăng cao đột biến) và nếu tính cho cả giai đoạn 2014-

2020 thì CSON có xu thế giảm ở mức độ khá đáng kể (-1,2%/năm). Điều đó cho thấy 

chất lượng không khí trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn từ 2014 đến tháng 3/2020 có xu 

thế được cải thiện tốt hơn. 

4.2. SO SÁNH CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ, TIẾNG ỒN VỚI QUY CHUẨN 

MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 

4.2.1. Chất lượng không khí giữa các năm của giai đoạn 2016-2020 

Để đánh giá chi tiết hơn về mức độ vượt quy chuẩn quy định của các thông số đo 

đạc, qua đó sẽ cho phép đánh giá cụ thể hơn về mức độ cải thiện hoặc suy giảm chất 

lượng của mẫu không khí phân tích so với các mức quy định của nhà nước, thông 

thường sử dụng phương pháp so sánh giá trị đo đạc thực tế của từng thông số quan trắc 

với mức giới hạn cho phép của thông số đo đạc đó, mà đã được quy định cụ thể trong 

quy chuẩn môi trường Việt Nam (QCVN 05:2013/BTNMT). 

Số lượng các chỉ tiêu phân tích dùng so sánh với QCVN là 5 chỉ tiêu. Chỉ số chất 

lượng không khí so sánh QCVN của mẫu phân tích (CSCLKK = lần) là chỉ số tính toán 

trung bình từ 5 kết quả so sánh QCVN theo từng chỉ tiêu phân tích với công thức: 

CSCLKK = 1/5(∑(CT)i/(QCVNCT)i   (13), với i =1,2,3,4,5 

Tương tự tính toán nội suy cho CSCLKK của tổng số lượng mẫu phân tích tại mỗi 

vùng quan trắc của tỉnh: 

CSCLVQTp = 1/n(∑(CSCLKKn)VQTp  (14), với n = 1,2,3,4,...15; p =1,2,3,4 

Từ kết quả của Bảng 4.2 (Chi tiết xem bảng 4.2 dưới đây), có thể khái quát về 

tình hình chất lượng không khí, tiếng ồn tại khu vực hoạt động công nghiệp tập trung 

(khu sản xuất, KCN, CCN) và khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2015-

2020 như sau: 

- Đối với khu vực hoạt động công nghiệp tập trung gồm có khu vực Kiên Lương 

(khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng) và khu vực Cảng cá Tắc Cậu – Châu Thành (chế 

biến thủy hải sản), thì CSCLKK thay đổi qua các năm như trong bảng sau: 

Bảng 4. 2. CSCLKK thay đổi qua các năm tại khu vực công nghiệp tập trung 

Khu vực Vị trí quan trắc 
CSCLKK (Chỉ số chất lượng không khí) 

2016 2017 2018 2019 T3-6/2020 

Kiên 

Lương 

(3 điểm) 

Chợ - Bến xe Tròn Kiên Lương, 

thị trấn Kiên Lương 
0,86 0,78 0,53 0,57 0,43 

Ngã ba Ba Hòn, TT Kiên Lương 0,98 0,76 0,46 0,46 0,39 

Cống Lung Lớn 2, xã Bình An 0,67 0,71 0,47 0,49 0,44 
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Khu vực Vị trí quan trắc 
CSCLKK (Chỉ số chất lượng không khí) 

2016 2017 2018 2019 T3-6/2020 

Huyện 

Châu 

Thành 

(4 điểm) 

Trước UBND huyện – QL 61, 

TT. Minh Lương 
0,91 1,10 0,73 0,55 0,57 

Ngã ba Cảng cá Tắc Cậu, xã Bình 

An 
1,12 0,91 0,73 0,54 0,46 

Trong khu vực cảng cá (trước khu 

hành chính của BQL) cảng cá Tắc 

Cậu, xã Bình An 

0,43 0,48 0,45 0,41 0,36 

Trước UBND xã Bình An 0,60 0,46 0,41 0,37 0,33 

(Nguồn: Số liệu trích dẫn từ Bảng 4.2 ở dưới) 

Nhận xét: Tại khu vực Kiên Lương, chất lượng không khí đạt quy chuẩn quy định 

và qua các năm từ 2016 đến 2020, có xu thế cải thiện, nâng cao ngày càng tốt hơn. Xu 

thế tương tự nhận thấy tại khu vực Châu Thành, trong đó hiện tượng vượt nhẹ quy 

chuẩn phát hiện tại vị trí gần đường Quốc lộ 61 (1,1 lần trong năm 2017) và ngã ba 

Cảng cá Tắc Cậu (1,12 lần trong năm 2016), song sau đó chất lượng không khí được cải 

thiện, nâng cao hàng năm, với mức so quy chuẩn nằm dưới 0,5 lần. 

- Đối với các khu vực đô thị còn lại, thì từ số liệu Bảng 4.2 cũng nhận thấy xu thế 

diễn biến hoàn toàn tương tự, trong đó chất lượng không khí khu vực đô thị tại năm 

2019-2020 được cải thiện, nâng cao và so quy chuẩn cũng cơ bản nằm dưới 0,5 lần. 

 



115 

 

Bảng 4. 230. Kết quả tính toán CSCLKK của các điểm đo, vùng quan trắc của Kiên Giang 

TT Khu vực Vị trí quan trắc Kí hiệu mẫu 
Vùng quan 

trắc 

Kết quả tính toán CSCLKK(lần) 

2016 2017 2018 2019 T3-6/2020 

1 

Thành phố 

Rạch Giá      

(4 điểm) 

Chợ 30/4, P. Vĩnh Quang 001Q/KX/I-19 

Tứ Giác 

Long Xuyên  

(15 điểm) 

0,76 0,58 0,48 0,54 0,58 

Khu vực Cầu Suối, P. Vĩnh Quang 002Q/KX/I-19 0,40 0,42 0,42 0,37 0,33 

Vòng xuyến trước chợ Rạch Sỏi, P. 

Rạch Sỏi 
003Q/KX/I-19 1,00 0,73 0,75 0,72 0,60 

Ngã tư cổng Tam Quan, P. Vĩnh Lạc 004Q/KX/I-19 0,86 0,89 0,72 0,70 0,72 

2 

Huyện Giang 

Thành 

(2 điểm) 

Trung tâm hành chính huyện Giang 

Thành, xã Tân Khánh Hòa 
33Q/KX/I-19 0,38 0,28 0,27 0,24 0,23 

Tỉnh lộ N1 đi An Giang (cách ranh 

giới 300m), xã Vĩnh Phú 
34Q/KX/I-19 0,60 0,57 0,30 0,27 0,23 

3 

Huyện Hòn 

Đất 

(3 điểm) 

Chợ Hòn Đất, thị trấn Hòn Đất 009Q/KX/I-19 0,73 0,69 0,47 0,41 0,35 

Ngã ba Hòn Sóc, xã Thổ Sơn 010Q/KX/I-19 1,00 0,75 0,63 0,60 0,46 

Thị trấn Sóc Sơn, Hòn Đất (Ngã 3 

đường đi An Giang và QL 80) 
041Q/KX/I-19 0 0 0 0,48 0,38 

4 
Kiên Lương 

(3 điểm) 

Chợ - Bến xe Tròn Kiên Lương, thị 

trấn Kiên Lương 
011Q/KX/I-19 0,86 0,78 0,53 0,57 0,43 

Ngã ba Ba Hòn, thị trấn Kiên Lương 012Q/KX/I-19 0,98 0,76 0,46 0,46 0,39 

Cống Lung Lớn 2, xã Bình An 013Q/KX/I-19 0,67 0,71 0,47 0,49 0,44 

5 

Thị xã Hà 

Tiên 

(3 điểm) 

Chợ Mỹ Đức, xã Mỹ Đức 014Q/KX/I-19 0,52 0,44 0,31 0,44 0,31 

Trung tâm Thương mại Hà Tiên 015Q/KX/I-19 0,66 0,78 0,55 0,52 0,44 

Khu du lịch Mũi Nai, phường Pháo Đài 016Q/KX/I-19 0,37 0,33 0,29 0,25 0,23 

    TBvùng: 0,65 0,58 0,48 0,47 0,41 

6 

Huyện Tân 

Hiệp 

(2 điểm) 

Chợ Tân Hiệp, thị trấn Tân Hiệp 017Q/KX/I-19 

Tây Sông 

Hậu 

(10 điểm) 

0,87 0,69 0,43 0,51 0,44 

QL80, thị trấn Tân Hiệp đi Cần Thơ 

(cách ranh giới 2 tỉnh khoảng 300m về 

phía Tân Hiệp) 

018Q/KX/I-19 0,98 0,79 0,53 0,65 0,52 

7 
Huyện Giồng 

Riềng 

Trước UBND huyện, thị trấn Giồng 

Riềng 
019Q/KX/I-19 0,86 0,52 0,37 0,47 0,39 
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TT Khu vực Vị trí quan trắc Kí hiệu mẫu 
Vùng quan 

trắc 

Kết quả tính toán CSCLKK(lần) 

2016 2017 2018 2019 T3-6/2020 

(2 điểm) Ngã ba Long Thạnh, xã Long Thạnh 020Q/KX/I-19 0,83 0,50 0,47 0,30 0,29 

8 

Huyện Gò 

Quao (2 

điểm) 

Trước UBND H. Gò Quao, T.T Gò 

Quao 
021Q/KX/I-19 0,82 0,72 0,47 0,42 0,43 

Trước UBND xã Định An,H. Gò Quao 022Q/KX/I-19 0,69 0,48 0,41 0,36 0,31 

9 

Huyện Châu 

Thành 

(4 điểm) 

Trước UBND huyện – QL 61, TT. 

Minh Lương 
005Q/KX/I-19 0,91 1,10 0,73 0,55 0,57 

Ngã ba Cảng cá Tắc Cậu, xã Bình An 006Q/KX/I-19 1,12 0,91 0,73 0,54 0,46 

Trong khu vực cảng cá (trước khu hành 

chính của BQL) cảng cá Tắc Cậu, xã 

Bình An 

007Q/KX/I-19 0,43 0,48 0,45 0,41 0,36 

Trước UBND xã Bình An 008Q/KX/I-19 0,60 0,46 0,41 0,37 0,33 

    TBvùng: 0,81 0,66 0,50 0,47 0,41 

10 

Huyện An 

Biên 

(2 điểm) 

Trước cổng bệnh viện An Biên, thị trấn 

Thứ Ba 
023Q/KX/I-19 

U Minh 

Thượng 

(8 điểm) 

0,87 0,66 0,40 0,40 0,43 

Chợ Thứ Bảy, xã Đông Thái 024Q/KX/I-19 0,94 0,58 0,35 0,49 0,46 

11 
Huyện An Minh 

(1 điểm) 
Thị trấn Thứ 11, huyện An Minh 025Q/KX/I-19 0,86 0,72 0,33 0,51 0,37 

12 

Huyện 

U Minh 

Thượng 

(3 điểm) 

Ngã tư Công Sự, QL 63, thị trấn U 

Minh Thượng 
026Q/KX/I-19 0,77 0,53 0,33 0,32 0,26 

Khu vực hành chính xã An Minh Bắc 

(VQG U Minh Thượng) 
027Q/KX/I-19 0,57 0,27 0,25 0,24 0,22 

Trước UBND xã Minh Thuận 028Q/KX/I-19 0,48 0,26 0,24 0,23 0,21 

13 

Huyện Vĩnh 

Thuận 

(2 điểm) 

Thị trấn Vĩnh Thuận 029Q/KX/I-19 0,90 0,64 0,34 0,45 0,54 

Đường đi Cà Mau, ranh giới xã Vĩnh 

Thuận và xã Vĩnh Phong 
035Q/KX/I-19 0,59 0,48 0,29 0,35 0,27 

    TBvùng: 0,75 0,52 0,32 0,37 0,35 

14 
TP. Phú Quốc 

(8 điểm) 

Trước cổng sân bay, T.T Dương Đông 30Q/KX/I-19 Biển và Hải 

đảo 

(8 điểm) 

0,79 0,50 0,32 0,45 0,45 

Cảng Bãi Vòng, xã Hàm Ninh 31Q/KX/I-19 0,77 0,46 0,29 0,33 0,32 

Chợ An Thới, T.T An Thới 32Q/KX/I-19 0,85 0,74 0,35 0,36 0,30 
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TT Khu vực Vị trí quan trắc Kí hiệu mẫu 
Vùng quan 

trắc 

Kết quả tính toán CSCLKK(lần) 

2016 2017 2018 2019 T3-6/2020 

Khu du lịch Sài Gòn - Phú Quốc, T.T 

Dương Đông 
36Q/KX/I-19 0,88 0,51 0,29 0,28 0,26 

Doanh nghiệp tư nhân nước mắm Khải 

Hoàn, thị trấn Dương Đông 
37Q/KX/I-19 1,03 0,79 0,39 0,42 0,40 

Ngã 3 ấp Khu Tượng, xã Cửa Dương 38Q/KX/I-19 0,61 0,44 0,27 0,26 0,25 

Chợ Hàm Ninh, xã Hàm Ninh 39Q/KX/I-19 0,86 0,50 0,33 0,29 0,27 

Chợ Dương Đông 40Q/KX/I-19 0 0 0 0,50 0,41 

    TBvùng: 0,73 0,56 0,28 0,36 0,33 

(Nguồn: Trung tâm CESAT tính toán, tháng 8/2020). Ghi chú: TB: trung bình. 

Lưu ý: Số liệu đợt 1-2/2020 (tháng 3-6/2020) chưa đặc trưng cho cả năm 2020, vì còn thiếu số liệu đợt 3-4/2020 (tháng 9-12/2020). 
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4.2.2. Chất lượng không khí giữa các vùng quan trắc của tỉnh trong giai đoạn 

2016-2020 

Ở mức trung bình của mỗi vùng quan trắc của tỉnh, CSCLKK thay đổi như trong 

bảng sau: 

Bảng 4. 3. CSCLKK thay đổi qua các năm tại các vùng quan trắc 

Vùng quan trắc 
CSCLKK (Chỉ số chất lượng không khí) 

2016 2017 2018 2019 T3-6/2020 Trung bình 

TGLX 0,65 0,58 0,48 0,47 0,41 0,52 

TSH 0,81 0,66 0,50 0,47 0,41 0,57 

UMT 0,75 0,52 0,32 0,37 0,35 0,46 

B&HĐ 0,73 0,56 0,28 0,36 0,33 0,45 

(Nguồn: Số liệu trích dẫn từ Bảng 4.2 ở trên) 

Nhận xét: Từ kết quả bảng 4.4, có thể rút ra một số nhận xét như sau: tính trung 

bình cho cả giai đoạn 2016-2020, thì so với quy chuẩn chất lượng không khí nằm dưới 

0,57 lần, hoàn toàn đạt quy chuẩn quy định và cho thấy xu thế ngày càng được cải 

thiện, nâng cao hàng năm. 

Điều này có nghĩa là sau giai đoạn 2016-2020, chất lượng không khí tại 4 vùng 

quan trắc, có xu thế được cải thiện, nâng cao hàng năm rất rõ ràng. 

4.3. CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ NỔI CỘM CỦA TỈNH KIÊN 

GIANG 

Từ các kết quả nghiên cứu và đánh giá chi tiết về chất lượng không khí trên địa 

bàn tỉnh đã trình bày ở trên, có thể rút ra kết luận về một số vấn đề môi trường không 

khí nổi cộm của tỉnh như dưới đây: 

- Chất lượng không khí trung bình tại các điểm đo, vùng quan trắc của tỉnh, luôn 

có xu thế diễn biến được cải thiện, nâng cao hàng năm. 

- Tuy nhiên, cần lưu ý tiếp tục kiểm soát và giảm thiểu phù hợp nguy cơ ô nhiễm 

bụi và tiếng ồn tại các trục giao thông chính, khu vực chợ, bến xe và khu dân cư đô thị 

đông đúc, nhất là tại các đô thị lớn là TP. Rạch Giá và Hà Tiên. 

Ngoài các vấn đề nêu trên, thì hiện nay tại các đô thị lớn của tỉnh (TP. Rạch Giá, 

Hà Tiên và Phú Quốc) đã phát hiện thấy tình trạng ô nhiễm tiếng ồn và ánh sáng gia 

tăng, nhất là ô nhiễm tiếng ồn do hoạt động nuôi chim yến tại các khu dân cư đông đúc 

của TP. Rạch Giá, đòi hỏi phải có công tác quản lý và xử lý phù hợp. 
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CHƯƠNG V 

HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG ĐẤT 

 

5.1. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT 

5.1.1. Khái quát về hiện trạng sử dụng đất  

Theo nguồn số liệu Niên giám thống kê tỉnh Kiên Giang năm 2019, thì hiện trạng 

sử dụng đất của tỉnh tính đến 31/12/2019 như tổng hợp trong các bảng sau: 

Bảng 5. 1. Hiện trạng sử dụng đất của tỉnh Kiên Giang tính đến 31/12/2019 

Chỉ tiêu Tổng số (ha) Cơ cấu (%) 

Tổng số: 634.878,42 100 

1. Đất nông nghiệp 570.634,25 89,88 

   Đất sản xuất nông nghiệp 462.931,57 72,92 

       Đất trồng cây hàng năm 400.959,81 63,16 

           Đất trồng lúa 395.695,00 62,33 

           Đất trồng cây hàng năm khác 5.264,81 0,83 

       Đất trồng cây lâu năm 61.791,76 9,76 

   Đất lâm nghiệp 71.098,71 11,20 

           Rừng sản xuất 6.087,00 0,96 

           Rừng phòng hộ 26.645,71 4,20 

           Rừng đặc dụng 38.386,00 6,05 

   Đất nuôi trồng thủy sản 36.444,57 5,74 

   Đất làm muối - - 

   Đất nông nghiệp khác 159,40 0,03 

2. Đất phi nông nghiệp 61.870,30 9,75 

   Đất ở 13.808,08 2,17 

      Đất ở đô thị 3.417,58 0,54 

      Đất ở nông thôn 10.390,50 1,64 

   Đất chuyên dùng 29.770,70 4,69 

      Đất trụ sở cơ quan công trình sự nghiệp 1.279,14 0,20 

      Đất quốc phòng, an ninh 1.693,68 0,27 

      Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 4.976,60 0,78 

      Đất có mục đích công cộng 21.821,28 3,44 

   Đất tôn giáo, tín ngưỡng 347,09 0,05 

   Đất nghĩa trang, nghĩa địa 270,03 0,04 

   Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng 17.664,48 2,78 

   Đất phi nông nghiệp khác 9,92 0,00 

3. Đất chưa sử dụng 2.373,87 0,37 

   Đất bằng chưa sử dụng 1.787,10 0,28 

   Đất đồi núi chưa sử dụng 422,95 0,07 

   Núi đá không có rừng cây 163,82 0,03 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Kiên Giang năm 2019) 

Từ Bảng 5.1 có thể thấy hiện trạng sử dụng đất đến hết năm 2019 bao gồm: 
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- Đất nông nghiệp có 570.634,25 ha, chiếm 89,88% diện tích tự nhiên (DTTN), 

trong đó đất sản xuất nông nghiệp chiếm 72,82%, đất lâm nghiệp chiếm 11,20%, đất 

nuôi trồng thủy sản chiếm 5,74% và đất nông nghiệp khác chỉ chiếm 0,03%. 

- Đất phi nông nghiệp có 61.870,30 ha, chiếm 9,75% DTTN, trong đó đất ở 

chiếm 2,17%, đất chuyên dùng chiếm 4,69%, đất sông suối và mặt nước chuyên dùng 

chiếm 2,78%, và các loại đất phi nông nghiệp còn lại chỉ chiếm 0,11%. 

- Đất chưa sử dụng còn 2.373,87 ha, chiếm 0,37% DTTN, với đất bằng chưa sử 

dụng chiếm tỷ lệ chủ yếu là 0,28%. 

Như vậy, hầu hết quỹ đất của tỉnh đã đưa vào khai thác, sử dụng để phục vụ phát 

triển KT-XH, trong đó đất nông nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ tuyệt đối.  

5.1.2. Các vấn đề về chuyển đổi mục đích sử dụng đất và sức ép lên môi trường 

Nguồn số liệu về biến động diện tích theo mục đích sử dụng đất của tỉnh giai 

đoạn 2010- 2019 được tổng hợp trình bày trong bảng sau: 

Bảng 5. 2. Biến động sử dụng đất thời kỳ 2010-2019 tỉnh Kiên Giang 

Stt Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Hiện trạng  Tăng (+), 

Năm 2010 Năm 2019 giảm (-) 

  Tổng diện tích tự nhiên:   634.853 634.878 25 

1 Đất nông nghiệp NNP 576.452 570.634 -5.818 

1.1 Đất trồng lúa LUA 377.367 395.695 18.328 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 299.291 327.698 28.407 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 9.366 5.265 -4.101 

1.3 Đất trồng cây lâu năm  CLN 70.002 61.972 -8.030 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 28.886 26.646 -2.240 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 39.727 38.386 -1.341 

1.6 Đất rừng sản xuất  RSX 22.675 6.067 -16.608 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 28.371 36.445 8.074 

2 Đất phi nông nghiệp  PNN 52.990 61.870 8.880 

2.1 Đất quốc phòng CQP 1.251 1.602 351,3 

2.2 Đất an ninh CAN 74 91 17 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 153 171 18 

2.4 Đất khu chế xuất SKT     

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 61 33 -28 

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 1.161 2.209 1.048 

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 761 1.112 351 

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 81 272 191 

2.9 Đất phát triển hạ tầng  DHT 19.144 22.415 3.271 

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 59 77 18 
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Stt Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Hiện trạng  Tăng (+), 

Năm 2010 Năm 2019 giảm (-) 

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL     

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 137 144 7 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 8.912 10.390 1.478 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 3.263 3.418 155 

2.15 Đất trụ sở cơ quan TSC 248 221 -27 

2.16 Đất trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS   25 25 

2.17 Đất cơ sở ngoại giao DNG     

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 301 347 46 

2.19 Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ NTD 280 270 -10 

3 Đất chưa sử dụng CSD 5.411 2.374 -3.037 

(Nguồn: Tham khảo kết quả dự án “Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất 

đai tỉnh Kiên Giang” và nguồn số liệu của Niên giám thống kê tỉnh Kiên Giang năm 

2019, tháng 8/2020) 

Từ Bảng 5.2 có thể nhận thấy một số xu thế biến động đất đai chủ yếu sau: 

- Biến động về DTTN: Tăng 25 ha so với năm 2010, mà nguyên nhân là do việc 

khoanh vẽ trước đây sử dụng bản đồ địa hình tỷ lệ 1/25.000 làm bản đồ nền và bản đồ 

hiện trạng năm 2005 để điều tra bổ sung, nên việc khoanh vẽ chưa chính xác. Hiện nay 

sử dụng Bình đồ ảnh viễn thám do Bộ TN&MT cung cấp làm bản đồ nền, nên việc 

khoanh vẽ mang độ chính xác cao hơn. 

- Biến động về sử dụng đất nông nghiệp: Giảm 5.818 ha so với năm 2010, bình 

quân mỗi năm giảm trên 727 ha, do chuyển sang đất phi nông nghiệp. Trong đó, đất 

trồng cây lâu năm giảm 8.030 ha, với phần lớn chuyển sang đất phi nông nghiệp và 

một phần là chuyển sang đất trồng lúa. Các loại đất khác như: đất trồng cây hàng năm 

khác, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất giảm mạnh do chuyển sang đất trồng lúa và 

đất nuôi trồng thủy sản. 

- Biến động sử dụng đất phi nông nghiệp: Đất phi nông nghiệp luôn có xu thế 

tăng theo nhu cầu phát triển KT-XH, tăng 8.880 ha so với năm 2010, bình quân mỗi 

năm tăng trên 1.110 ha, diện tích tăng thêm được chuyển chủ yếu từ đất nông nghiệp. 

Trong đó, đất ở và đất chuyên dùng có diện tích tăng thêm nhiều nhất. 

- Biến động sử dụng đất chưa sử dụng: Đất chưa sử dụng giảm 3.037 ha so với 

năm 2010, do được đưa vào sử dụng cho các mục đích phát triển KT-XH. 

Như vậy, có thể thấy xu thế chung là đất nông nghiệp giảm do chuyển mục đích 

sử dụng sang đất phi nông nghiệp, đồng thời đất chưa sử dụng ngày càng giảm do tiếp 

tục được khai thác, sử dụng cho các mục đích phát triển KT-XH. Việc chuyển đổi đất 

nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp sẽ gây sức ép đến môi trường đất, bởi: 
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+ Đất nông nghiệp giảm, sẽ làm tăng sức ép phải tăng năng suất và chu kỳ quay 

vòng đất canh tác, nên làm tăng nhu cầu sử dụng phân bón vô cơ, hóa chất BVTV, dẫn 

đến các tác động có hại do dư lượng phân bón vô cơ, hóa chất BVTV trong đất, từ đó 

gây ra tình trạng thoái hóa, chai sạn đất đai. Theo Quyết định số 2756/QĐ-UBND ngày 

5/12/2019 của UBND tỉnh V/v phê duyệt kết quả Điều tra, đánh giá thoái hóa đất kỳ 

đầu tỉnh Kiên Giang, thì tổng diện tích đất bị thoái hóa là 57.601 ha, với 57.227 ha bị 

thoái hóa nhẹ và 374 ha bị thoái hóa trung bình, đồng thời xác định 4 loại hình thoái 

hóa đất bao gồm: Thoái hóa đất do khô hạn; thoái hóa đất do bị mặn hóa – phèn hóa; 

thoái hóa đất do bị suy giảm độ phì và thoát hóa đất do bị xói mòn. Nguy cơ thoái hóa 

đất ở Kiên Giang là thực tế, bởi tài nguyên đất của tỉnh chủ yếu bao gồm đất phèn 

(371.061, chiếm 58,45%) và đất nhiễm mặn (58.960 ha, chiếm 9,24%), trong khi đất 

phù sa chỉ chiếm 12,58% (79.876 ha). Mặt khác, là tỉnh nằm cuối vùng ĐBSCL, giáp 

với vịnh Thái Lan, nên Kiên Giang chịu tác động lớn bởi hiện tượng BĐKH toàn cầu, 

cũng như chế độ khai thác, sử dụng nước sông Mê Kông ở đầu nguồn. 

+ Đất phi nông nghiệp tăng, sẽ làm tăng sức ép lên môi trường đất, nước, không 

khí do sự phát triển nhà ở đô thị và nông thôn; sự phát triển của các KCN, CCN, cùng 

các cơ sở sản xuất kinh doanh;... sẽ làm tăng mạnh các nguồn chất thải độc hại phát 

sinh (khí thải, nước thải, CTR, CTNH), gây tác động xấu đến môi trường. 

Tuy nhiên, do nhận thức rõ nguy cơ này, nên Kiên Giang đã áp dụng biện pháp 

phòng ngừa, kiểm soát phù hợp, như: tăng diện tích trồng lúa nhờ chuyển mục đích sử 

dụng từ đất trồng cây hàng năm khác, đất rừng phòng hộ và đất rừng sản xuất; giảm 

diện tích đất trồng cây lâu năm kém hiệu quả để chuyển sang đất phi nông nghiệp. 

5.1.3. Khái quát, đánh giá về công tác cải tạo, phục hồi môi trường đất 

Công tác cải tạo, phục hồi môi trường đất đã luôn được quan tâm thực hiện trong 

quá trình hoạt động canh tác, sản xuất nông nghiệp bằng các giải pháp bảo vệ, cải tạo 

đất gắn kết với các giải pháp bảo vệ môi trường đất, như: 

- Các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất bao gồm: Biện pháp hạn chế suy giảm độ phì 

của đất (phòng ngừa rửa trôi, xói mòn đất, tăng cường thảm phủ trên đất, tăng cường 

sử dụng phân hữu cơ, tàn dư cây trồng); biện pháp hạn chế khô hạn, hoang mạc hóa và 

sa mạc hóa (tăng cường hệ thống thủy lợi, giữ, tích trữ nước cho mùa khô); biện pháp 

hạn chế đất bị kết von-đá ong hóa (duy trì thảm phủ thực vật và tăng cường biện pháp 

chống xói mòn, rửa trôi); biện pháp hạn chế phèn hóa đất (xây dựng hệ thống kênh 

mương tưới tiêu chủ động, áp dụng đúng các biện pháp kỹ thuật canh tác và nông học 

phù hợp với từng vùng đất phèn) và biện pháp hạn chế mặn hóa đất (áp dụng tổ hợp 

các biện pháp nằm trong khuôn khổ kế hoạch ứng phó với BĐKH). 
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- Các giải pháp bảo vệ môi trường đất bao gồm: Kiểm soát dư lượng phân bón vô 

cơ và hóa chất BVTV; áp dụng mô hình thu gom, quản lý và xử lý CTR, CTNH sau sử 

dụng có hiệu quả trong canh tác, sản xuất nông nghiệp;...  

Qua kết quả quan trắc môi trường đất trong giai đoạn 2016-2020 cho thấy, chất 

lượng đất tại 11 vị trí quan trắc trong 4 vùng quan trắc đều có đặc điểm chung là lượng 

cácbon hữu cơ tăng cao, pH trong đất được cải thiện (đất ít chua hơn). Kim loại nặng 

gồm: chì, kẽm, asen, cadimi, đồng và hóa chất BVTV gốc Clo hữu cơ không vượt quá 

mức quy chuẩn môi trường đất quy định (Chi tiết xem nội dung trình bày dưới đây). 

5.2. DIỄN BIẾN Ô NHIỄM ĐẤT 

5.2.1. Khái quát diễn biến chất lượng môi trường đất theo các thông số đặc trưng 

Theo Báo cáo quan trắc môi trường đất, thì trong giai đoạn 2016-2020 sử dụng 

ổn định 5 chỉ tiêu phân tích kim loại nặng, bao gồm: Pb, Zn, As, Cd, Cu, được quy 

định mức giới hạn cho phép theo QCVN 03-MT:2015/BTNMT. Với 4 vùng quan trắc 

gồm: TGLX, TSH, UMT, B&HĐ và tổng số điểm đo tăng từ 10 điểm/(2016-2019) lên 

11 điểm/(2020) trên địa bàn tỉnh, tạo nên tổng số thông số phân tích là 50 thông 

số/(2016-2019) và 55 thông số/(2020). Tần suất quan trắc là 1 đợt trong năm (tháng 6 

hàng năm) và giá trị trung bình năm là trung bình của 1 đợt quan trắc. 

Ngoài ra, trong giai đoạn 2016-2020 cũng tiến hành phân tích, giám sát diễn biến 

biến động và phát hiện sự có mặt của dư lượng 20 thành phần hóa chất BVTV gốc Clo 

hữu cơ độc hại trong đất đã bị cấm sử dụng, nên không sử dụng để so sánh với mức 

giới hạn cho phép theo QCVN 15:2008/BTNMT. Trên thực tế cũng không phát hiện 

thấy bất kỳ một dư lượng hóa chất BVTV gốc Clo hữu cơ nào trong đất. 

Tổng hợp các nguồn số liệu quan trắc thu thập trong giai đoạn 2016-2020, có thể 

mô tả khái quát về những xu thế diễn biến thay đổi trong chất lượng môi trường đất 

theo các thông số đặc trưng của giai đoạn này như bảng dưới đây (có so sánh với số 

liệu quan trắc thu thập trong các năm 2014-2015 trước đó): 

Bảng 5. 3. Khái quát về những xu thế diễn biến thay đổi trong chất lượng môi 

trường đất theo các thông số đặc trưng của giai đoạn 2014-2020 

Thông số/ 

Chỉ tiêu 

Số điểm đo (a/b) và tỷ lệ (%) vượt so với QCVN theo từng năm 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
T3-

6/2020 

Pb 0/8 (0) 0/8 (0) 0/10 (0) 0/10 (0) 0/10 (0) 0/10 (0) 0/11 (0) 

Zn 0/8 (0) 0/8 (0) 0/10 (0) 0/10 (0) 0/10 (0) 0/10 (0) 0/11 (0) 

As 0/8 (0) 0/8 (0) 
2/10 

(20) 
0/10 (0) 0/10 (0) 0/10 (0) 0/11 (0) 

Cd 0/8 (0) 0/8 (0) 0/10 (0) 0/10 (0) 0/10 (0) 0/10 (0) 0/11 (0) 

Cu 0/8 (0) 0/8 (0) 0/10 (0) 0/10 (0) 0/10 (0) 0/10 (0) 0/11 (0) 

- Số chỉ tiêu 0/5 0/5 1/5 0/5 0/5 0/5 0/5 
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PT vượt (0) (0) (20) (0) (0) (0) (0) 

- Tổng 

thông số PT 

vượt 

0/40 

(0) 

0/40 

(0) 

2/50 

(4,0) 

0/50 

(0) 

0/50 

(0) 

0/50 

(0) 

0/55 

(0) 

 (Nguồn: Trung tâm CESAT lập, tháng 8/2020). Ghi chú: PT: phân tích. 

   
                           (a)                                                               (b) 

   
                          (c)                                                               (d) 

Hình 5. 1. Trình diễn về sự thay đổi trong một số thông số chính chất lượng  đất 

tại Hòn Đất, Kiên Lương, Giang Thành và Hà Tiên của vùng TGLX (T6/2020) 

Ghi chú: (a): Pb; (b): Zn; (c): As; (d): Cu 

Nhận xét: Bảng 5.3 cho thấy, trong giai đoạn 2016 - 2020 đã diễn ra xu thế cải 

thiện, nâng cao chất lượng môi trường đất qua các năm, bởi số lượng chỉ tiêu phân tích 

vượt quy chuẩn hàng năm giảm từ 1/5 (2016) xuống còn 0/5 (2017-2020) và tổng số 

thông số phân tích vượt quy chuẩn hàng năm giảm từ 2/50 (2016) xuống 0/50-55 

(2017-2020). Tính chung cho cả giai đoạn 2016-2020, chỉ có tổng số 1/5 chỉ tiêu phân 

tích vượt quy chuẩn về hàm lượng Asen (As) trong năm 2016. 

Có 2 mẫu năm 2016 vượt quy chuẩn về chỉ tiêu Asen (As) bao gồm: vị trí quan 

trắc “Đất trồng lúa, đường vào VQG U Minh Thượng (001Q/MĐ/II-16, vùng UMT)” 

có hàm lượng As = 32,17 mg/kg đất khô và vị trí quan trắc “Đất trồng lúa ấp Tà Xăng, 
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xã Dương Hòa (004Q/MĐ/II-16, vùng TGLX)” có hàm lượng As = 24,32 mg/kg đất 

khô, vượt lần lượt là 2,15 lần và 1,62 lần so với mức giới hạn cho phép của QCVN 03-

MT:2015/BTNMT áp dụng cho hàm lượng As trong đất nông nghiệp (≤15 mg/kg đất 

khô). Tuy nhiên, trong các năm sau đó (2017-2020) hàm lượng As đo được tại tất cả 

các vị trí quan trắc đều thấp hơn mức giới hạn của QCVN 03-MT:2015/BTNMT áp 

dụng cho hàm lượng As trong đất nông nghiệp (≤ 15 mg/kg đất khô). Nguyên nhân 

không được làm rõ (có thể là do sai số của phương pháp phân tích gây ra). 

Nếu so sánh với nguồn số liệu quan trắc của các năm 2014-2015, thì có thể nhận 

thấy chất lượng đất trong cả giai đoạn 2014-2020 vừa qua đều có diễn biến khá ổn 

định theo xu thế được cải thiện tốt hơn. 

Trên hình 5.1 trình diễn về sự thay đổi trong một số thông số chính chất lượng  

đất tại Hòn Đất, Kiên Lương, Giang Thành và TP. Hà Tiên của vùng TGLX (tháng 

6/2020). Kết quả cho thấy, tại khu vực TGLX của tỉnh, các chỉ tiêu kim loại nặng (Pb, 

Zn, As, Cu) đều đạt mức giới hạn của QCVN 03-MT:2015/BTNMT quy định. Ngoài 

ra, số liệu quan trắc tích lũy về các chỉ tiêu ô nhiễm khác trong năm 2016-2020 cũng 

cho thấy: hoàn toàn không phát hiện thấy hàm lượng Cd và dư lượng hóa chất BVTV 

gốc Clo hữu cơ trong đất; bên cạnh đó, hàm lượng cácbon hữu cơ trong đất có xu 

hướng tăng cao và pH được cải thiện tốt hơn (đất ít chua hơn). 

Như vậy, kết quả xác định tại Bảng 5.3 cho thấy rõ xu thế diễn biến trong chất 

lượng đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 là được cải thiện và nâng cao hàng 

năm theo các thông số phân tích so với quy chuẩn môi trường. 

5.2.2. So sánh chất lượng môi trường đất với quy chuẩn môi trường Việt Nam 

5.2.2.1. Chất lượng môi trường đất giữa các năm của giai đoạn 2016-2020 

Để đánh giá chi tiết hơn về mức độ được cải thiện, nâng cao chất lượng của mẫu 

đất phân tích so với các mức quy định của nhà nước, thông thường sử dụng phương 

pháp so sánh giá trị đo đạc thực tế của từng thông số quan trắc với mức giới hạn cho 

phép của thông số đo đạc đó, mà đã được quy định cụ thể trong quy chuẩn môi trường 

Việt Nam (QCVN 03-MT:2015/BTNMT). 

Số lượng các chỉ tiêu phân tích dùng so sánh với QCVN là 5 chỉ tiêu. Chỉ số chất 

lượng đất so sánh QCVN của mẫu phân tích (CSCLĐ = lần) là chỉ số tính toán trung 

bình từ 5 kết quả so sánh QCVN theo từng chỉ tiêu phân tích với công thức: 

CSCLĐ = 1/5(∑(CT)i/(QCVNCT)i   (15), với i =1,2,3,4,5 

Tương tự tính toán nội suy cho CSCLĐ của tổng số lượng mẫu phân tích tại mỗi 

vùng quan trắc của tỉnh: 

CSCLVQTp = 1/n(∑(CSCLĐn)VQTp  (16), với n = 1,2,3,4; p =1,2,3,4 
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Bảng 5. 4. Kết quả tính toán CSCLĐ của các điểm đo, vùng quan trắc của Kiên Giang 

TT Khu vực Vị trí quan trắc Kí hiệu mẫu 

Vùng quan 

trắc 
Kết quả tính toán CSCLĐ(lần) 

U Minh Thượng  

(3 điểm) 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 
H. U Minh 

Thượng (1 điểm) 

Đất trồng lúa, đường vào VQG 

U Minh Thượng 
001Q/MĐ/II-16 0,56 0,11 0,13 0,08 0,29 

2 
H. Vĩnh Thuận     

(1 điểm) 

Đất trồng lúa, ấp Cạnh Đền, xã 

Vĩnh Phong 
002Q/MĐ/II-16 0,26 0,11 0,12 0,17 0,45 

3 
H. An Biên    

(1 điểm) 

Đất trồng lúa, thị trấn An Biên, 

huyện An Biên 
011Q/MĐ/II-20 0 0 0 0 0,26 

    TBvùng: 0,41 0,11 0,12 0,13 0,33 

4 
H. Hòn Đất (1 

điểm) 

Đất trồng lúa, ấp Bình Thuận, 

xã Bình Sơn 
003Q/MĐ/II-16 

Tứ Giác Long 

Xuyên 

(4 điểm) 

0,27 0,11 0,14 0,03 0,17 

5 
H. Kiên Lương (1 

điểm) 

Đất trồng lúa ấp Tà Xăng, xã 

Dương Hòa 
004Q/MĐ/II-16 0,37 0,11 0,13 0,04 0,35 

6 
H. Giang Thành (1 

điểm) 

Đất trồng lúa ấp Khánh Hòa, 

xã Tân Khánh Hòa 
005Q/MĐ/II-16 0,17 0,10 0,13 0,05 0,12 

7 
TP. Hà Tiên (1 

điểm) 

Đất trồng lúa tại ấp Hòa Phầu, 

xã Thuận Yên 
009Q/MĐ/II-16 0,07 0,23 0,14 0,08 0,12 

    TBvùng: 0,22 0,14 0,13 0,05 0,19 

8 
H. Giồng Riềng (1 

điểm) 

Đất nông nghiệp ấp Nam Hải, 

xã Long Thạnh. 
006Q/MĐ/II-16 

Tây Sông Hậu 

(3 điểm) 

0,15 0,11 0,15 0,06 0,12 

9 
H. Gò Quao (1 

điểm) 

Đất nông nghiệp ấp An Hòa, xã 

Định An. 
007Q/MĐ/II-16 0,15 0,11 0,10 0,07 0,20 

10 
H. Tân Hiệp (1 

điểm) 
Đất trồng lúa xã Tân Hiệp B 008Q/MĐ/II-16 0,30 0,11 0,14 0,12 0,23 

    TBvùng: 0,20 0,11 0,13 0,08 0,18 

11 
H. Phú Quốc 

(1 điểm) 

Đất nông nghiệp ấp Bãi Thơm, 

xã Bãi Thơm 
010Q/MĐ/II-16 

Biển và Hải đảo 

(1 điểm) 
0,02 0,05 0,08 0,05 0,08 

(Nguồn: Trung tâm CESAT tính toán, tháng 8/2020). Ghi chú: TB: trung bình. 
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Nhận xét: Từ kết quả của Bảng 5.4, có thể nhận thấy tại tất cả các vị trí quan trắc 

chất lượng đất đạt quy chuẩn quy định và qua các năm từ 2016 đến 2020, chất lượng đất 

có xu thế cải thiện, nâng cao ngày càng tốt hơn.  

5.2.2.2. Chất lượng môi trường đất giữa các vùng quan trắc của tỉnh trong giai 

đoạn 2016-2020 

Ở mức trung bình của mỗi vùng quan trắc của tỉnh, CSCLĐ thay đổi như trong 

bảng sau: 

Bảng 5. 5. CSCLĐ thay đổi qua các năm tại các vùng quan trắc 

Vùng quan trắc 
CSCLĐ (Chỉ số chất lượng đất) 

2016 2017 2018 2019 2020 Trung bình 

TGLX 0,22 0,14 0,13 0,05 0,19 0,15 

TSH 0,20 0,11 0,13 0,08 0,18 0,14 

UMT 0,41 0,11 0,12 0,13 0,33 0,22 

B&HĐ 0,02 0,05 0,08 0,05 0,08 0,06 

(Nguồn: Số liệu trích dẫn từ Bảng 5.4 ở trên) 

Nhận xét: Từ kết quả bảng 5.5, có thể rút ra một số nhận xét như sau: tính trung 

bình cho cả giai đoạn 2016-2020, thì so với quy chuẩn chất lượng đất tại 4 vùng quan 

trắc đều nằm dưới 0,3 lần, hoàn toàn đạt quy chuẩn quy định và cho thấy chất lượng 

đất còn rất tốt và được cải thiện, nâng cao hàng năm. 

Điều này có nghĩa là sau giai đoạn 2016-2020, chất lượng đất tại 4 vùng quan 

trắc, còn rất tốt và được cải thiện, nâng cao hàng năm. 

5.3. CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG ĐẤT NỔI CỘM CỦA TỈNH KIÊN GIANG 

Từ các kết quả nghiên cứu và đánh giá chi tiết về chất lượng đất trên địa bàn tỉnh 

đã trình bày ở trên, có thể rút ra kết luận về một số vấn đề môi trường đất nổi cộm của 

tỉnh như dưới đây: 

- Chất lượng đất trung bình tại các điểm đo, vùng quan trắc tỉnh, còn rất tốt và 

được cải thiện, nâng cao hàng năm. 

- Tuy nhiên, vẫn cần lưu ý tiếp tục kiểm soát và giảm thiểu phù hợp nguy cơ ô 

nhiễm do dư lượng phân bón vô cơ và hóa chất BVTV gốc Clo hữu cơ trong đất. 
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CHƯƠNG VI 

HIỆN TRẠNG ĐA DẠNG SINH HỌC 

 

6.1. CÁC HỆ SINH THÁI RỪNG 

Kiên Giang là một trong hai tỉnh (cùng với Cà Mau) có diện tích rừng lớn nhất 

với các hệ sinh thái rừng đa dạng nhất ở vùng ĐBSCL. Theo kết quả kiểm kê rừng đã 

được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2727/QĐ-UBND ngày 25/12/2014, tổng 

diện tích đất lâm nghiệp 86.292 ha, trong đó đất có rừng là 54.461 ha chiếm 63,1% và 

đất chưa có rừng 31.831 ha chiếm 36,9% diện tích đất lâm nghiệp (Nguồn: trích dẫn 

số liệu theo Báo cáo số 577/BC-SNNPTNT ngày 12/11/2015 của Sở NN&PTNT).  

Đến năm 2019, tổng diện tích đất lâm nghiệp là 71.098,71 ha (tính đến hết ngày 

31/12/2019), chiếm 11,20% DTTN, trong đó: diện tích rừng sản xuất 6.067 ha, chiếm 

0,96%; rừng phòng hộ 26.645,71 ha, chiếm 4,20% và rừng đặc dụng 38.386 ha, chiếm 

6,05%. So với năm 2017, diện tích đất lâm nghiệp giảm -0,47 ha. Nếu so số liệu thống 

kê chốt tại thời điểm hết ngày 31/12/2009, thì diện tích đất lâm nghiệp và tỷ lệ che phủ 

rừng của tỉnh, đã có sự suy giảm đáng kể như trong bảng sau: 

Bảng 6. 1. So sánh biến động về diện tích đất lâm nghiệp tỉnh Kiên Giang trong 

giai đoạn 2009-2019 

Chỉ tiêu          

so sánh 

Diện tích đất lâm nghiệp và tỷ lệ (ha/%) 

Rừng sản xuất Rừng phòng hộ Rừng đặc dụng Tổng số 

Năm 2009 27.309/4,30 32.223/5,08 39.522/6,23 99.054/15,6 

Năm 2019 6.067/0,96 26.645,71/4,20 38.686/6,05 71.098,71/11,2 

Giảm (-) -21.242/-3,34 -5.577,29/-0,88 -836/-0,18 -27.955,29/-4,4 

(Nguồn: Trung tâm CESAT tổng hợp, tháng 8/2020) 

Như vậy, tại thời điểm 2009 thì diện tích đất rừng của Kiên Giang là 99.054 ha, 

chiếm khoảng 30% tổng diện tích đất rừng của vùng ĐBSCL và sau thời kỳ 10 năm 

(2009-2019), diện tích đất rừng đã có biến động suy giảm đáng kể: diện tích rừng sản 

xuất và rừng phòng hộ của Kiên Giang giảm mạnh (-21.242 ha và -5.577,29 ha), trong 

khi diện tích rừng đặc dụng giảm nhẹ (-836 ha), tạo nên sự suy giảm tổng số là -

27.955,29 ha và tỷ lệ che phủ rừng là -4,4%. 

Tính đến hết năm 2019, hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp, quy hoạch cây xanh, 

trồng rừng trong dân và các doanh nghiệp của tỉnh là 89.604,38 ha, trong đó diện tích 

đất quy hoạch lâm nghiệp 79.862 ha và ngoài quy hoạch 9.742,54 ha; diện tích đất lâm 

nghiệp có rừng là 76.218,45 ha, tăng 8.568,71 ha so với năm 2018. Nguyên nhân tăng 

là do rừng trồng đạt tiêu chí thành rừng 2.896,64 ha, cập nhật bổ sung diện tích đất có 

cây gỗ ngoài quy hoạch là 5.672,07 ha. Tỷ lệ che phủ rừng tự nhiên và rừng trồng toàn 

tỉnh năm 2020 đạt 12,01% (tăng 0,81% so tỷ lệ đất lâm nghiệp 11,2%).  
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Tổng trữ lượng rừng của tỉnh tính đến thời điểm có kết quả kiểm kê rừng (UBND 

tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2727/QĐ-UBND ngày 25/12/2014), đạt 4.845.060 m3, 

trong đó trữ lượng rừng tự nhiên là 3.889.208 m3, chiếm 80,3% và trữ lượng rừng 

trồng 955.852 m3, chiếm 19,7% tổng trữ lượng rừng của cả tỉnh. Toàn bộ trữ lượng 

đều thuộc rừng gỗ, không có rừng tre nứa. 

Nhìn chung, do có điều kiện khí hậu, địa hình và đất đai thuận lợi, nên tài nguyên 

rừng ở Kiên Giang khá đa dạng và phong phú, bao gồm cả hệ sinh thái rừng thường 

xanh mưa ẩm nhiệt đới vùng đồi, hải đảo, hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển và hệ 

sinh thái rừng ngập nước nội địa. Thảm thực vật rừng đã tạo nên nhiều cảnh quan thiên 

nhiên rất đặc sắc cho nhiều khu du lịch nổi tiếng như Phú Quốc, Hà Tiên, Hòn Chông, 

U Minh Thượng. Các khu rừng đang lưu trữ các nguồn gen quý hiếm, trong đó có 140 

loại động vật rừng quý hiếm. Đai rừng phòng hộ ven biển vừa có tác dụng bảo vệ 

chống xói lở bờ biển, giảm thiểu các thảm họa của thiên nhiên, vừa có tác dụng rất lớn 

trong việc lấn biển, mở rộng diện tích đất đai phục vụ nhu cầu nhiều mặt của xã hội. 

Đặc biệt trong điều kiện biến đổi khí hậu mà Kiên Giang là một trong những tỉnh ở 

ĐBSCL chịu ảnh hướng rất lớn, thì vai trò của đai rừng phòng hộ ven biển, ven các 

sông rạch lớn là rất quan trọng. Ngoài ra, những khu rừng tràm được hình thành ở các 

vùng đồng trũng ngập nước trên đất phèn tiềm tàng còn có tác dụng bảo vệ nguồn tài 

nguyên thủy sản nước ngọt, chim và động vật trên cạn. 

Nhờ sự phong phú và đa dạng của hệ sinh thái rừng, tổ chức UNESCO đã công 

nhận vùng ven biển, Vườn quốc gia U Minh Thượng và Vườn quốc gia Phú Quốc là 

các vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Đây là cơ hội và cũng là nhiệm vụ 

nặng nề của tỉnh trong việc bảo vệ tài nguyên rừng, nhưng khi làm tốt công tác này thì 

hiệu quả thu được sẽ rất to lớn và lâu dài không chỉ cho ngành nông lâm nghiệp mà 

còn cho phát triển các ngành khác (du lịch, công nghiệp,,,.). 

Với đặc điểm về địa lý và tính đa dạng về địa hình, trên địa bàn tỉnh đã hình 

thành và phát triển 7 hệ sinh thái (HST) đặc trưng với 22 dạng sinh cảnh khác nhau: 

HST rừng lá rộng thường xanh; HST rừng trên núi đá vôi; HST rừng tràm ngập nước 

theo mùa; HST đồng cỏ ngập nước; HST rừng ngập mặn; HST rạn san hô; HST thảm 

cỏ biển. Mỗi HST mang đặc thù riêng, thể hiện ở các yếu tố môi trường sinh thái quyết 

định đến sự hình thành đa dạng sinh học (ĐDSH). 

Bảng 6. 2. Các hệ sinh thái và các dạng sinh cảnh chính ở khu dự trữ sinh quyển 

Kiên Giang 

TT Các hệ sinh thái 
Phú 

Quốc 

U Minh 

Thượng - An 

Biên - An Minh 

Kiên 

Lương - 

Kiên Hải 

I 
Hệ sinh thái rừng lá rộng thường xanh 

(rừng nguyên sinh và rừng thứ sinh ưu thế 
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TT Các hệ sinh thái 
Phú 

Quốc 

U Minh 

Thượng - An 

Biên - An Minh 

Kiên 

Lương - 

Kiên Hải 

cây họ dầu (Dipterocarpaceae)) 

1 Rừng nguyên sinh cây họ dầu +   

2 Rừng thứ sinh sau khai thác hoặc nương rẫy +   

3 Trảng cỏ tranh +   

II 

Hệ sinh thái rừng trên núi đá vôi (ưu thế ổi 

rừng (Trestonia mergvensis) và hoàng đàn 

(Dacrydium pierrrei)) 

   

4 Rừng núi đá ưu thế ổi rừng và hoàng đàn +   

5 Núi đá vôi vách đứng cây bụi rãi rác   + 

III 
Hệ sinh thái rừng tràm ngập nước theo 

mùa (tràm Melaleuca cajupiti) 
   

6 Rừng tràm hổn giao trên đất than bùn  +  

7 Rừng tràm trên đất than bùn  +  

8 Rừng tràm trên đất phèn + +  

9 Trảng sậy  + + 

10 Trảng cỏ năng  + + 

11 
Sinh cảnh mặt nước mở có hoặc không có 

bèo/súng ma/bồn bồn  
 +  

12 Bãi lầy rừng tràm   + 

13 Sinh cảnh cây ăn quả, hoa màu trên đê  +  

IV 
Hệ sinh thái rừng ngập mặn (đước 

Rhizophora apiculata) 
   

14 Rừng ngập mặn +   

15 Rừng mắm bãi triểu   + 

16 Bãi triều bùn cát và bùn   + 

17 Bãi lầy mặn đước, mắm phục hồi   + 

V Hệ sinh thái rú bụi ven biển    

18 Rừng thưa cây họ dầu +   

19 Rừng khô hạn cây bụi +   

20 
Rừng non phục hồi và trảng cây bụi có cây 

mọc rãi rác 
  + 

21 Trảng cây bụi   + 

VI Hệ sinh thái rạn san hô    

22 Các rạn san hô +   

VII Hệ sinh thái thảm cỏ biển    

23 Các thảm cỏ biển +   

 Tổng cộng: 9  7 10 

(Nguồn: Số liệu của Sở TN&MT tỉnh Kiên Giang tổng hợp, tháng 8/2020) 

Trong đó, ở đây đề cập chi tiết tới HST rừng lá rộng thường xanh; HST rừng trên 

núi đá vôi và HST rú bụi ven biển. 

6.1.1. Hệ sinh thái rừng cây lá rộng thường xanh 

Hệ sinh thái rừng cây lá rộng thường xanh có tổng diện tích 35.947,35 ha, chiếm 

5,66% DTTN, phân bố chủ yếu ở 2 huyện: Kiên Hải (506,81 ha), Kiên Lương (879,48 
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ha) và TP. Phú Quốc (33.991,38 ha), TP. Hà Tiên (569,68 ha). Hầu hết, thực vật ở đây 

là các cây gỗ lớn thường xanh lá rộng: cây họ Dầu (Dipteroarpaceae), họ Sim 

(Myrtaceae), họ Hồng (Ebenaceae),… Có 5 loài cây lá kim thuộc họ Tùng 

(Cupressaceae), họ Kim giao (Podocarpaceae) phân bố rải rác hoặc thành quần thụ 

hỗn giao với các loài cây lá rộng khác. Có 13 loài cây ưu thế có tổ thành số lượng cá 

thể chiếm trên 1 %, trong đó có 04 chi có tổ thành số lượng cá thể trên 3% như: Chi 

kiền kiền (Hopea), Chi trâm (Syzygium), Chi thị (Diospyros) và Chi bứa (Garcina). 

Phú Quốc là nơi phân bố tự nhiên của hệ sinh thái rừng lá rộng thường xanh mưa 

ẩm nhiệt đới, tập trung chủ yếu tại VQG Phú Quốc chiếm 55% diện tích đảo Phú Quốc 

và được thành lập theo Quyết định số 91/2001/QĐ-TTg ngày 08/6/2001 của Thủ tướng 

Chính phủ V/v chuyển hạng Khu BTTN Phú Quốc thành VQG, bao gồm địa phận khu 

bảo tồn thiên nhiên Bắc đảo, khu vực núi Hàm Rồng, Gành Dầu và Cửa Cạn. Vườn có 

ranh giới hành chính thuộc các xã: Gành Dầu, Bãi Thơm, Cửa Cạn và một phần các xã 

Cửa Dương, Hàm Ninh, Dương Tơ và thị trấn Dương Đông (có vị trí địa lý: từ 10012' 

đến 10027' vĩ độ Bắc và từ 103050' đến 104004' kinh độ Đông). Tổng diện tích VQG là 

31.422 ha, bao gồm phân khu lõi bảo vệ nghiêm ngặt 8.603 ha, phân khu phục hồi sinh 

thái 22.603 ha, phân khu hành chính và dịch vụ 33 ha. 

Thành phần thực vật của VQG Phú Quốc có 1.247 loài thực vật bậc cao có mạch 

trên cạn thuộc 558 chi, 141 họ, 66 bộ của 6 ngành thực vật (có 12 loài quý hiếm và 54 

loài đặc hữu). Hệ động vật rừng thể hiện rõ nét của khu hệ ĐBSCL với các đại diện, 

như: Thằn lằn đuôi dẹp (Hemydactylus prenatus), Thằn lằn Baorin (Hemydactylus 

bowringi), Cắc kè (Calotes versicolor), Rùa (Heiremys annamdalei). Ngoài ra, còn có 

cả động vật khu hệ Đông Nam Bộ, mà tiêu biểu là Cóc rừng (Bufo galeatus), Kỳ đà 

(Varanus), Chích chòe lửa (Copsychus malabaricus), Cu ly (Nycticebus coucang). 

Thành phần động vật ghi nhận được có 150 loài thuộc 125 chi và 69 họ (có 23 loài quý 

hiếm được ghi nhận trong Sách đỏ Việt Nam), cụ thể như sau: 

+ Thú có 17 họ, 23 chi và 26 loài cụ thể như : Hưu rừng, Heo Rừng, Cà Khu, Dơi 

có 5 loài. Khỉ  vàng, Vượn tay trắng có 3 loài, Chồn có 3 loài, Nai, Sóc chân vàng, 

Đồi. Cù Lần... 

+ Chim có 34 họ, 70 chi và 84 loài cụ thể như chim Cú, chim Cu, chim Sâu, Nhạ, 

Cò, Le, Bói Cá, chim Gõ Kiến, Bìm Bịp, Cao Cát, Hồng Hoàn, Chìa Vôi... 

+ Bò sát có 14 họ, 25 chi và 29 loài điển hình các loài Kỳ Đà, Rắn phát hiện có 8 

loài, Tăc Kè có 03 loại, Kỳ Quốc, Trăn có 4 loài, cá Sấu và Cu Đinh, đặc biệt họ nhà 

Rùa tại Phú Quốc rất phong phú về các chủng loại như Đối mồi dứa, Quảng Đồng, 

Rùa Biển, Rùa Biển Đầu to, Rùa Da.... Các loài Rùa có vai trò quan trọng duy trì hệ 

sinh thái biển, nhưng hiện tượng săn bắt và khai thác trứng Rùa làm cho số lượng cá 

thể giảm đi, nên UBND tỉnh đã thực thi nhiều biện pháp bảo vệ loài Rùa quý hiếm tại đảo. 
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+ Lưỡng thê có 4 họ, 7 chi và 11 loài như: Cóc có 7 loài, ếch, Nhái, Hót Cổ... 

+ Động vật không xương sống: Chủ yếu là côn trùng trong đất có từ 3.000 đến 

7.000 con/m2, họ Acriaia có 160 đến 559 con/m2, họ Pluteurs co 3 675 đến 4876 

con/m2 và họ Giun có đến 14 loài, nhiều nhất là giun đất có 10-20 con/m2, các loài ký 

sinh trùng như Vắt, Bò Chét, họ nhà Mối, họ Nhà Kiến... 

VQG Phú Quốc có nhiều hệ sinh thái còn nguyên vẹn, nhiều loài động thực vật, 

cảnh quan, địa hình có ý nghĩa về mặt khoa học, giáo dục, du lịch giải trí. Theo kết quả 

đã điều tra thống kê được khoảng 530 loài thực vật bậc cao gồm 118 họ và 365 chi. Có 

155 loài cây dược liệu (34 loài làm thuốc bổ và 11 loài chữa bệnh hiểm nghèo) và 23 

loài phong lan (có một loài mới ghi nhận tại Việt Nam) đã được phát hiện. Khu hệ 

động vật khá đa dạng với 26 loài thú, 84 loài chim và 29 loài bò sát. Khu vực này có 

42 loài được ghi vào sách Đỏ trong đó có 11 loài tuyệt chủng hoặc có nguy cơ tuyệt 

chủng, 20 loài quý hiếm, 8 loài bị đe dọa và 3 loài nguy cấp. Khu vực đảo Phú Quốc là 

nơi sinh sống của các loài động vật đặc hữu cho đảo Phú Quốc, 2 phân loài chìa vôi 

(Motacilla flava) và chim hút mật đỏ (Aethopyga siparaja). Khu vực có 23 loài có tên 

trong sách Đỏ trong đó có loài có nguy cơ diệt chủng là hồ mông, vích, cá sấu nước 

ngọt, đồi mồi, chồn bay, vượn má trắng, vọp mông trắng, gấu chó, voọc. 

Các kiểu rừng trong HST này bao gồm:  

- Rừng nguyên sinh cây họ Dầu: Phân bố trên loại đất feralit, phát triển sa thạch, 

có tầng đất dày, ẩm mát, tập trung ở 3 khu vực: suối Kỳ Đà, sườn dãy núi Hàm Ninh, 

và sườn núi Chảo. Thành phần thực vật ở đây với loài cây chủ yếu thuộc họ Dầu, tạo 

thành một tầng rừng có chiều cao bình quân khoảng 20 – 30 m. 

- Rừng thứ sinh: Phân bố tập trung ở nơi địa hình bằng phẳng, đồi thấp, nơi rừng 

đã qua khai thác hiện đang được phục hồi. Tùy theo mức độ tác động và mức độ phục 

hồi rừng, sinh cảnh này được phân biệt thành 3 kiểu chính: 

+ Kiểu rừng thứ sinh hình thành sau nương rẫy cũ: rừng một tầng với thành phần 

thực vật chủ yếu là các loài cây ưa sáng như: Trường, Bời lời, Trâm (Syzygium 

cinereum), Bí bái (Acronichya pedunculata), Tử vi, Cù đèn (Croton poilanei), Nghé, 

Hu ba soi, Ha ba bét, Cò ke (Grewia tomentosa)… Quần thụ thực vật này có đường 

kính bình quân từ 10 – 15 cm và chiều cao khoảng 8 – 10 m, chất lượng gỗ thấp. 

+ Kiểu rừng thứ sinh phục hồi sau khai thác chọn: rừng có một tầng cây gỗ và 

một tầng cây bụi. Tầng cây gỗ có đường kính bình quân từ 16 – 18 cm, chiều cao bình 

quân đạt từ 10 – 15 m với các loại cây thường gặp là Kiền kiền (Hopea pierrei), Trâm 

(Syzygium cinereum), Công, Ổi rừng (Trestonia mergvensis), Sầm, Vối thuốc, Dầu 

song nàng… 
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+ Kiểu rừng thứ sinh bị khai thác kiệt: cấu trúc rừng bị phá vỡ nặng, hình thành 

nhiều tầng, dây leo bụi phát triển rậm, chỉ còn lại một số cây gỗ lớn phẩm chất xấu. 

Loài cây phổ biến ở đây là Kiền kiền, Thị, Trường, Cò ke, Thầu tấu, Bưởi bung… 

- Trảng Tranh (Imperata cylindrica): Được hình thành sau khi rừng bị chặt và 

cháy rừng, thường có ở phía Nam của đảo. Ngoài thảm Cỏ Tranh, còn có một số loài 

cây ưa sáng mọc thành lùm bụi như Hu lay, Cò ke (Grewia tomentosa), Sâm (Portulata 

aleracea), Củ đèn (Croton poilanei),… 

Hệ thống rừng thường xanh đóng vai trò rất quan trọng trong chống xói mòn tại 

các lưu vực sông, đặc biệt là các lưu vực phía Bắc và phía Đông của đảo Phú Quốc.  

6.1.2. Hệ sinh thái rừng trên núi đá vôi 

Hệ sinh thái rừng trên núi đá vôi phân bố tập trung chủ yếu trên các núi đá vôi tại 

Phú Quốc và Kiên Lương, với tổng diện tích khoảng 420 ha. Thảm thực vật HST rừng 

trên núi đá vôi có 5 kiểu sinh cảnh chính: (i) kiểu thực vật trên đỉnh cao (Summit 

plants), (ii) kiểu thực vật trên các sườn núi (Vegetation on slopes), (iii) kiểu thực vật 

vách đá (Cliff plants), (iv) thực vật cửa hang (plants of cave mouths), (v) thực vật trên 

vùng đất ẩm bán ngập nước của núi đá vôi (Plants on the semi -wetland of Karst). 

Tại khu vực Kiên Lương, thì đặc trưng nhất là HST vùng Núi Sót khu vực Hòn 

Chông. Vùng ven biển Ba Hòn - Hòn Chông số lượng động vật phù du khá cao (> 25 

mg/m3). Theo kết quả nghiên cứu của Trung tâm Bảo vệ Môi trường (EPC), Phân viện 

Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật tại vùng ven bờ biển khu vực Hòn Chông có 35 loài 

động vật phiêu sinh đã được phân lập. Phổ biến nhất là các loài Copepoda (22 loài), 

Rotatoria (3 loài), Cladocera (3 loài). Tại vùng ven bờ Hòn Chông có 91 loài thực vật 

phiêu sinh được xác định. Phong phú nhất là tảo Silic (Bacillariophyta) có 80 loài, 

Cyanophyta 3 loài, Pyrrophyta 2 loài. Các loài tảo lục (Chlorophyta) và tảo mắt 

(Euglenophyta) chỉ có trong kênh độ mặn không cao. Có thể nhận thấy rằng ở kênh nội 

đồng số lượng thực vật phiêu sinh thấp (83.000 - 168.000 tế bào/m3), nhưng ở bãi triều 

số lượng của chúng rất cao (6.880 - 16.140.000 tế bào/m3). 

Vùng Núi Sót khu vực Hòn Chông còn là khu có sinh cảnh đặc biệt thích hợp đối 

với phân loài Sếu đầu đỏ (Grus antigone sharpii). Số lượng cao nhất là 377 cá thể đã 

được đếm tại khu vực Hòn Chông vào năm 2002. Loài Quắm cánh xanh (Pseudibis 

davisoni) cũng được phát hiện tại khu vực này vào năm 1999 và 2003 (Buckton et al. 

1999, theo Nguyễn Phúc Bảo Hòa 2003). Loài này đang bị suy giảm nghiêm trọng tại 

tất cả các khu phân bố của loài trên thế giới. Hệ sinh thái đá vôi Kiên Lương - Hà Tiên 

với nhiều hang động đẹp và đang được quan tâm đầu tư khai thác du lịch. Tuy nhiên, 

vùng núi đá vôi này vẫn đang là khu vực sản xuất xi măng và vật liệu xây dựng chủ 

yếu của tỉnh. Việc khai thác đá vôi với khối lượng quá lớn như hiện nay đang làm suy 

giảm hệ sinh thái đá vôi đặc trưng của tỉnh Kiên Giang. 



134 

 

Tại Phú Quốc, HST rừng trên núi đá phân bố trên địa hình đồi núi cao, độ dốc 

lớn và nhiều đá ở vùng sườn, đỉnh dãy Hàm Ninh, trên núi Chảo ở độ cao > 250 m và 

trên địa hình núi Hàm Rồng. Rừng ít bị tác động bởi con người nên giữ được tính 

nguyên sinh, nhưng do địa hình đất đai, khí hậu khắc nghiệt, nên cây chỉ có đường 

kính nhỏ, thấp, cong queo, tán rộng. Có 3 ưu hợp chính: 

- Ưu hợp Ổi rừng, Cồng và Kiền kiền. 

- Ưu hợp Cồng, Trâm và Kiền kiền. 

- Ưu hợp cây bụi Sầm và Găng. 

Bên cạnh các sinh cảnh đặc trưng nêu trên còn có dạng sinh cảnh rừng trồng, 

thành phần thực vật chủ yếu ở đây là Keo lá tràm, Điều (Anacardium ocidentale). 

6.1.3. Hệ sinh thái rú bụi ven biển 

HST rú bụi ven biển tập trung chủ yếu ở khu vực đảo Phú Quốc với một số sinh 

cảnh điển hình như sau: 

- Rừng thưa cây họ Dầu: Thường phân bố trên những giồng cát cố định ven bờ 

biển. Cây ở đây có tốc độ sinh trưởng, phát triển kém, chất lượng thấp, kích thước nhỏ, 

thường ra hoa kết quả sớm. Thành phần chủ yếu là Sao đen (Hopea odorata), Dầu 

(Dipterocarpus dyerii), Dầu mít (D. costata), Cám (Purinari annamense), Trầm trắng, 

Sổ (Dillenia ovata)…  

- Rừng khô hạn (Cây bụi): Phân bố trên bãi cát dọc theo bờ biển. Thành phần loài 

chủ yếu là Găng (Randia tomentosa), Tiểu sim, Hồng sim (Rhodomyrtus tomentosa). 

6.2. RỪNG NGẬP MẶN  

Hệ sinh thái rừng ngập mặn phân bố chủ yếu dọc theo 200 km bờ biển, từ rạch 

Tiểu Dừa giáp tỉnh Cà Mau đến tận biên giới Việt Nam – Campuchia. Tổng diện tích 

rừng ngập mặn 9.931,43 ha do Ban quản lý rừng An Biên – An Minh và BQL rừng 

Hòn Đất – Kiên Hà và BQL rừng phòng hộ Phú Quốc quản lý. Ở HST rừng ngập mặn 

thành phần chủ yếu nhiều loài cây (đước, mắm) chịu được với điều kiện ngập nước 

mặn hình thành do tái sinh tự nhiên hoặc do được trồng theo quy hoạch. 

Tại Phú Quốc, HST rừng ngập mặn có diện tích nhỏ, chỉ khoảng 57,02 ha, được 

hình hành trên các vùng đất ngập nước ven biển, ven sông, rạch như: khu vực Cửa 

Cạn, Rạch Vẹm, Rạch Tràm, Bãi Thơm, Bãi Bổn, Hàm Ninh. Thành phần gồm 38 

loài, số loài cây ngập mặn thực thụ và cây tham gia rừng ngập mặn ít. Có 2 quần xã: 

Quần xã Đước đôi, Vẹt dù, Cọc đỏ và Quần xã Tràm, Nhum. Đây chính là những yếu 

tố quan trọng giúp bảo vệ bờ biển và vùng cửa sông của đảo Phú Quốc. 
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6.3. ĐẤT NGẬP NƯỚC 

HST vùng đất ngập nước của tỉnh chủ yếu bao gồm HST rừng tràm và HST đồng 

cỏ ngập nước theo mùa. Trong đó: 

- HST rừng tràm ngập nước theo mùa có 3 dạng sinh cảnh chính: (i) rừng tràm 

trên đất than bùn; (ii) rừng tràm trên đất phèn; và (iii) rừng tràm trên đất sét, có diện 

tích 5.694,53 ha, chiếm 0,9% DTTN và phân bố chủ yếu trên địa bàn của 2 huyện An 

Minh, U Minh Thượng và TP. Phú Quốc. 

- Hệ sinh thái đồng cỏ bàng tại xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành là một dạng HST 

đồng cỏ đất ngập nước nguyên thủy còn sót lại và có diện tích lớn nhất vùng ĐBSCL 

(753 ha), là vùng đất đại diện cho vùng Tứ giác Long Xuyên nguyên thủy còn sót lại 

duy nhất, với đặc trưng nhiễm phèn nặng, giàu hữu cơ, ngập theo mùa và thực vật 

thích nghi chính yếu là cây cỏ bàng (Lepironia articulata). Về động vật khu vực này là 

nơi bãi ăn hàng năm theo mùa của loài Sếu đầu đỏ (Grus antigone) một loài đặc biệt 

quí hiếm được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam, Danh mục Đỏ IUCN và Thế giới bảo tồn 

nghiêm ngặt. Đây là HST đồng cỏ bàng tự nhiên duy nhất còn sót lại trên toàn bộ vùng 

hạ lưu vực sông Mê Kông nói chung, do đó có giá trị đặc biệt về ĐDSH cần phải bảo 

tồn, bảo vệ và phát triển lâu dài. 

Sự phong phú và đa dạng của hệ sinh thái rừng tràm ngập nước nội địa thể hiện 

rất rõ ở VQG U Minh Thượng. Đây là một vùng đầm rừng trên đất than bùn với diện 

tích lớn, tập trung, còn sót lại rất ít ở Việt Nam. VQG U Minh Thượng là nơi có diện 

tích rừng đáng kể trên đầm lầy than bùn còn lại của Việt Nam và là một trong ba vùng 

ưu tiên bảo tồn đất ngập nước ở ĐBSCL, với thảm thực vật của vùng lõi bao gồm 4 

kiểu như sau: (i) rừng ưu thế bởi Tràm (Melaleuca cajuputi) trên đất than bùn và đất 

khoáng; (ii) trảng cỏ ngập nước theo mùa ưu thế bởi Sậy (Phragmites vallatoria) và 

Năng ngọt (Eleocharis dulcis); (iii) vùng đầm lầy trống trải ưu thế bởi các loài Súng 

(Nymphaea nouchali), Bèo cái (Pistia stratiotes), Bèo tai chuột (Salvinia cucullata), 

Thủy hương (Typha domingensis) và (iv). các kênh rạch và suối tự nhiên. Thảm thực 

vật ở vùng đệm là trảng cỏ ngập nước theo mùa, các đầm lầy trống trải, rừng tràm 

trồng, đất nông nghiệp và các ao cá và hệ thống kênh rạch. 

U Minh Thượng có khu hệ thực vật đa dạng, gồm nhiều loài hiếm và đặc hữu, đã 

ghi nhận 226 loài thực vật bậc cao có mạch. Trong số đó loài Bèo tấm nhọn (Lemna 

tenera) là loài hiếm trong vùng Đông Nam Á nhưng ở U Minh Thượng lại rất phổ 

biến. Rừng và đất ngập nước ở U Minh Thượng có nhiều loài động vật hiếm, nhưng 

đang bị đe dọa tuyệt chủng. Ngoại trừ các loài chim, khu hệ động vật VQG U Minh 

Thượng ít được chú ý trước đợt khảo sát động vật tháng 10 và tháng 12 năm 2000 (N. 

Sage và M. Greve, 2000). Các chuyên gia đã tập trung thu thập thông tin về hiện trạng 

về loài Cá sấu xiêm (Crocodylus siamensis) và Cá sấu hoa cà (C. porosus) trong VQG. 
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Tuy nhiên, kết quả của đợt khảo sát đã cho thấy không hề có loài nào được ghi nhận 

tại khu vực trong vòng 30 năm qua (Stuart et al, 2002). Điều tra sơ bộ vào tháng 

3/2000 đã thu nhận bằng chứng về sự hiện diện của loài thiếu dữ liệu trên toàn cầu 

(DD) là Rái cá lông mũi (Lutra sumatrana) ở U Minh Thượng (Nguyễn Xuân Đặng et 

al, 2000). Đồng thời cũng tìm thấy bằng chứng của Rái cá vuốt bé (Aonyx cinerea), Tê 

tê (Java Manis javanicus) và Cầy dông sọc (Viverra megaspila) ở U Minh Thượng 

(Nguyễn Xuân Đặng et al, 2000). 

Tầm quan trọng bảo tồn của VQG U Minh Thượng nổi bật bởi sự đa dạng của 

các loài chim. VQG U Minh Thượng có số loài chim phong phú nhất trong các điểm 

điều tra (Buckton et al, 1999). Hiện tại có 187 loài chim đã ghi nhận tại U Minh 

Thượng, gồm 9 loài bị đe dọa toàn cầu hoặc gần bị đe dọa toàn cầu như: Điềng điễng 

(Anhinga melanogaster), Bồ nông chân xám (Pelecanus philippensis), Giang sen 

(Mycteria leucocephala), Già đẫy nhỏ (Leptoptilos javanicus), Quắm đầu đen 

(Threskiornis melanocephalus), Quắm đen (Plegadis falcinellus), Đại bàng đen 

(Aquila clanga), Diều cá (Ichthyophaga ichthyaetus), Rồng rộc vàng (Ploceus 

hypoxanthus) (Safford et al. 1998, Buckton et al. 1999, Nguyễn Phúc Bảo Hòa 2000). 

VQG U Minh Thượng cũng là nơi tập trung số lượng lớn quần thể toàn cầu của một số 

loài chim nước phổ biến, như: Xít (Porphyrio porphyrio), Cốc đen (Phalacrocorax 

niger), Diệc lửa (Ardea purpurea) và Quắm đen (Plegadis falcinellus). Do có tầm 

quan trọng quốc tế về công tác bảo tồn chim, U Minh Thượng đã được công nhận là 

một trong số các vùng chim quan trọng tại Việt Nam (Tordoff 2002). 

Tại Phú Quốc, HST rừng tràm úng phèn có diện tích khoảng 1.438,61 ha, phân 

bố ở những vùng có địa hình thấp trũng hoặc gần biển, đất thường bị chua phèn như 

vùng Rạch Tràm, Bãi Bổn, Hàm Ninh. Thành phần loài có 254 loài thực vật bậc cao có 

mạch thuộc 180 chi, 92 họ trong 4 ngành thực vật, được phân bố trong các kiểu rừng 

sau: Rừng tràm tự nhiên (phân bố trên những giồng cát cố định; vùng đất cát pha sét, 

chỉ ngập nước vào mùa mưa;vùng đất trũng, ngập nước gần như quanh năm; và vùng 

đất thấp ven rạch, gần cửa biển, thường bị ngập khi triều cường) và Truông nhum 

(Phân bố rãi rác ở các vùng đất trũng, thường ngập nước vào mùa mưa). Trong đó, 

sinh cảnh truông Nhum (Oncosperma  tigillaria) có diện tích nhỏ, phân bố rải rác ở 

những vùng trũng, ẩm thấp có khi bị ngập nước vào mùa mưa. Sinh cảnh này có chiều 

cao thấp, rậm rạp, số loài không nhiều, chủ yếu là cây Nhum (Oncosperma tigillaria). 

HST này có vai trò giữ nước và điều hòa hệ sinh thái khu vực. 

6.4. RẠN SAN HÔ VÀ THẢM CỎ BIỂN  

Vùng biển Kiên Giang rộng 63.290 km2, có hơn 140 hòn đảo nằm trong vùng 

vịnh Thái Lan, có đường biên giới giáp Campuchia, Thái Lan và Malaysia. Đây là 

điểm trung tâm của khu vực Ðông Nam Á, đồng thời là địa điểm lý tưởng để khai thác 
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du lịch, đặc biệt là du lịch biển quốc tế. Biển Kiên Giang có độ sâu trung bình từ 25 

đến 30 m, nơi sâu nhất là 50 m. Ðây là vùng biển ít sóng lớn, độ cao của ngọn sóng 

lớn nhất không quá 5 m và không có sóng ngầm. Với những điều kiện tự nhiên trên, 

biển Kiên Giang là môi trường thuận lợi cho các loài hải sản sinh sống và phát triển.  

Ðây cũng là vùng biển nhiều san hô, khoảng 9.720,4 ha cùng 12.000 ha thảm cỏ biển, 

là nơi cư trú, nguồn thức ăn của nhiều loài cá biển, loài động vật biển quý hiếm, tạo ra 

nguồn sinh cảnh biển rất đa dạng và hấp dẫn để khai thác du lịch. Thảm cỏ biển ở Kiên 

Giang khá phong phú đa dạng, có tới 10 loài trong 16 loài được công bố của toàn vùng 

biển Việt Nam. San hô ở Kiên Giang rất đa dạng về chủng loại, được phân bố ở các 

địa điểm như Phú Quốc, Nam Du và Thổ Chu. 

Vùng biển Phú Quốc nằm trong vịnh Thái Lan, một vùng biển nhiệt đới với các 

điều kiện tự nhiên rất thuận lợi cho sinh vật biển sinh sống. Nhiều nghiên cứu cho thấy 

vùng biển này có tính đa dạng sinh học cao với rạn san hô và thảm cỏ biển phong phú, 

ưu thế là loài Thalassia hemprichii, Cymodocea serrulata, Enhalus acoroides. Phú 

Quốc có 9 bãi cỏ biển trong đó có những bãi cỏ rộng là bãi Đầm, mũi Ông Đội, vũng 

Trâu nằm. Các bãi cỏ biển cũng là ổ sinh thái của nhiều loài thú biển quý hiếm có tên 

trong sách đỏ thế giới như: quần thể Bò biển (Dugong). Ở vùng biển Phú Quốc các rạn 

san hô phân bố chủ yếu ở vùng nước nông ven bờ các đảo thuộc quần đảo An Thới 

(Nam đảo Phú Quốc như Hòn Dừa, Hòn Dâm trong, Hòn Dâm ngoài, Hòn Rỏi, Hòn 

Thơm, Hòn Vang, Hòn Gầm Ghì, Hòn Xưởng, Hòn Vông, Hòn Mây Rút ngoài,...). Ở 

đảo lớn Phú Quốc rạn chỉ tồn tại với diện tích nhỏ ở một số khu vực phía Tây (Cửa 

Cạn), Tây Bắc (vùng Gành Dầu). Các rạn san hô xung quanh các đảo thuộc Phú Quốc 

thuộc dạng riềm không điển hình. Ngoài ra, còn có thông tin về sự phân bố của các rạn 

dạng nền ở vùng biển phía Tây và Tây Nam Phú Quốc. 

6.4.1. Hệ sinh thái rạn san hô 

Vùng biển Kiên Giang là vùng biển nhiều san hô. San hô ở Kiên Giang rất đa 

dạng về chủng loại, được phân bố ở các địa điểm như Phú Quốc, Nam Du và Thổ 

Châu. Theo kết quả khảo sát năm 2005 cho thấy diện tích của các rạn san hô ở ven bờ 

các đảo Nam An Thới khoảng 124,4 ha, số liệu này còn nhỏ hơn so với thực tế do một 

số rạn ngầm ở đây và xung quanh đảo Phú Quốc còn chưa được khảo sát. Các giống 

san hô phổ biến và thường chiếm ưu thế trong rạn là Porites, Pavona và Acropora. Độ 

phủ trung bình của san hô cứng cho toàn vùng Nam An Thới là 19,3%, trong đó độ 

phủ trung bình của san hô cứng thấp nhất là ở Hòn Thơm (12,71%) và cao nhất là ở 

Hòn Xưởng (23,5%). San hô mềm cũng thấy phân bố ít ở rạn san hô vùng Gành Dầu, 

Hòn Mây Rút ngoài và Hòn Vang.  

Bảng 6. 3. Diện tích rạn san hô và độ phủ trung bình của san hô ở Phú Quốc 

Địa điểm Chiều Bề rộng Diện tích Độ phủ trung bình (%) 
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dài rạn 

(m) 

trung bình 

của rạn (m) 

(ha) San hô 

cứng 

San hô 

mềm 

Gành Dầu 2.400 25 6 8 0,92 

Hòn Gầm Ghì 2.200 60 13,2 20,05 0 

Hòn Vông 2.600 100 26,0 19,73 0 

Hòn Mây Rút ngoài 2.800 30 8,4 15,50 3,93 

Hòn Xưởng 2.000 40 8,0 23,50 0 

Hòn Vang 1.200 120 14,4 14,25 0,92 

Hòn Thơm 7.600 30 22,8 12,71 0 

Hòn Rỏi 4.600 30 13,8 23,00 0 

Hòn Dừa 2.800 25 7,0 23,89 0 

Hòn Dâm (trong, ngoài) 3.600 30 10,8 21,06 0 

(Nguồn: Nhiệm vụ nghiên cứu KHCN của Sở Thủy sản tỉnh Kiên Giang, năm 2005) 

Hầu hết rạn san hô ở các đảo Nam An Thới chỉ ở trong tình trạng trung bình. Tuy 

nhiên, ở một số địa điểm, rạn san hô còn ở trong tình trạng khá tốt. Kết quả kiểm tra 

chi tiết tại 6 điểm san hô điển hình tại các đảo phía Nam An Thới: Hòn Gầm Ghì, Hòn 

Vông, Hòn Xưởng, Hòn Thơm, Hòn Rỏi và Hòn Dâm trong năm 2004, cũng cho thấy 

độ phủ san hô cứng tại các điểm khảo sát khá cao. Độ phủ trung bình cho tất cả các 

điểm khảo sát đạt 38,4%, dao động từ 27,85% (Tây Hòn Rỏi) đến 43,75% (Bắc Hòn 

Gầm Ghì). Theo kết quả điều tra của Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF, 

1994), thì các rạn san hô quần đảo Phú Quốc đã ghi nhận 89 loài thuộc 37 giống san 

hô cứng, 1 loài thủy tức, 19 loài san hô mềm và san hô sừng. Có nhiều loài chưa được 

xác định và rất có thể là loài mới đối với Viêt Nam.  

Những nghiên cứu sau đó cho thấy rạn san hô vùng biển Phú Quốc đang có chiều 

hướng suy thoái so với thời điểm năm 2002. Hiện nay, đảo Phú Quốc đã xây dựng và 

hoạt động Khu bảo tồn san hô Phú Quốc nhằm bảo vệ, bảo tồn HST rạn san hô. 

Phạm vi diện tích Khu bảo tồn san hô Phú Quốc là 9.720 ha, với vùng lõi 757,45 

ha và vùng đệm 8.962,95 ha. Theo kết quả từ các cuộc điều tra được tiến hành đến thời 

điểm hết năm 2019, đã xác định được diện tích san hô của vùng biển Phú Quốc có 

473,9 ha, trong đó quần đảo nam An Thới có 362,2 ha thuộc cả hai nhóm san hô cứng 

và san hô mềm, 135 loài cá rạn san hô, 3 loài cá di cư, 132 loài thân mềm lớn sinh 

sống trong rạn san hô, 9 loài giáp xác, 32 loài da gai và 6 loài thú biển sinh sống và 

kiếm ăn. Đặc biệt còn có loài Dugong (bò biển, cá cúi), rùa biển, cá heo có trong danh 

mục các loài có nguy cơ tuyệt chủng cần được bảo vệ. 

6.4.2. Hệ sinh thái thảm cỏ biển 

Vùng biển ven bờ Phú Quốc còn là nơi phân bố phong phú và quan trọng của các 

thảm cỏ biển với tổng diện tích khoảng 11.750 ha với 9 loài cỏ biển được ghi nhận: cỏ 

Lá dừa (Enhalus acoroides), cỏ Kiệu tròn (Cymodocea rotundata), cỏ Kiệu răng cưa 

(Cymodocea serrulata), cỏ Xoan (Halophila ovalis), cỏ Xoan nhỏ (Halophila minor), 

cỏ Dương thảo (Thalassia hemprichii), cỏ Kim biển (Halodule pinifolia), cỏ Hẹ răng 
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cưa (Halodule uninervis) và cỏ Lăng biển (Syringodium isoetifolium). Các thảm cỏ 

biển thường phân bố ở những vùng nước nông ven bờ nơi có nền đáy thoai thoải ở 

phía Bắc, Đông Bắc, vùng phía Đông và Đông Nam của đảo. Phú Quốc là nơi có diện 

tích thảm cỏ biển lớn nhất Việt Nam góp phần quan trọng đối với đa dạng sinh học, 

nguồn lợi hải sản và năng suất cao của vùng biển đảo Phú Quốc. 

Các dải thảm cỏ biển có diện tích lớn, sinh lượng và độ phủ cao phân bố ở vùng 

phía Bắc đảo Phú Quốc (kéo dài từ gần Gành Dầu đến gần Rạch Tràm) với diện tích 

khoảng 700 ha, vùng phía Đông của đảo từ Bãi Thơm đến Hàm Ninh với diện tích 

10.600 ha, vùng phía Nam đảo (An Thới) với khoảng 250 ha. Độ phủ của các thảm cỏ 

biển ở Phú Quốc khá cao, thường dao động trong khoảng bậc 3 - bậc 4 (31- 75%). Tuy 

nhiên, ở một số nơi cỏ biển mọc dày đặc, độ phủ lên đến bậc 5 (76 - 100%). Kết quả 

khảo sát cũng cho thấy các thảm cỏ biển có thành phần loài phong phú nhất là ở An 

Thới (gồm 7 loài), tiếp đến là các thảm cỏ ở Bãi Thơm (6 loài), Hàm Ninh (6 loài), 

vùng Bãi Dài (7 loài). Mật độ, sinh lượng (phần trên mặt đất) và độ phủ trung bình của 

một số loài cỏ biển ưu thế trong các thảm cỏ biển ở vùng biển phía Bắc, Đông Bắc, 

Đông và Đông Nam đảo Phú Quốc như trình bày ở bảng sau: 

Bảng 6. 4. Mật độ, sinh lượng phần trên mặt đất (lá, thân đứng) và độ phủ trung 

bình của các loài cỏ biển ưu thế ở đảo Phú Quốc 

Loài cỏ biển Địa điểm 
Mật độ 

(cây/m2) 

Sinh lượng 

(g.khô/m2) 
Độ phủ 

Cỏ Lá dừa (Enhalus 

acoroides) 
Bãi Bổn 64 166,4 Bậc 3 - 4 (30 - 75%) 

Cỏ Lá dừa (Enhalus 

acoroides) 
Bãi Đầm 90 216 Bậc 4 (51 - 75%) 

Cỏ Kiệu tròn (Cymodocea 

rotundata) 
An Thới 1.350 83,70 Bậc 5 (76 - 100%) 

Cỏ Kiệu răng cưa 

(Cymodocea serrulata) 
Bãi Dài 340 20,40 Bậc 4 (51 - 75%) 

Cỏ Kiệu răng cưa 

(Cymodocea serrulata) 
Bãi Thơm 576 67,97 Bậc 4 (51 - 75%) 

Cỏ Kiệu răng cưa 

(Cymodocea serrulata) 

Bắc Bãi 

vòng 
880 124,94 Bậc 5 (76 - 100%) 

Cỏ Kiệu răng cưa 

(Cymodocea serrulata) 
An Thới 430 27,61 Bậc 4 (51 - 75%) 

Cỏ Dương thảo (Thalassia 

hemprichii) 
Bãi Dài 450 38,25 Bậc 4 (51- 75%) 

Cỏ Dương thảo (Thalassia 

hemprichii) 

Mũi Đá 

Chồng 
720 80,38 Bậc 4 (51- 75%) 

Cỏ Dương thảo (Thalassia 

hemprichii) 
Bãi Bổn 580 61,16 Bậc 3- 4 (31- 75%) 

Cỏ Dương thảo (Thalassia 

hemprichii) 

Bắc Bãi 

Vòng 
640 75,52 Bậc 5 (76- 100%) 
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Cỏ Dương thảo (Thalassia 

hemprichii) 
An Thới 570 66,23 Bậc 4 (51- 75%) 

Cỏ Xoan (Halophila 

ovalis) 
An Thới 1.456 38,53 Bậc 2 (11- 30%) 

(Nguồn: Nhiệm vụ nghiên cứu KHCN của Sở Thủy sản tỉnh Kiên Giang, năm 2005) 

Các dải thảm cỏ biển ở đảo Phú Quốc thường được hình thành từ những loài cỏ 

biển có kích thước lớn như: Cỏ Lá dừa (Enhalus acoroides), cỏ Dương thảo (Thalassia 

hemprichii), cỏ Kiệu răng cưa (Cymodocea serrulata), nên có sinh lượng cao. Các 

thảm cỏ biển góp phần quan trọng làm phong phú tính đa dạng sinh học và nguồn lợi 

hải sản của vùng biển đảo Phú Quốc. Những điều tra ban đầu cho thấy ở Phú Quốc sản 

lượng đánh bắt hàng năm (ngoài cá) các đối tượng có giá trị kinh tế cao như Tôm, 

Ghẹ, Ốc nhảy, cá Ngựa,... trong vùng phân bố cỏ biển và vùng nước lân cận là rất lớn. 

Đây là nguồn thu nhập chính của đa số hộ gia đình sống ở các làng chài ven biển. Tuy 

nhiên, do việc khai thác quá mức các nguồn lợi thủy sản trong các thảm cỏ biển, nên 

các nguồn lợi này đang ngày càng suy giảm. 

Nhằm bảo vệ, bảo tồn HST thảm cỏ biển, đảo Phú Quốc đã xây dựng và hoạt 

động Khu bảo tồn biển Phú Quốc, với tổng diện tích 6.825 ha, vùng lõi 2.195 ha, vùng 

đệm 4.630 ha, từ bờ biển ra 3 km từ xã Bãi Thơm đến xã Hàm Ninh. 

Theo Quyết định mới nhất số 1890/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh 

V/v phê duyệt điều chỉnh phạm vi, diện tích các phân khu trong Khu bảo tồn biển Phú 

Quốc, tỉnh Kiên Giang, thì Khu Bảo tồn biển thuộc Vườn Quốc gia Phú Quốc có tổng 

diện tích 40.909,47 ha, bao gồm khu vực bảo vệ san hô và khu vực bảo vệ thảm cỏ 

biển, với 03 phân khu: (i) bảo vệ nghiêm ngặt; (ii) phục hồi sinh thái; (iii) dịch vụ hành 

chính và vùng đệm, cụ thể như sau: 

(i). Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt (7.087,37 ha) gồm 02 phân khu: 

- Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt thảm cỏ biển (6.658,5 ha) ở phía Đông Bắc, giới 

hạn từ phía Nam cảng Đá Chồng đến mũi Cây Sao, cách bờ 0,5 km trở ra phía biển 7 

km. 

- Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt rạn san hô (428,87 ha) ở phía Nam đảo Phú 

Quốc, giới hạn bởi các mốc tọa độ quanh các đảo hòn Vang, hòn Xưởng - hòn móng 

Tay - hòn Gầm Ghì, hòn Vông, phía Nam hòn Mây Rút trong - hòn Trang được giới 

hạn từ bờ đảo ra phía biển từ 100-500m, riêng phía Tây hòn Vang ra phía biển đến 

khoảng 800m. 

(ii). Phân khu phục hồi sinh thái (11.537,51 ha) gồm 02 phân khu: 

- Phân khu phục hồi sinh thái thảm cỏ biển (11.362,83 ha), gồm 02 khu vực 

chính nằm ở phía Đông Bắc (khu vực 1) và Đông - Đông Nam (khu vực 2) của đảo 

Phú Quốc. 
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- Phân khu phục hồi sinh thái rạn san hô (174,68 ha), gồm khu vực qua các mốc 

tọa độ nằm phía Tây - Tây Nam hòn Rõi, phía Bắc hòn Thơm, các khu vực nằm xen kẻ 

với Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt tại hòn Vang, hòn Xưởng - hòn Móng Tay - hòn 

Gầm Ghì, hòn Vông và phía Bắc hòn Mây rút trong từ bờ đảo ra phía ngoài từ 84-120 

m tùy từng vị trí. 

(iii). Phân khu dịch vụ - hành chính (9.817,02 ha) gồm 02 khu vực: 

- Phân khu dịch vụ - hành chính thảm cỏ biển (1.212 ha) ở phía Đông Bắc là khu 

vực từ bờ đảo ra phía biển 0,2 km qua các mốc tọa độ từ Mũi Dương (Bãi Thơm) đến 

phía Bắc cảng Đá Chồng và 0,5 km từ phía Nam cảng Đá Chồng xuống đến phía Bắc 

cầu Cảng vận tải hành khách Bãi Vòng. 

- Phân khu dịch vụ - hành chính rạn san hô (8.605,02 ha), gồm phạm vi diện tích 

mặt nước các luồng tàu từ ngoài vào trong bờ qua các mốc tọa độ tại hòn Vang, hòn 

Xưởng, hòn Gầm Ghì, hòn Vông và hòn Mây Rút trong cùng với khu vực biển bao 

quanh bên ngoài Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt và phục hồi sinh thái từ các đảo phía 

Nam An Thới. 

Ngoài ra, thiết lập Vùng đệm (12.467,57 ha) nhằm hạn chế tác động trực tiếp của 

các hoạt động kinh tế - xã hội từ bên ngoài vào vùng bảo tồn san hô và thảm cỏ biển. 

6.5. CÁC HỆ SINH THÁI KHÁC 

(Không có) 

6.6. LOÀI VÀ NGUỒN GEN 

Nguồn gen động, thực vật trong các HST tự nhiên của Kiên Giang rất đa dạng và 

phong phú, trong đó có rất nhiều loài có giá trị có khả năng khai thác cung cấp nguyên 

liệu, dược liệu quý, thực phẩm, phục vụ hiệu quả cho đời sống, sản xuất và hoạt động 

phát triển KT-XH hàng năm của tỉnh.  

Theo kết quả“Báo cáo đánh giá định kỳ 10 năm Khu dự trữ sinh quyển thế giới 

Kiên Giang được UNESCO công nhận”, Khu dự trữ sinh quyển thế giới Kiên Giang 

có độ đa dạng sinh học cao, với hệ động - thực vật có 2.407 loài; trong đó, động vật có 

913 loài (có 95 loài quý, hiếm và 57 loài đặc hữu), thực vật có 1.500 loài (có 118 loài 

quý, hiếm và 60 loài đặc hữu). Hiện nay, đã ghi nhận thêm 48 loài động vật và 17 loài 

thực vật, với một số loài đặc hữu quý hiếm như: thằn lằn ngón Phú Quốc, thằn lằn đá 

ngươi tròn đuôi trắng, thằn lằn chân ngón Hòn Tre, rắn lục Hòn Sơn, thu hải đường Bà 

Tài, lan bầu rượu Kiên Lương,…  

Đề án “Bảo tồn các nguồn gen động, thực vật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 

từ năm 2014 - 2020” xác định có 61 nguồn gen quý hiếm, có giá trị cần được ưu tiên 

bảo tồn. Tuy nhiên, theo số liệu điều tra mới nhất năm 2020 của Sở NN&PTNN, thì 
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toàn tỉnh có 83 nguồn gen tiềm năng để bảo tồn, đến tháng 12/2020 tỉnh phê duyệt 15 

dự án và đã bảo tồn được 35/61 nguồn gen; diện tích các hệ sinh thái tự nhiên có tầm 

quan trọng địa phương, quốc gia và quốc tế là 51.384,73 ha; diện tích các hệ sinh thái 

tự nhiên nhạy cảm cần được bảo vệ là 51.384,73 ha và số loài nguy cấp, quý, hiếm 

được ưu tiên bảo vệ là 213 loài. 

Mặt khác, Kiên Giang cũng có nhiều loài ngoại lai xâm hại môi trường (82 loài). 

Hiện trên toàn tỉnh có 5 loài ngoại lai có nguy cơ gây hại cao là cỏ lào, cỏ vetiver, cây 

mai dương, cây bông ổi, cây tràm bông vàng, trong đó tính đến hết năm 2019 có 5 loài 

ngoại lai xâm hại môi trường đã được diệt trừ xong. 
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CHƯƠNG VII 

QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN 

 

7.1. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN 

Theo Báo cáo môi trường năm 2017-2019 của Sở TN&MT, thì có thể khái quát 

về tình hình công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang như sau: 

- Trong giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo ưu tiên đầu tư cho 

công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh, thể hiện qua việc đẩy mạnh triển khai 

Đồ án “Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025” đã được phê 

duyệt từ năm 2012. Song, kết quả chung là công tác thu gom, xử lý CTR trên địa bàn 

tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế do việc triển khai Đồ án gặp nhiều khó khăn, nguồn kinh 

phí đầu tư hạn hẹp, hạ tầng kỹ thuật còn thiếu đồng bộ và kém hiệu quả. 

- Hạ tầng bảo vệ môi trường còn nhiều bất cập: hệ thống thu gom, xử lý rác thải 

chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế; các bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt tạm thời tại 

các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh chưa được đầu tư bài bản và chưa đảm bảo yêu 

cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường; hiện tại, trên địa bàn tỉnh chỉ có 1 nhà máy xử lý 

rác thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tâm Sinh 

đang hoạt động công suất xử lý 200 tấn/ngày (hiện đang xử lý rác thải của thành phố 

Rạch Giá; huyện An Biên, Tân Hiệp, Hòn Đất và Châu Thành) và đang làm thủ tục 

nâng công suất xử lý lên 500 tấn/ngày, trong khi 4 nhà máy xử lý rác khác đang trong 

quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư và triển khai xây dựng nhà máy. 

- Nguy cơ ô nhiễm do CTR sinh hoạt, công nghiệp và CTNH trong sản xuất nông 

nghiệp vẫn còn cao do công tác phân loại CTR tại nguồn hầu như chưa được chú trọng 

thực hiện; rác thải sinh hoạt, bao bì hóa chất BVTV sau sử dụng, CTR công nghiệp 

chưa được thu gom, vận chuyển, lưu chứa và xử lý đạt quy chuẩn môi trường. Tỷ lệ tái 

sử dụng, tái chế CTR còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu.   

- Trên địa bàn tỉnh vẫn còn 12 bãi chôn lấp rác gây ô nhiễm môi trường nghiêm 

trọng và UBND tỉnh đang tranh thủ nguồn vốn trung ương và các nguồn vốn khác để 

cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm tại 12 bãi chôn lấp này, trong đó đã thực hiện đóng cửa 2 

bãi rác ô nhiễm nghiêm trọng tại huyện Tân Hiệp, huyện An Biên. Đối với 2 bãi rác tại 

TP. Phú Quốc (tại ấp Ông Lang, xã Cửa Cạn và ấp 7, thị trấn An Thới) hiện đã đóng 

cửa và giao cho các nhà đầu tư triển khai xử lý lượng rác tồn bằng phương pháp đốt. 

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đã phân bổ kinh phí từ ngân sách của tỉnh cho huyện Châu 

Thành và Vĩnh Thuận đầu tư lò đốt rác nhằm xử lý lượng rác thải phát sinh hiện nay 

và xử lý lượng rác tồn tại 2 bãi rác hở của 2 huyện này. 
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- Các bãi chôn lấp rác thải chưa nằm trong mạng quan trắc môi trường không khí 

của tỉnh, nên chưa góp phần giám sát, kiểm soát và đề xuất kịp thời các biện pháp xử 

lý triệt để nguy cơ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại các bãi chôn lấp này. 

7.2. QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ 

Theo kết quả điều tra, thu thập thực tế, thì tại năm 2019 khối lượng chất thải rắn 

sinh hoạt đô thị phát sinh khoảng 675 tấn/ngày (tương ứng hệ số phát thải bình quân là 

1,38 kg/người/ngày, lớn gấp 2 lần hệ số phát thải của WHO). Tỷ lệ thu gom rác thải 

sinh hoạt đô thị đạt khoảng 91,27% (616,1 tấn/ngày); tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô 

thị được tái chế, tái sử dụng, sản xuất phân bón hoặc thu hồi năng lượng đạt 37% 

(249,8 tấn/ngày) và tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được xử lý, chôn lấp hợp vệ sinh 

đạt 44% (297 tấn/ngày). Lượng CTNH đô thị chiếm 4%, tương ứng 27 tấn/ngày, chưa 

được thu gom, xử lý riêng biệt. Rác thải sinh hoạt đô thị được người dân thu gom vào 

các thùng rác công cộng (chưa được phân loại cụ thể). Hàng ngày đơn vị có chức năng 

thu gom, vận chuyển và xử lý (tái chế, tái sử dụng, sản xuất phân bón hoặc thu hồi 

năng lượng) đạt 81% (546,8 tấn/ngày), phần còn lại (128,2 tấn/ngày) đổ thành đống tại 

các bãi rác lộ thiên, không đảm bảo quy chuẩn và gây ô nhiễm môi trường. 

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang chỉ có 1 nhà máy xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt đang hoạt động là: nhà máy xử lý rác thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất của Công 

ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tâm Sinh đang hoạt động công suất xử lý 200 tấn/ngày 

(hiện đang xử lý rác thải của thành phố Rạch Giá; huyện An Biên, Tân Hiệp, Hòn Đất 

và Châu Thành) và đang làm thủ tục nâng công suất xử lý lên 500 tấn/ngày; 04 Công 

ty đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư nhà máy xử lý chất thải rắn là: 

Công ty TNHH Mai Trần II đầu tư nhà máy xử lý rác tại xã Long Thạnh, huyện Giồng 

Riềng với quy mô công suất 245 tấn tác/ngày (dự kiến xử lý rác cho huyện Giồng 

Riềng, Gò Quao, Châu Thành và Tân Hiệp); Công ty TNHH Môi trường Xanh Kiên 

Lương đầu tư nhà máy xử lý rác tại huyện Kiên Lương tại khu phố Tám Thước, thị 

trấn Kiên Lương với quy mô công suất 100 tấn rác/ngày (dự kiến xử lý rác cho thành 

phố Hà Tiên và huyện Kiên Lương); Công ty TNHH VIETNAM QUARIUS 

TECHNOLOGIES INSTITUTES đầu tư nhà máy xử lý rác tại ấp Sơn Tịnh, thị trấn 

Sóc Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang với quy mô công suất 100 tấn rác/ngày (dự 

kiến xử lý rác cho huyện Hòn Đất và thành phố Rạch Giá); Công ty TNHH Bất động 

sản Tâm Hằng đầu tư nhà máy xử lý rác tại ấp Trà Phô, xã Phú Mỹ, huyện Giang 

Thành với quy mô công suất 100 tấn rác thải/ngày (dự kiến xử lý rác cho thành phố Hà 

Tiên và huyện Giang Thành). Hiện nay, 04 nhà máy xử lý rác trên đang trong quá trình 

thực hiện các thủ tục đầu tư và triển khai xây dựng nhà máy. Các huyện còn lại đều có 

bãi chôn lấp rác, song các bãi chôn lấp này đều chưa đảm bảo quy chuẩn môi trường 

và cũng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.  
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Trên thực tế, toàn tỉnh có 13 bãi chôn lấp rác với tổng tải lượng CTR tiếp nhận 

tại các bãi chôn lấp là 336,22 tấn/ngày (chiếm 49,81%). Tuy nhiên, hiện nay có 12 bãi 

chôn lấp đã, đang gây ô nhiễm môi trường và chưa được xử lý triệt để. Tiến độ xử lý ô 

nhiễm môi trường tại 12 bãi rác gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng còn chậm do 

chưa có nguồn kinh phí thực hiện. Danh mục 12 bãi rác thải gây ô nhiễm môi trường 

nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh như bảng 7.1 sau: 

Bảng 7. 1. Danh mục 12 bãi rác thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên 

địa bàn tỉnh Kiên Giang (nguồn số liệu tại năm 2019) 

TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Biện pháp xử 

lý triệt để 

Tình hình và 

tiến độ xử lý 

1 Bãi rác TP. Rạch Giá Phường Vĩnh Quang Đang trong giai 

đoạn khảo sát, 

lập kế hoạch 

thực hiện 

Đã đóng cửa 

2 Bãi rác TP. Hà Tiên Khu phố 3, P. Đông Hồ  

3 
Bãi rác h. Kiên 

Lương 

Khu phố Xà Ngách, TT 

Kiên Lương 
 

4 Bãi rác TP. Phú Quốc 
Ấp Ông Lang, xã Cửa 

Dương 

Đang xử lý 

bằng lò đốt 
Đã đóng cửa 

5 Bãi rác TP. Phú Quốc Ấp 7, thị trấn An Thới 

Đang trong giai 

đoạn khảo sát, 

lập kế hoạch 

thực hiện 

 

6 Bãi rác h. An Biên 
Ấp Trung Quý, xã Đông 

Thái 
Đã đóng cửa 

7 Bãi rác h. Châu Thành Ấp Gò Đất, xã Bình An  

8 Bãi rác h. Tân Hiệp Ấp kênh 9, TT Tân Hiệp  

9 
Bãi rác Lục Phi – h. Gò 

Quao 

Ấp 6, xã Vĩnh Hòa Hưng 

Nam 
 

10 
Bãi rác TT Giồng 

Riềng – h. Giồng Riềng 

Khu phố Quang Mẫn, TT 

Giồng Riềng 
 

11 Bãi rác h. Vĩnh Thuận 
Ấp Bời Lời, xã Bình 

Minh 
 

12 Bãi rác h. An Minh Xã Đông Hưng B  

(Nguồn: Sở TN&MT tỉnh Kiên Giang tổng hợp, tháng 8/2020) 

Như vậy, tình trạng ô nhiễm do CTR sinh hoạt đô thị và nông thôn trên địa bàn 

tỉnh chưa được cải thiện do chưa có các bãi rác hợp vệ sinh. 

7.3. QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN 

Nhìn chung, với việc thực hiện Chương trình xây dựng xã nông thôn mới, nên 

công tác hướng dẫn hộ dân thu gom, phân loại và xử lý CTR sinh hoạt tại hộ gia đình 

cũng đang được triển khai tích cực, từ đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân 

nông thôn trong công tác bảo vệ môi trường tại địa phương mình.  

- Theo kết quả điều tra thực tế, thì khối lượng CTR sinh hoạt nông thôn phát sinh 

khoảng 833 tấn/ngày (tương ứng hệ số phát thải bình quân 0,675 kg/người/ngày, xấp 

xỉ bằng hệ số phát thải ước tính của WHO. Do đó, có thể cho rằng khu vực đô thị của 

tỉnh đã đạt mức sống phát triển, còn khu vực nông thôn đạt mức sống đang phát triển). 

Lượng CTNH nông thôn chiếm tỷ lệ khoảng 2,5%, tương ứng khoảng 20,8 tấn/ngày, 
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cũng chưa được thu gom, xử lý riêng biệt. Tỷ lệ thu gom CTR sinh hoạt nông thôn nói 

chung chỉ đạt khoảng 35% (291,6 tấn/ngày). Tình trạng các bãi chôn lấp rác thải sinh 

hoạt nông thôn cũng tương tự như đã trình bày trong Bảng 7.1 ở trên. 

Rác thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn một phần được xe thu gom vận chuyển, 

xử lý (ở những nơi thuận lợi cho công tác thu gom), một phần được người dân đào hố 

chôn lấp, ủ phân hoặc đốt, còn một phần thải trực tiếp ra môi trường (ao, chuôm, kênh 

rạch). Số lượng xã có đội, hợp tác xã, tổ chức và cá nhân tham gia thu gom rác thải đạt 

45/117 xã (chiếm 38,46%), chưa đạt yêu cầu đặt ra. CTR sinh hoạt nông thôn còn chưa 

được tái chế, tái sử dụng, sản xuất phân bón hoặc thu hồi năng lượng, cũng như chưa 

được xử lý, chôn lấp hợp vệ sinh. Do vậy, tải lượng CTR sinh hoạt nông thôn không 

được thu gom, thải trực tiếp ra môi trường (chiếm khoảng 11% là 91,6 tấn/ngày), còn 

gây ra ô nhiễm môi trường nước (đặc biệt làm gia tăng ô nhiễm rác thải nhựa trong 

nước) và làm giảm chất lượng công tác vệ sinh môi trường nông thôn. 

- Đối với tải lượng CTR nông nghiệp, thì ước tính lượng phụ phẩm nông nghiệp 

(rơm, rạ, tro, trấu, vỏ củ quả,...) phát sinh rất lớn, khoảng 1.299.625 tấn/năm. Đa phần 

lượng trấu phát sinh được sử dụng làm chất đốt phục vụ cho nhu cầu của người dân và 

được ép thành chất đốt sinh khối để phục vụ cho nhu cầu của các ngành công nghiệp. 

Đối với lượng rơm, rạ phát sinh sau thu hoạch thường được xử lý như sau: thu gom lại 

để tận dụng nuôi bò, trồng nấm và làm phân bón; một phần được người dân đốt đồng 

và phần còn lại để tự phân hủy ngoài đồng làm nguồn phân bón hữu cơ. 

- Đối với tải lượng CTNH nông nghiệp, thì hàng năm khối lượng bao bì hóa chất 

BVTV sau sử dụng phát sinh khoảng 33,192 tấn/năm. Tuy nhiên, cho đến nay trên địa 

bàn tỉnh chỉ mới bố trí được 200 bể thu gom bao bì hóa chất BVTV sau sử dụng (chưa 

bố trí được khu vực lưu chứa). Trong năm 2019, tỉnh tổ chức công tác thu gom, vận 

chuyển và xử lý bao bì hóa chất BVTV sau sử dụng được 1 đợt, với khối lượng thu 

gom và xử lý đạt quy chuẩn quy định là 4,315 tấn, đạt 13%.   

Như vậy, công tác tổ chức thu gom, xử lý bao bì hóa chất BVTV chưa được thực 

hiện thường xuyên và đồng bộ, ý thức “bỏ rác thải vào bể thu gom” của người dân đã 

được nâng lên, nhưng chưa tự giác, chưa cao. Ngoài ra, còn thiếu nguồn lực thực hiện 

công tác thu gom, vận chuyển từ bể chứa đến nơi tập kết (chưa đầu tư, bố trí đầy đủ bể 

thu gom, khu vực lưu chứa và thiết bị thu gom chuyên dùng theo quy định), từ đó dẫn 

đến tỉ lệ thu gom, xử lý bao bì hóa chất BVTV sau sử dụng chưa cao.  

7.4. QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP 

Theo số liệu điều tra, thu thập thực tế năm 2019, thì tình hình công tác quản lý 

CTR công nghiệp trên địa bàn tỉnh như sau: 
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- Chỉ có 1/5 KCN (chiếm 20%) của tỉnh có khu tập kết CTR công nghiệp đạt yêu 

cầu kỹ thuật, trong khi đó 3 CCN đang hoạt động vẫn chưa có khu tập kết CTR công 

nghiệp. 100% CTR công nghiệp thông thường trong các KCN được thu gom (tương 

ứng 149 tấn/ngày), trong đó có 80% CTR công nghiệp thông thường được tái chế, tái 

sử dụng, hoặc thu hồi năng lượng và 20% được xử lý, chôn lấp đạt quy chuẩn. 

- CTR công nghiệp nguy hại bước đầu đã được các chủ nguồn thải thu gom, phân 

loại và quản lý theo quy định, song còn chưa triệt để. Qua số liệu thu thập năm 2019, 

lượng CTNH công nghiệp được thu gom, lưu giữ đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường 

khoảng 2.158,48 tấn, đạt 56%. Lượng CTNH công nghiệp được xử lý đạt quy chuẩn 

quy định là khoảng 2.028,82 tấn, đạt 52%. Trên địa bàn tỉnh chỉ có 1 cơ sở có giấy 

phép hành nghề xử lý CTNH (Công ty INSEE Ecocycle Việt Nam, có 1 lò đốt CTR 

công nghiệp). Tuy nhiên, vì CTR công nghiệp được xử lý trong lò nung xi măng, nên 

không phải CTNH nào cũng có thể xử lý được. Vì vậy, đa số các chủ nguồn thải 

CTNH trong tỉnh (với lượng CTNH ít) hợp đồng xử lý CTNH với các công ty xử lý 

CTNH ngoài tỉnh (chủ yếu là ở khu vực TP. Hồ Chí Minh). 

7.5. QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ 

Theo số liệu điều tra, thu thập thực tế năm 2019, thì tình hình công tác quản lý 

CTR y tế trên địa bàn tỉnh như sau: 

- Tỷ lệ CTR y tế thông thường được thu gom và xử lý đạt quy chuẩn quy định là 

100%, tương ứng 3.234 tấn/năm (bình quân 8,86 tấn/ngày). 

- Tỷ lệ CTR y tế nguy hại được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn quy định là 98%, 

tương ứng 554 tấn (bình quân 1,52 tấn/ngày). Đối với các cơ sở y tế nhỏ (các trung 

tâm y tế tuyến huyện, các trạm y tế tuyến xã), thì CTR y tế nguy hại phát sinh rất ít và 

đang được xử lý bằng cách gửi vào các bệnh viện, trung tâm y tế có lò đốt để xử lý. 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh chưa áp dụng mô hình xử lý theo cụm, nên CTRYT 

nguy hại chủ yếu được thu gom, xử lý tại chỗ (trong khuôn viên của các cơ sở y tế). 

Trong trường hợp có sự cố về lò đốt hoặc quá tải sẽ tiến hành thuê đơn vị có chức 

năng phù hợp vận chuyển, xử lý. Đến nay, tỉnh đã đầu tư 18 lò đốt CTR y tế để xử lý 

tại chỗ cho các bệnh viện, trung tâm y tế. Công nghệ đang áp dụng là lò đốt với buồng 

đốt hai cấp và có xử lý khí thải kèm theo, nhưng chỉ tiêu dioxin chưa được phân tích 

đánh giá, phần tro sau khi đốt chưa được chôn lấp đúng theo quy định. 

Việc vận hành lò đốt CTR y tế nguy hại tại các cơ sở y tế còn nhiều vấn đề tồn 

tại: công nghệ lạc hậu, lò đốt thường xuyên bị hỏng, thiếu nhân viên kỹ thuật vận hành 

và bảo dưỡng,... do đó, CTR y tế thường không cháy được hoàn toàn. 
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7.6. XUẤT NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU 

Trong giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh hoàn toàn không có bất kỳ một hoạt 

động xuất nhập khẩu và tái chế, xử lý phế liệu nào được ghi nhận. 
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CHƯƠNG VIII 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, THIÊN TAI, SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

 

8.1. VẤN ĐỀ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH 

Khí nhà kính là những khí có khả năng hấp thụ các bức xạ sóng dài (hồng ngoại) 

được phản xạ từ bề mặt của Trái Đất, khi được chiếu sáng bằng ánh sáng mặt trời, sau 

đó phân tán nhiệt lại cho bầu khí quyển Trái Đất, gây ra hiệu ứng nhà kính làm tăng 

nhiệt độ trung bình của Trái đất và dẫn đến hiện tượng BĐKH toàn cầu. Bầu khí quyển 

của Sao Kim, Sao Hỏa và Titan trong hệ Mặt trời cũng chứa các khí gây hiệu ứng nhà 

kính. Khí nhà kính ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhiệt độ của Trái Đất, mà nếu không có 

chúng nhiệt độ bề mặt Trái Đất trung bình sẽ lạnh hơn hiện tại khoảng 33°C (59°F). 

Khí nhà kính chủ yếu bao gồm: hơi nước, CO2, CH4, N2O, O3, các khí CFC, với 

tỷ lệ phần trăm các khí gây hiệu ứng nhà kính bao gồm: Hơi nước chiếm 49-71%; CO2 

chiếm 22-29%; CH4+N2O chiếm 4-8% và O3 chiếm 7-10%. Ngoài ra, còn chứa hàm 

lượng nhỏ các khí sunfua hexaflorua, hydro-fluorocacbon và per-fluorocacbon. Tỷ lệ 

phần trăm các hoạt động của nhân loại đối với sự phát thải khí nhà kính làm tăng nhiệt 

độ của Trái Đất, bao gồm: Sản xuất và sử dụng năng lượng chiếm 50%; công nghiệp 

chiếm 24%; phá rừng chiếm 13,5% và nông nghiệp chiếm 12,5%. Ngoài ra, lĩnh vực 

xử lý chất thải (nước thải, CTR) cũng làm phát sinh khí nhà kính (CH4, CO2,...). 

Theo nguồn số liệu thu thập hiện có, thì tình hình vấn đề phát thải khí nhà kính 

trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2016-2020 như sau: 

- Đối với hoạt động sản xuất và sử dụng năng lượng: 

+ Đối với lĩnh vực sản xuất điện năng (chủ yếu các nhà máy nhiệt điện sử dụng 

chất đốt là than, dầu và khí đồng hành): Hiện tại tỉnh không có các nhà máy nhiệt điện 

sử dụng để sản xuất điện năng, nên vấn đề phát thải khí nhà kính từ ngành năng lượng 

chưa hiện hữu. 

+ Đối với lĩnh vực sử dụng năng lượng: Chủ yếu tập trung trong lĩnh vực giao 

thông vận tải đường bộ (Chi tiết xem Bảng 2.27, Chương 2). Trong đó, tổng tải lượng 

khí NOx đạt khoảng 1,5 triệu tấn/năm; khí CO đạt khoảng 13,3 triệu tấn/năm và THC 

(chứa khí mêtan) đạt khoảng 1,9 triệu tấn/năm. 

- Đối với hoạt động sản xuất công nghiệp: 

Tập trung chủ yếu tại các nhà máy, xí nghiệp đầu tư trong các KCN, CCN, cũng 

như nằm ngoài KCN, CCN do vấn đề lịch sử để lại. Tải lượng khí thải từ các nhà máy, 

xí nghiệp nằm ngoài KCN, CCN còn chưa thể ước tính, trong khi hiện tại mới chỉ có 2 

KCN, 3 CCN tập trung đang hoạt động (Chi tiết xem Bảng 2.15, Chương 2), nên tải 

https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%A9c_x%E1%BA%A1_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AB
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tia_h%E1%BB%93ng_ngo%E1%BA%A1i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87u_%E1%BB%A9ng_nh%C3%A0_k%C3%ADnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Sao_Kim
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%AD_quy%E1%BB%83n_Sao_H%E1%BB%8Fa
https://vi.wikipedia.org/wiki/Titan_(v%E1%BB%87_tinh)#Kh%C3%AD_quy%E1%BB%83n
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Cacbon_%C4%91i%C3%B4x%C3%ADt
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%AAtan
https://vi.wikipedia.org/wiki/Dinit%C6%A1_monoxit
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%94z%C3%B4n
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Sulfur_hexaflorua&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Hydrofluorocarbon&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Perfluorocarbon&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1i_%C4%90%E1%BA%A5t
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lượng khí thải công nghiệp phát sinh còn chưa lớn (khí NOx có 12,6 nghìn tấn/năm; 

khí CO có 1,9 nghìn tấn/năm và THC chỉ có 0,85 nghìn tấn/năm). Tuy nhiên, trong 

tương lai sẽ có nhiều hơn số lượng KCN, CCN được xây dựng và đi vào vận hành, nên 

tổng tải lượng khí thải công nghiệp sẽ tăng nhanh. 

- Đối với hoạt động phá rừng: 

Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh tăng cường công tác quản lý rừng và đất quy 

hoạch lâm nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng, 

hạn chế số vụ cháy rừng xảy ra. Tính chung cả giai đoạn trên địa bàn tỉnh xảy ra tổng 

số 10 vụ cháy rừng, với diện tích thiệt hại là 54,069 ha. Như vậy, có thể thấy thiệt hại 

do phá rừng trên địa bàn tỉnh là không lớn, trong khi đó tỉnh đã thực hiện tốt công tác 

trồng rừng mới bổ sung với tổng diện tích đạt 15.091 ha (2019). 

- Đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp: 

Đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp, khí nhà kính phát sinh chủ yếu từ quá 

trình phân hủy phân nước thải chăn nuôi với các loại khí sinh ra gồm: khí mêtan (CH4) 

và khí cácbonic (CO2), trong đó theo kỹ thuật biogas xử lý phân nước thải chăn nuôi, 

thì lượng khí CH4 sinh ra chiếm khoảng 60%, còn khí CO2 chiếm khoảng 40%. 

Theo Nguyễn Quang Khải và các cộng sự (2003), thì hệ số phát thải khí nhà kính 

phân theo vật nuôi như trong bảng sau: 

Bảng 8. 1. Lượng phân thải ra và lượng khí nhà kính hàng ngày 

Vật nuôi 
Lượng phân thải tb hàng ngày 

(kg/con) 

Sản lượng khí tb hàng ngày (L/kg/ngày) 

CH4 CO2 

Bò  17,5 23,5 15,7 

Trâu  21,5 23,5 15,7 

Heo  2,6 50 33,3 

Gia cầm 0,26 55 36,7 

(Nguồn: Nguyễn Quang Khải & ccs, Công nghệ khí sinh học, tháng 11/2003) 

Theo Niên giám thống kê tỉnh Kiên Giang năm 2019, có thể ước tính tổng sản 

lượng khí nhà kính phát sinh từ hoạt động chăn nuôi như trong bảng sau: 

Bảng 8. 2. Tổng sản lượng khí nhà kính từ hoạt động chăn nuôi 

Vật nuôi 
Số lượng nuôi tb hàng ngày 

(con/ngày) 

Sản lượng khí tb hàng ngày (m3/ngày) 

CH4 CO2 

Bò  14 5,8 3,8 

Trâu  34 17,2 11,5 

Heo  550 71,5 47,7 

Gia cầm 12.282 175,6 117,1 

Tổng: 12.880  270,1 180,1 

(Nguồn: Trung tâm CESAT tính toán, tháng 8/2020) 
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Ghi chú: Công thức tính toán như sau: V (m3/ngày) = [số vật nuôi (con) x hệ số thải 

phân (kg/con) x hệ số sinh khí (L/kg/ngày)]/1000. 

Như vậy, có thể thấy rằng lượng khí nhà kính sinh ra từ hoạt động chăn nuôi gia 

súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh là không lớn. 

Một lượng khí nhà kính cũng phát sinh từ việc cày ải, vùi lấp rơm rạ vào trong 

đất, song do thiếu hụt phương pháp, kỹ thuật và số liệu tính toán tin cậy, nên lượng khí 

nhà kính này hiện chưa thể tính toán và dự báo cụ thể. 

Ngoài ra, lĩnh vực xử lý chất thải như: xử lý nước thải sinh hoạt dân cư và công 

nghiệp, dịch vụ,..; xử lý tiêu hủy và chôn lấp CTR, CTNH, cũng làm phát sinh lượng 

khí nhà kính (CH4, CO2,...) là không nhiều, đặc biệt là trên địa bàn tỉnh còn chưa có 

các trạm xử lý nước thải sinh hoạt dân cư tập trung. 

8.2. ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

Kiên Giang nằm cuối nguồn của sông Mê Kông, nơi đổ nước ra biển nhưng là 

đầu nguồn của triều biển Tây (vịnh Thái Lan). Với đặc điểm tự nhiên như trên, Kiên 

Giang chịu ảnh hưởng nặng nề của BĐKH, đặc biệt là nước biển dâng, lũ lụt hàng 

năm. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng cũng khác nhau giữa các vùng trong tỉnh. Trong 

đó, khu vực Kiên Lương - Hà Tiên nằm trong quần thể núi đá vôi kéo dài từ Kiên 

Giang - Việt Nam sang Kampot - Campuchia, là nơi có địa hình cao so với các huyện 

vùng U Minh Thượng và Tây Sông Hậu nơi có địa hình thấp hơn, trong khi đó huyện 

Kiên Hải và TP. Phú Quốc nằm trọn trong vịnh Thái Lan.  

Theo kịch bản nước biển dâng cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH 

giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến 2050 (Kịch bản 2016) cho dải ven biển từ Cà Mau 

đến Kiên Giang: (i) nếu phát thải khí nhà kính ở mức trung bình, thì đến năm 2030 

nước biển dâng từ 13-15cm; năm 2040 là 19-22cm; năm 2050 là 25-30cm; vào cuối 

thế kỷ 21 mực nước biển dâng của khu vực này được đánh giá là cao nhất Việt Nam từ 

62 đến 82cm; (ii) còn theo kịch bản phát thải cao, thì nước biển dâng cao nhất ở khu 

vực từ Cà Mau đến Kiên Giang trong khoảng từ 85 đến 105cm vào cuối thế kỷ 21.  

Đối với kịch bản cập nhật NBD (Kịch bản 2016), thì có thể tham khảo kết quả 

nghiên cứu đánh giá về mức độ tác động của NBD đến nguy cơ ngập trên địa bàn tỉnh 

theo khoảng thời gian dự báo 2020-2050. Bản đồ trình diễn về mức độ ngập sâu và 

diện tích đất đai bị ngập theo các kịch bản dự báo RCP4.5 và RCP8.5 như đưa ra dưới 

đây (Nguồn: Báo cáo tổng hợp về cập nhật KHHĐ ứng phó với BĐKH giai đoạn 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 mới được hoàn thành trong tháng 12/2020): 
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Hình 8. 1. Nguy cơ ngập theo các kịch bản BĐKH ở Kiên Giang 
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Nguy cơ ngập vào năm 2020: Diện tích ngập chiếm từ 5-67% diện tích tự nhiên 

của các huyện, thành phố. Cụ thể: 

- Huyện Gò Quao ngập nhiều nhất với diện tích ngập khoảng 29.510,87 ha chiếm 

khoảng 67,15% diện tích toàn huyện và tăng so với diện tích ngập hiện trạng là 

4.223,99 ha (tăng 9,61% diện tích toàn huyện). 

- Thứ hai là huyện An Biên với diện tích ngập khoảng 17.403,45 ha chiếm 

43,48% và tăng so với hiện trạng khoảng 13,11% diện tích toàn huyện và là huyện có 

diện tích ngập tăng nhanh nhất ở kịch bản này.  

- Huyện Giồng Riềng là huyện/thành phố ngập nhiều thứ ba, diện tích ngập 

khoảng 27.675,05 ha chiếm 43,30% và tăng so với hiện trạng khoảng 6.394,5 ha, 

chiếm tới 10% diện tích toàn huyện. 

- Tiếp theo là huyện Châu Thành, huyện có diện tích bị ngập là 6.672,52 ha, 

chiếm 23,38% diện tích toàn huyện. So với diện tích ngập hiện trạng thì ở kịch bản 

này huyện Châu Thành có diện tích ngập tăng khoảng 7,2% tính trên diện tích toàn 

huyện (là khoảng 2.052 ha). 

Các huyện/thành phố ngập đều tăng gồm: huyện Hòn Đất có diện tích bị ngập 

19.738,99 ha chiếm 3,81% diện tích toàn huyện; Huyện U Minh Thượng có diện tích 

bị ngập khoảng 4.472 ha chiếm 10,34% diện tích toàn huyện; Huyện Tân Hiệp với 

diện tích ngập khoảng 6.754,61 ha chiếm 16,11% diện tích toàn huyện (tăng so với 

hiện trạng khoảng 5.669,09 ha). Huyện Vĩnh Thuận có diện tích bị ngập là 5.750,99 ha 

chiếm 14,57% diện tích toàn huyện; Huyện Kiên Lương có diện tích bị ngập 4.431,82 

ha, chiếm 9,37% diện tích toàn huyện và tăng so với hiện trạng là 1,444 ha. TP. Rạch 

Giá có diện tích ngập tăng 368,44 ha, đạt khoảng 548,35 ha (chiếm 6,55% diện tích 

toàn thành phố) và TP. Phú Quốc có diện tích ngập chủ yếu ở đảo Phú Quốc, bằng 

368,49 ha, chiếm 0,64% diện tích toàn đảo và tăng so với năm 2020 khoảng 16,2 ha. 

Tổng diện tích ngập vào năm 2020 là 127.135,99 ha chiếm 20,03% diện tích toàn 

tỉnh và nhiều hơn tổng diện tích ngập hiện trạng khoảng 34.801,32 ha (tỉ lệ ngập tăng 

chiếm 5,48% diện tích toàn tỉnh). 

Nguy cơ ngập vào năm 2030: Diện tích ngập chiếm từ 6-69% diện tích tự nhiên 

của các huyện, thành phố. Cụ thể: 

- Huyện Gò Quao ngập nhiều nhất với diện tích ngập khoảng 30.540,55 ha chiếm 

khoảng 69,49% diện tích toàn huyện và tăng so với diện tích ngập hiện trạng là 

5.253,68 ha (tăng 11,95% diện tích toàn huyện). 

- Huyện Giồng Riềng với diện tích ngập khoảng 30.442,75 ha chiếm 47,63% và 

tăng so với hiện trạng khoảng 14,33% diện tích toàn huyện và là huyện có diện tích 

ngập tăng nhanh thứ hai ở kịch bản này.  
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- Huyện An Biên là huyện/thành phố ngập nhiều thứ ba, diện tích ngập khoảng 

18.979,1 ha chiếm 47,41% và tăng so với hiện trạng khoảng 6.823,23 ha, chiếm tới 

17,05% diện tích toàn huyện. 

Tiếp theo là huyện Châu Thành, Hòn Đất và huyện Tân Hiệp, với diện tích bị 

ngập lần lượt là 7.552,52 ha, 8.902,61 ha và 22.208,43 ha, chiếm lần lượt 26,46%, 

21,23% và 21,22% diện tích toàn huyện. So với diện tích ngập hiện trạng thì ở kịch 

bản này huyện Châu Thành, Hòn Đất và Tân Hiệp có diện tích ngập tăng khoảng 

10,27%, 7,78% và 11,85% tính trên diện tích toàn huyện 

Nguy cơ ngập vào năm 2050: Theo RCP4.5 khi nước biển dâng 23cm và dòng 

chảy mùa lũ tăng thêm 15%, thì tổng diện tích ngập tỉnh Kiên Giang là 25,16% 

(khoảng 159.735,52 ha), tăng thêm so với hiện trạng khoảng 67.400,85 ha. Diện tích 

ngập nhiều nhất là tại huyện Giồng Riềng (33.498,82 ha) và diện tích ngập tăng nhanh 

nhất khi so với hiện trạng khoảng 8.843,45 ha (chiếm 22,09% diện tích của huyện 

này). Diện tích ngập ít nhất là TP. Phú Quốc (khoảng 391,88 ha).  

Theo kịch bản RCP8.5 vào năm 2050, kết quả mô phỏng ngập cho thấy tổng 

diện tích ngập là 167.659,22 ha (chiếm 26,41% diện tích toàn tỉnh). Huyện Gò Quao 

có tỉ lệ ngập cao nhất là 75,38% diện tích toàn huyện, thứ hai lần lượt là huyện An 

Biên (54,30%), Giồng Riềng (54%) và tiếp theo là các huyện Châu Thành, Hòn Đất, 

Tân Hiệp, Vĩnh Thuận, Kiên Lương, U Minh Thượng với tỉ lệ ngập so với diện tích 

các huyện đều trên 10%. 

Nhìn chung, xu thế BĐKH rõ nét có thể nhận thấy là: thời tiết ngày càng trở nên 

khô nóng hơn vào mùa khô tại Kiên Giang, hạn hán xuất hiện nghiêm trọng hơn và khi 

ảnh hưởng cộng gộp với nước biển dâng, thì xâm nhập mặn sâu càng làm cho hạn hán 

nghiêm trọng hơn vào mùa khô, từ đó có ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế - xã hội, môi 

trường sinh thái, con người, như: 

- Tác động của BĐKH đối với thiên tai, con người, cây trồng, vật nuôi: Làm tăng 

tần số, cường độ, tính biến động và tính cực đoan của hiện tượng thời tiết nguy hiểm: 

bão, tố, lốc..., và của thời tiết khô nóng, lũ lụt, ngập úng, hay hạn hán, xâm nhập mặn, 

dịch bệnh trên người, trên gia súc, gia cầm và trên cây trồng. Thay đổi, biến động ranh 

giới giữa vùng mặn, lợ, ngọt tác động lớn đến hệ thống canh tác truyền thống, cơ sở hạ 

tầng và đời sống của người dân. Mặn xâm nhập sâu vào nội địa, thiếu nước ngọt trầm 

trọng, đặc biệt vào mùa khô. Hiện tượng xói lở, xâm thực bờ biển và cửa sông, sự thay 

đổi dòng chảy sông trong nội địa sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn. 

- Tác động của BĐKH đối với tài nguyên nước: Chế độ mưa thay đổi có thể gây 

lũ lụt nghiêm trọng vào mùa mưa và hạn hán vào mùa khô. Đặc biệt mùa khô kéo dài, 

nhiệt độ tăng cao, lượng mưa thấp, cùng hiện tượng “đói, thiếu lũ” do phía thượng 

nguồn sông xây dựng nhiều thủy điện quy mô lớn, gây tình trạng hạn hán, thiếu nước 
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ngọt, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất. Mặt khác, nước biển đi sâu vào nội địa gây 

nhiễm mặn và làm tăng ô nhiễm nguồn nước mặt. 

- Tác động của BĐKH đối với nông nghiệp và an ninh lương thực: Ảnh hưởng 

đến sinh trưởng, năng suất, thời vụ gieo trồng, làm lây lan sâu bệnh có hại cây trồng; 

ảnh hưởng đến sinh sản, tăng trưởng, gây bệnh, truyền dịch của gia súc, gia cầm. Vùng 

đất thấp ven biển bị ngập, làm giảm diện tích đất nông nghiệp, đòi hỏi phải thay đổi 

phương thức sản xuất (thay đổi cây, con, giống và chủng loại cây trồng, hoặc chuyển 

đổi phương thức sản xuất chuyên canh, nuôi trồng và đánh bắt). 

- Tác động của BĐKH đối với lâm nghiệp: HST ven biển bị ảnh hưởng do giảm 

diện tích rừng ngập mặn, tác động xấu đến rừng tràm và rừng trồng trên đất bị nhiễm 

phèn. Khô hạn kéo dài làm tăng nguy cơ cháy rừng, nguy cơ mất rừng và những loài 

thực, động vật quý hiếm sinh sống dưới tán rừng,… 

- Tác động của BĐKH đối với thuỷ sản nước ngọt: Nước mặn làm thu hẹp, mất 

nơi sinh sống thích hợp, thậm chí tiêu diệt một số loài thuỷ sản nước ngọt có giá trị 

kinh tế cao, đồng thời làm giảm nguồn lợi giống tự nhiên cung cấp cho nuôi trồng. 

- Tác động của BĐKH đối với giao thông vận tải: Làm tăng nguy cơ ngập chìm 

các tuyến giao thông ven biển quan trọng, đồng thời làm tăng xói lở mặt và nền đường 

bộ, tăng nguy cơ xói lở đường bờ và cạn kiệt các luồng đường thuỷ nội địa. 

- Tác động của BĐKH đối với công nghiệp và xây dựng: Làm tăng nguy cơ ngập 

lụt và gỉam khả năng tiêu thoát nước ở các đô thị ven biển: Rạch Giá, Hà Tiên, Kiên 

Lương... và khả năng xả thải nước thải từ các KCN, CCN trong tỉnh. 

- Tác động của BĐKH đối với sức khoẻ con người: Nhiệt độ tăng, ảnh hưởng xấu 

đến sức khoẻ con người, làm tăng nguy cơ đối với tuổi già, người mắc bệnh tim mạch, 

bệnh thần kinh, làm tăng một số bệnh nhiệt đới: sốt rét, xuất huyết, bệnh nhiễm khuẩn 

dễ lây lan. Làm tăng số người chết do thiên tai, tăng nghèo đói do giảm thu nhập, mất 

nhà cửa. Nông dân nghèo, dân tộc thiểu số, dân cư ở vùng sâu, vùng xa, người già, trẻ 

em và phụ nữ, dễ bị tổn thương nhất.                             

Trong thực tế, những biểu hiện của BĐKH ngày càng rõ nét với các hiện tượng 

tự nhiên bất thường, nhiệt độ có xu hướng tăng, thời tiết trở nên khắc nghiệt hơn, như: 

số giờ nắng, số ngày nắng nóng kéo dài và nhiệt độ trung bình năm có xu hướng tăng 

lên, trong khi lượng mưa biến động thất thường theo mùa (giảm nhẹ vào mùa khô và 

tăng khá nhiều vào mùa mưa), mà theo đó lượng mưa trung bình năm có xu hướng 

tăng lên. Xâm nhập mặn ngày càng tiến sâu vào trong nội địa, gây ra áp lực rất đáng kể 

đến vấn đề bảo vệ đất đai, nguồn nước mặt lục địa, cấp nước sạch cho sản xuất và sinh 

hoạt, chăm sóc sức khỏe cộng đồng dân cư, và đảm bảo vệ sinh môi trường. 

Nhìn chung, tác động của BĐKH ngày càng trở nên hiện hữu, như: 
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+ Từ năm 2014 đến nay, do tác động của hiện tượng El Nino, nên mùa khô ở 

Kiên Giang kéo dài, mùa mưa tới muộn và kết thúc sớm. Từ đầu năm 2015, dòng chảy 

ở thượng nguồn sông Mê Kông bị thiếu hụt, mực nước thấp nhất trong vòng 90 năm 

qua và không còn khả năng đẩy mặn, dẫn đến tình trạng mặn trên sông xuất hiện sớm 

hơn gần 2 tháng so với cùng kỳ và xâm nhập mặn sâu về phía thượng lưu, nơi xa nhất 

là gần 100 km. Diễn biến thời tiết và xâm nhập mặn sâu bất thường, làm ảnh hưởng 

lớn đến nguồn nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn ba vùng trọng 

điểm Tứ giác Long Xuyên, Tây sông Hậu và U Minh Thượng.  

+ Tình hình xói lở, sạt lở bờ biển, bờ sông cũng rất nghiêm trọng như: tại các bờ 

sông thuộc huyện An Biên, An Minh, Hòn Đất, Giồng Riềng, U Minh Thượng, Châu 

Thành, Giang Thành và TP. Rạch Giá, hiện tượng sạt lở và nguy cơ sạt lở rất đáng lo 

ngại, ảnh hưởng trực tiếp đến công trình và cuộc sống của người dân. Thống kê ban 

đầu cho thấy, tổng chiều dài sạt lở bờ sông gần 200 km, trong đó khoảng 25 km sạt lở 

hết sức nguy hiểm và con số này tiếp tục tăng lên do chưa có các giải pháp ngăn chặn, 

khắc phục. Tác động của sóng biển làm cho một số đoạn bờ biển bị xói lở với chiều 

dài khoảng 65 km, ảnh hưởng đến hơn 250 hộ dân thuộc huyện Kiên Lương, Hòn Đất, 

An Biên, An Minh. Trong đó, hơn 31 km xói lở đặc biệt nguy hiểm, trên 11 km xói lở 

nguy hiểm và còn lại đang xói lở. Diện tích bãi bồi bị sạt lở trong 10 năm qua hơn 500 

ha, chiều rộng bị sạt lở, mất đi đai rừng phòng hộ ven biển từ 60-300 m. 

8.3. TAI BIẾN THIÊN NHIÊN 

Như nội dung trên đã trình bày, thì cùng với sự gia tăng của BĐKH trên địa bàn 

tỉnh, hiện tượng tai biến thiên nhiên thường xảy ra là: khô hạn; xâm nhập mặn; xói lở, 

sạt lở bờ sông, bờ biển; giông, lốc, gió mạnh; tai nạn trên biển, từ đó gây ra thiệt hại về 

người, kinh tế và tài nguyên, môi trường (đất, nước, không khí, rừng). 

Tuy nhiên, có nguyên nhân khác của hiện tượng xâm nhập mặn; xói lở, sạt lở bờ 

sông, bờ biển, đã xác định được là do việc khai thác nước ngầm quá mức, gây sụt lún 

đất đai và hạ thấp địa tầng châu thổ của vùng ĐBSCL. Bên cạnh đó, với đặc điểm nằm 

trong vùng khí hậu tương đối hiền hòa, thì hiện tượng tai biến do bão lớn hiện còn 

hiếm khi xảy ra trên địa bàn tỉnh (Chi tiết xem Mục 1.1.3, Chương 1).  

Theo Niên giám thống kê tỉnh Kiên Giang năm 2019, có thể tổng hợp về thiệt hại 

do tai biến thiên nhiên trong giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn tỉnh như bảng sau: 

Bảng 8. 3. Tổng hợp về thiệt hại do thiên tai giai đoạn 2015-2019 

Nội dung 2015 2016 2017 2018 2019 

Thiệt hại về người (người):      

- Số người chết và mất tích 63 11 10 8 1 

- Số người bị thương 39 4 4 8 1 

Thiệt hại về nhà ở (nhà):      

https://baotainguyenmoitruong.vn/xam-nhap-man-ptag.html
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- Số nhà bị sập đổ, cuốn trôi 324 350 256 279 265 

- Nhà bị ngập nước, sạt lở, tốc mái, hư hại 512 558 614 418 12.780 

Thiệt hại về nông nghiệp (ha):      

- Diện tích bị thiệt hại 29.701 56.505 - - - 

- Diện tích hoa màu bị thiệt hại 142 27 - - - 

Tổng giá trị thiệt hại (tỷ đồng): 870 1.490 28,47 11,36 126,68 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Kiên Giang năm 2019) 

Như vậy, hiện tượng thiên tai xảy ra với quy mô ngày càng tăng trên địa bàn tỉnh 

là: xâm nhập mặn; xói lở, sạt lở bờ sông, bờ biển; giông, lốc, gió mạnh; tai nạn trên 

biển, làm tăng mức độ thiệt hại về nhà ở. Tuy nhiên, những thiệt hại về người và nông 

nghiệp có xu hướng giảm mạnh, nhất là từ 2017-2019. 

8.4. SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

Trên địa bàn tỉnh, sự cố môi trường thường xảy ra là cháy nổ và cháy rừng. Các 

sự cố môi trường do chất thải, hóa chất, tràn dầu gây ra, không được ghi nhận. Theo 

Niên giám thống kê tỉnh Kiên Giang năm 2019, có thể tổng hợp về mức độ thiệt hại do 

sự cố môi trường giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn tỉnh như bảng sau: 

Bảng 8. 4. Tổng hợp về thiệt hại do sự cố môi trường giai đoạn 2015-2019 

Nội dung 2015 2016 2017 2018 2019 

Cháy nổ:      

- Số vụ cháy nổ (vụ) 62 44 38 32 23 

- Số người chết (người) 1 - 4 2 3 

- Số người bị thương (người) 3 4 2 2 1 

- Tổng giá trị thiệt hại (tỷ đồng) 9,0 26,77 32,56 7,13 27,0 

Cháy rừng:      

- Số vụ cháy rừng (vụ) - - 8 - 2 

- Diện tích bị thiệt hại (ha) - - 5,5 - 48,569 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Kiên Giang năm 2019) 

Trong đó, 80% số vụ sự cố cháy nổ được ứng phó, khắc phục kịp thời và 100% 

số vụ sự cố môi trường khác được ứng phó, khắc phục kịp thời. 

Như vậy, số vụ cháy nổ có xu hướng giảm, song thiệt hại về người và kinh tế còn 

cao, trong khi đó số vụ cháy rừng giảm song thiệt hại về diện tích rừng lại tăng cao. 

Nguyên nhân xảy ra cháy rừng là do phá hoại rừng trái phép (chặt phá, đốt,..). 
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CHƯƠNG IX 

TÁC ĐỘNG CỦA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 

 

9.1. TÁC ĐỘNG CỦA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI SỨC KHỎE CON 

NGƯỜI 

9.1.1. Tác động trực tiếp do ô nhiễm môi trường nước thể hiện thông qua các 

bệnh có liên quan 

Thực tế cho thấy, trong thời đại hiện nay số lượng và chất lượng tài nguyên nước 

không chỉ chịu những tác động lớn, trực tiếp từ tình trạng ô nhiễm môi trường nước, 

mà còn chịu những tác động đáng kể từ BĐKH toàn cầu: 

- Môi trường nước chịu tác động ô nhiễm chủ yếu từ lượng nước thải sinh hoạt, 

công - nông nghiệp, dịch vụ,... chưa qua xử lý đạt quy chuẩn quy định, được xả thải 

trực tiếp vào các nguồn nước tiếp nhận, cũng như chịu tác động gây ô nhiễm từ môi 

trường đất (dư lượng phân bón, hóa chất BVTV) và lượng rác thải sinh hoạt, công - 

nông nghiệp, dịch vụ,... xâm nhập vào môi trường nước như: 

+ Tác động gây ô nhiễm của các chất ô nhiễm chứa trong nước thải đối với môi 

trường nước và sức khoẻ con người được tổng hợp trình bày trong bảng sau: 

Bảng 9. 1. Tác động của các thành phần ô nhiễm chứa trong nước thải 

Stt Thông số Các tác động chính 

1 
Nhiệt độ, 

pH 

- Ảnh hưởng đến chất lượng nước và nồng độ ôxy hoà tan trong nước (DO) 

- Ảnh hưởng đến tính đa dạng sinh học trong nước 

- Ảnh hưởng tốc độ và kiểu phân hủy các chất hữu cơ chứa trong nước 

- Ảnh hưởng đến khả năng tự làm sạch tự nhiên của nguồn nước 

2 
Dầu mỡ 

khoáng 

- Gây ô nhiễm môi trường nước 

- Ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống thủy sinh, gây suy giảm lượng ôxy 

khuếch tán từ không khí vào trong nước 

- Ảnh hưởng đến mục đích cấp nước và nuôi trồng thủy sản, gây hại quá 

trình sinh trưởng của tôm, cá,… 

- Chuyển hoá thành các hợp chất độc hại có độ bền cao như : phenol và các 

dẫn xuất clo của phenol 

3 
Các chất 

hữu cơ 

- Giảm nồng độ ôxy hoà tan trong nước, phân huỷ gây mùi hôi 

- Ảnh hưởng đến đời sống thủy sinh 

4 
Chất rắn 

lơ lửng 

- Ảnh hưởng đến chất lượng nước, làm giảm lượng ô xy hoà tan (DO) trong 

nước, tăng độ đục, gây chết cá, tôm,… ảnh hưởng tới tài nguyên thủy sinh 

- Gây bồi lắng lòng sông, lòng hồ, biến đổi dòng chảy, tăng nguy cơ thiệt 

hại do lũ lụt,… 

5 

Các chất 

dinh 

dưỡng 

- Gây hiện tượng phú dưỡng sinh tảo độc hại, ảnh hưởng tới chất lượng 

nước và sự sống thủy sinh 

- Phân huỷ gây mùi hôi, tăng độ màu, gây chết cá, tôm,… 

6 
Các kim 

loại nặng 

- Ảnh hưởng đến chất lượng nước và nồng độ ôxy hoà tan trong nước (DO) 

- Ảnh hưởng đến tính đa dạng sinh học trong nước 
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- Tích lũy trong môi trường, xâm nhập vào chuỗi thức ăn, mà con người là 

mắt xích cuối cùng của chuỗi thức ăn, dễ gây các bệnh ung thư, quái thai... 

7 

Các vi 

khuẩn gây 

bệnh 

- Nước có lẫn vi khuẩn gây bệnh là nguyên nhân của các dịch bệnh thương 

hàn, phó thương hàn, lỵ, tả, đau mắt hột,... 

- Coliform là nhóm vi khuẩn gây bệnh đường ruột 

- E.coli (Escherichia coli) là vi khuẩn nhóm coliform, có nhiều trong phân 

người, gây bệnh đường ruột,… 

- Gây dịch bệnh trên diện rộng do tác động phổ biến ô nhiễm,… 

(Nguồn: Trung tâm CESAT tổng hợp, tháng 8/2020) 

+ Tác động gây ô nhiễm từ môi trường đất (dư lượng phân bón, hóa chất BVTV) 

đến môi trường nước, như: làm tăng hàm lượng các chất dinh dưỡng gây hiện tượng 

phú dưỡng sinh tảo độc hại (tảo nở hoa), ảnh hưởng tới chất lượng nước và sự sống 

các hệ thủy sinh trong nước; ảnh hưởng đến tính đa dạng sinh học trong nước; tích lũy 

trong môi trường, xâm nhập vào chuỗi thức ăn, dễ gây các bệnh ung thư, đột biến gien, 

quái thai... cho con người. 

+ Tác động gây ô nhiễm từ CTR, CTNH xâm nhập vào môi trường nước, như: 

ngăn cản dòng chảy, gây bồi lắng, làm tăng độ đục, dầu mỡ khoáng, vi khuẩn gây bệnh 

trong nước; tự phân hủy, làm tăng hàm lượng chất hữu cơ, chất dinh dưỡng, kim loại 

nặng trong nước, gây mùi hôi, gây phú dưỡng nước, tăng độ màu, làm chết tôm, cá,..., 

động vật biển (chất thải nhựa), tích lũy chất độc trong môi trường, xâm nhập vào chuỗi 

thức ăn, gây nguy cơ bị ung thư, đột biến gien, quái thai.... cho con người. 

- BĐKH không chỉ làm cho tình trạng ô nhiễm môi trường nước ngày càng trầm 

trọng (nhiễm mặn, phèn, khó tiêu thoát,...), mà còn làm ngập chìm khu vực thấp ven 

biển, xâm nhập mặn, khô hạn gia tăng, gây thiếu nước sạch, ảnh hưởng đến khả năng 

cung cấp nước ở nông thôn và đô thị, làm thay đổi môi trường sống, thay đổi tập quán 

văn hóa, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất của người dân. BĐKH làm thay 

đổi môi trường nước vào mùa khô hạn, mực nước ngầm tầng nông bị sụt giảm, giảm 

trữ lượng nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt của con người. Thêm vào đó, 

các bãi rác trên địa bàn tỉnh đều là bãi chôn lấp không hợp vệ sinh, nên vào mùa mưa, 

thì nước mưa chảy tràn qua bãi rác cuốn theo rác, nước rác rò rỉ vào môi trường nước 

và là những tác nhân trực tiếp gây ra các loại bệnh tật liên quan tới môi trường nước, 

có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân trong tỉnh. 

Nhìn chung, các tác động trực tiếp do ô nhiễm môi trường nước nêu trên đến sức 

khỏe con người thể hiện thông qua các bệnh có liên quan. Việc sử dụng hoặc sống gần 

nguồn nước bị nhiễm bẩn, sẽ tăng nguy cơ mắc các bệnh về da, dịch tả, thương hàn và 

bại liệt do các loại vi khuẩn trong nước thải gây ra. Trong khi đó, với nguồn nước bị 

nhiễm kim loại nặng, các hóa chất độc hại còn là nguyên nhân của các chứng ngộ độc 

và những căn bệnh hiểm nghèo như ung thư, đột biến gen, di tật bẩm sinh. 
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Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang nói riêng và cả nước nói chung 

xuất hiện một số bệnh thường gặp ở người và động vật, như: ho, sốt, dịch cúm ở người 

(gồm cả dịch viêm đường hô hấp cấp hiện nay - COVID 19); sốt xuất huyết; bệnh tả, 

kiết lỵ, thương hàn; dịch cúm gia cầm; dịch bệnh heo tai xanh; dịch bệnh tả heo Châu 

Phi,... trong đó có nhiều dịch bệnh diễn biến phức tạp và bất thường, như: bệnh sốt 

xuất huyết, dịch cúm ở người và gia cầm, dịch tả heo Châu Phi,... có mức độ lây lan 

rộng và gây những thiệt hại lớn về sức khỏe và kinh tế. 

Bên cạnh đó, công tác vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm còn có vấn 

đề phải giải quyết tốt hơn, như: tỷ lệ hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn Bộ 

Y tế đạt 74,70% (2019), chưa đạt yêu cầu và không đồng đều ở các vùng; số người bị 

ngộ độc thực phẩm gia tăng từ 2015 (147 người) đến 2019 (267 người); tỷ lệ hộ dân đô 

thị được cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung đạt 86,20% (2019); tỷ lệ hộ dân 

được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh đạt 97,27% (2019). Nước sạch và vệ sinh môi 

trường bị ảnh hưởng do mưa lũ làm phát tán chất thải sinh hoạt và chăn nuôi vào môi 

trường, gây ô nhiễm môi trường đất và nước, cũng như do khô hạn, nhiễm mặn, phèn, 

khó tiêu thoát, làm tăng cao nồng độ các chất ô nhiễm trong nước. Hàm lượng chất độc 

hại, cặn lơ lửng, các vi khuẩn gây bệnh,... trong nước tăng cao vào mùa lũ và mùa khô, 

trong khi người dân ở một số khu vực phải sử dụng các nguồn nước không đảm bảo 

chất lượng, nên sức khỏe bị ảnh hưởng và có thể phát sinh các đợt dịch bệnh mới.  

Điều đó tạo ra môi trường sinh sôi cho các vi khuẩn gây bệnh là những tác nhân 

trực tiếp gây ra những loại bệnh thường gặp, như: tiêu chảy, bệnh da liễu, phụ khoa, 

ngứa ngáy, mụn nhọt, các bệnh về hô hấp,..., với thành phần vật truyền nhiễm (véc tơ 

truyền bệnh) có giai đoạn sống trong nguồn nước thay đổi, cùng các bệnh lây lan theo 

nguồn nước khác, gồm cả các bệnh của động vật, bệnh có ổ dịch tự nhiên, bệnh từ nơi 

khác đến làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân trong vùng và các vùng lân cận.  

BĐKH có ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển dân số, lao động do tác động 

đối với sức khỏe con người. Ví dụ như: tác động của nhiệt độ trung bình gia tăng, của 

thời tiết khô nóng kéo dài, gây mệt mỏi và suy kiệt về thể trạng vật lý và tinh thần con 

người,..., cũng như của hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng tăng (giông lốc, xoáy, 

bão, lũ lụt, hạn hán,...), làm cho môi trường sống của con người bị thay đổi theo hướng 

xấu đi và có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe người dân, nhất là tầng lớp yếu thế và dễ 

bị tổn thương ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, người già, trẻ em và phụ nữ, 

làm tăng nguy cơ đối với người già, người mắc bệnh tim mạch, bệnh thần kinh... 

Ước tính ô nhiễm nước gây ra xấp xỉ 14.000 cái chết mỗi ngày, chủ yếu do ăn 

uống bằng nước bẩn chưa được xử lý ở các nước đang phát triển. Có khoảng 500 triệu 

người Ấn Độ không có nhà vệ sinh đúng cách và khoảng 580 người Ấn Độ chết mỗi 

ngày vì ô nhiễm nước. Gần 500 triệu người Trung Quốc thiếu nguồn nước uống an 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%E1%BA%A4n_%C4%90%E1%BB%99
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toàn. Các nghiên cứu ước tính số người chết hàng năm do bệnh tật ở Hoa Kỳ có thể 

hơn 50.000 người. Các chất hóa học và kim loại nặng nhiễm trong thức ăn, nước uống 

có thể là nguyên nhân gây bệnh ung thư không thể chữa trị.  

9.1.2. Tác động trực tiếp do ô nhiễm môi trường không khí thể hiện thông qua 

các bệnh liên quan 

Ô nhiễm không khí là sự thay đổi lớn trong thành phần của không khí, chủ yếu 

do khói, bụi, hơi hoặc các khí lạ được đưa vào không khí, có sự tỏa mùi, làm giảm tầm 

nhìn xa, gây biến đổi khí hậu, gây bệnh cho con người và cũng có thể gây hại cho sinh 

vật khác như: động vật, cây lương thực, nó có thể làm hỏng môi trường tự nhiên hoặc 

xây dựng. Ô nhiễm không khí trong nhà và chất lượng không khí đô thị kém được liệt 

kê là hai trong số các vấn đề ô nhiễm độc hại tồi tệ nhất trên thế giới.  

Ô nhiễm không khí khiến hơn 3 triệu người chết sớm mỗi năm, nó đe dọa gần 

như toàn bộ cư dân của các thành phố lớn tại những nước đang phát triển. Ước tính có 

đến 80% các thành phố trên thế giới không đáp ứng được tiêu chuẩn của WHO về chất 

lượng không khí, chủ yếu tập trung ở các nước nghèo. Theo WHO, mức độ ô nhiễm 

không khí đô thị toàn cầu đã tăng lên 8% bất chấp có những cải thiện xảy ra ở một số 

vùng. Điều này dẫn đến các nguy cơ về sức khỏe con người như: bị đột quỵ, bệnh tim 

mạch, ung thư phổi cùng hàng loạt vấn đề về đường hô hấp. 

Tương tự như đối với môi trường nước, trong thời đại BĐKH toàn cầu hiện nay, 

thì môi trường không khí chịu tác động gây ô nhiễm lớn nhất do bụi, khí thải (gồm cả 

khí nhà kính), tiếng ồn,... và bị biến đổi rất sâu sắc từ tự nhiên và hoạt động phát triển 

KT-XH, nhất là công nghiệp, giao thông vận tải, sinh hoạt dân cư,..., là nguyên nhân 

gây ra hiện tượng BĐKH toàn cầu, từ đó có những tác động ảnh hưởng xấu, trực tiếp 

tới đời sống, sinh hoạt và sức khỏe của người dân và cộng đồng: 

- Tác động gây ô nhiễm do các chất ô nhiễm chứa trong khí thải, tiếng ồn đối với 

môi trường không khí và sức khoẻ con người như trình bày trong bảng sau: 

Bảng 9. 2. Tác động của các thành phần gây ô nhiễm không khí 

Stt Chất ô nhiễm Các tác động chính 

1 
Bụi lơ lửng      

(PM2,5, PM10) 

- Kích thích hô hấp, gây xơ hoá phổi và ung thư phổi 

- Gây tổn thương da, giác mạc mắt, bệnh ở đường tiêu hoá 

2 
Các khí axít 

(SOx, NOx) 

- Gây ảnh hưởng hệ hô hấp và phân tán vào trong máu 

- SO2 có thể gây nhiễm độc qua da và làm giảm dự trữ kiềm trong 

máu 

- Tạo các cơn mưa axít, ảnh hưởng xấu tới sự phát triển của động, 

thực vật và con người 

- Tăng cường quá trình ăn mòn kim loại, phá hủy vật liệu bê tông và 

các công trình nhà cửa 

- Ảnh hưởng xấu đến khí hậu, hệ sinh thái và tầng ôzon 

3 Khí ôxyt - Giảm khả năng vận chuyển ôxy của máu đến các tổ chức, tế bào do 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ung_th%C6%B0
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%AD_quy%E1%BB%83n_Tr%C3%A1i_%C4%90%E1%BA%A5t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%B3i
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%A5i
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C6%A1i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%AD_h%E1%BA%ADu
https://vi.wikipedia.org/wiki/Con_ng%C6%B0%E1%BB%9Di
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%99t_qu%E1%BB%B5
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%87nh_tim
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%87nh_tim
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ung_th%C6%B0_ph%E1%BB%95i
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cacbon (CO) CO kết hợp với hemoglobin thành cacboxyhemoglobin 

- Gây ra hiệu ứng nhà kính biến đổi khí hậu khu vực và toàn cầu 

4 
Khí điôxyt 

cacbon (CO2) 

- Gây ra chứng rối loạn hô hấp phổi 

- Gây ra hiệu ứng nhà kính, tăng nhiệt độ không khí 

- Tác hại đến các hệ sinh thái 

5 
Hydrocacbon 

(THC) 

- Gây nhiễm độc cấp tính : suy nhược, chóng mặt, nhức đầu, rối loạn 

giác quan, có khi gây tử vong 

- Một số dẫn xuất hydrocacbon gây hiệu ứng phá huỷ tầng ôzôn (như 

các chất CFC,...) 

6 

Các khí gây 

mùi hôi (NH3, 

H2S,...) 

- Gây nhiễm độc nhạy cảm : suy nhược, hoa mắt, chóng mặt, nhức 

đầu, nôn mửa,..., có khi gây tử vong 

- Gây ra các ảnh hưởng tiêu cực tới phát triển kinh tế - xã hội, thị 

trường tài chính, động thực vật, tài sản, hoa màu, ăn mòn vật liệu,... 

- Gây mất mỹ quan, cảnh quan môi trường, văn minh đô thị 

7 
Độ ồn, rung 

động 

- Tiếng ồn và độ rung gây ảnh hưởng đến sức khỏe như : gây mất ngủ, 

mệt mỏi, tâm lý khó chịu, cáu gắt,... 

- Tiếng ồn còn làm giảm năng suất lao động, sức khỏe của lực lượng 

lao động, gây tai nạn lao động,... 

- Tiếp xúc với tiếng ồn, độ rung có cường độ cao trong thời gian dài 

sẽ làm thính lực giảm sút, dẫn tới bệnh điếc nghề nghiệp,... 

(Nguồn: Trung tâm CESAT tổng hợp, tháng 8/2020) 

- Tác động gây ô nhiễm do BĐKH đối với môi trường không khí và sức khoẻ con 

người chủ yếu do tác động của nhiệt độ trung bình tăng, thời tiết thay đổi cực đoan: 

nắng nóng, khô hạn gia tăng, thiếu nước sạch, độ ẩm không khí giảm, thời gian mưa 

nhiều hơn,... gây ra các bệnh thường gặp, như: bệnh hô hấp, bệnh phổi, tim mạch, tiêu 

hóa,... Đặc biệt các khu đô thị đông dân cư chịu tác động lớn do ô nhiễm bụi, không 

khí, tiếng ồn và ánh sáng, gây ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng, hiệu ứng đảo nhiệt đô 

thị, với bầu không khí oi bức, ngột ngạt, khó chịu vào mùa khô nóng kéo dài.  

Tại các đô thị lớn của tỉnh Kiên Giang (Rạch Giá, Phú Quốc, Hà Tiên), có thể 

xảy ra tình trạng ô nhiễm tiếng ồn gia tăng lên đến mức vượt 10% so với quy chuẩn 

cho phép do tiếng còi xe ô tô và xe máy phân khối lớn, tiếng loa phường, tiếng loa 

quán nhạc karaoke, tiếng loa nuôi chim yến (Lưu ý: hiện nay hoạt động nuôi chim yến 

khá phát triển ở TP. Rạch Giá, gây ô nhiễm tiếng ồn trong các khu dân cư đô thị, ảnh 

hưởng rất xấu đến sức khỏe cư dân xung quanh)..., mà không gian đô thị được ví như 

chiếc hộp khổng lồ có tác dụng cộng hưởng và khuyếch đại các nguồn âm thanh và 

gây ra một dạng ô nhiễm vô hình, nhưng rất nguy hại đối với sức khỏe người dân, về 

mức độ chỉ đứng sau ô nhiễm không khí.  

Ngoài những hậu quả tiêu cực gây cho thính giác, chức năng thần kinh, tim 

mạch, việc học tập và nghỉ ngơi…, thì tiếng ồn còn gây ảnh hưởng tiêu cực lên hành vi 

của con người. Người thường xuyên sống trong môi trường tiếng ồn quá mức thường 

thiếu kiên nhẫn, bực bội, nóng nảy, hay gây gổ với người khác hoặc ngược lại, trở nên 

xa lánh, vô cảm… 
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Bên cạnh đó, các đô thị này còn có thể chịu tác động ô nhiễm ánh sáng, ảnh 

hưởng trực tiếp đến hoạt động giao thông, sức khỏe của người dân đô thị và tác động 

đến nhiều mặt của đời sống xã hội. Có nhiều thành phần tham gia vào nguồn chiếu 

sáng của đô thị, từ đèn đường giao thông, biển quảng cáo của các cửa hàng, biển 

quảng cáo tấm lớn, đèn trang trí, đèn chiếu sáng của các phương tiện tham gia giao 

thông… Những nguồn sáng này được sử dụng với mức độ cao quá mức cần thiết, góp 

phần trực tiếp dẫn tới tình trạng ô nhiễm ánh sáng. Việc phải sinh sống và làm việc 

trong môi trường bị ô nhiễm ánh sáng quá lâu, sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống con 

người, nhất là các rối loạn về tâm sinh lý, về giấc ngủ, luôn cảm thấy khó chịu, mệt 

mỏi,... Người tham gia giao thông còn bị tác động bởi các màu sắc, ánh sáng khiến họ 

mất tập trung trong quá trình lái xe và là nguyên nhân gián tiếp dẫn tới xảy ra tai nạn 

giao thông trong các khu đô thị. 

Nhìn chung, không khí ô nhiễm có thể giết chết nhiều cơ thể sống, bao gồm cả 

con người. Trong đó, ô nhiễm ozon có thể gây bệnh đường hô hấp, bệnh tim mạch, 

viêm họng, đau ngực, tức thở; ô nhiễm do bụi Diezen từ động cơ đốt trong có khả năng 

gây ung thư cho con người; ô nhiễm do bụi mịn gây bệnh hô hấp, gây xơ hoá phổi và 

ung thư phổi, cũng như gây tổn thương da, giác mạc mắt, bệnh ở đường tiêu hoá;... 

Tính chung, ô nhiễm không khí có thể gây ra 9 loại bệnh tật, bao gồm: viêm phế quản, 

hen suyễn, phổi tắc nghẽn mạn tính, u xơ nang, tim mạch, tự kỷ, viêm não, vô sinh, 

ung thư phổi. Một phân tích thực hiện năm 2010 ước tính rằng 1,2 triệu người chết 

sớm/yểu một năm ở Trung Quốc do ô nhiễm không khí. Ước tính ở Ấn Độ, ô nhiễm 

không khí gây nên 527.700 ca tử vong trong năm 2007.  

Đa số các nhà chính trị và khoa học trên thế giới cho rằng, ô nhiễm môi trường 

và BĐKH là cái giá phải trả cho việc thực hiện quá trình CNH, HĐH nền kinh tế một 

cách không hợp lý và thiếu sáng suốt, trong đó ô nhiễm không khí là một yếu tố nguy 

cơ đáng kể đối với một số bệnh liên quan đến ô nhiễm và tình trạng sức khoẻ, bao gồm 

nhiễm trùng hô hấp, bệnh tim, COPD, đột quỵ và ung thư phổi. Các ảnh hưởng sức 

khoẻ do ô nhiễm không khí có thể bao gồm khó khăn trong việc thở, khò khè, ho, hen 

suyễn và tình trạng trầm trọng của hô hấp và tim mạch. Những ảnh hưởng này có thể 

làm tăng việc sử dụng thuốc, tăng khám bác sĩ hoặc phòng cấp cứu, nhập viện nhiều 

hơn và tử vong sớm. Tác động của chất lượng không khí nghèo nàn đến sức khoẻ con 

người là rất lớn, nhưng chủ yếu ảnh hưởng đến hệ thống hô hấp, tim mạch. Các nguồn 

phổ biến nhất của ô nhiễm không khí gồm các hạt bụi, ozon, nitơ dioxit, và dioxit lưu 

huỳnh. Trẻ em dưới 5 tuổi sống ở các nước đang phát triển là những người dễ bị tổn 

thương nhất về số tử vong do ô nhiễm không khí trong nhà và ngoài trời. 

WHO ước tính vào năm 2014 rằng, mỗi năm ô nhiễm không khí gây ra cái chết 

non tháng của khoảng 7 triệu người trên toàn thế giới. Ấn Độ có tỷ lệ tử vong cao nhất 

do ô nhiễm không khí. Theo WHO, Ấn Độ cũng có nhiều ca tử vong do hen suyễn hơn 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%E1%BA%A5t_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_kh%C3%B4ng_kh%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ozone
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%87nh_%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng_h%C3%B4_h%E1%BA%A5p
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bất kỳ quốc gia nào khác. Trong tháng 12/2013, ô nhiễm không khí ước tính giết 

500.000 người ở Trung Quốc mỗi năm. Có sự tương quan dương giữa tử vong do viêm 

phổi và ô nhiễm không khí do phát thải xe cơ giới. Số tử vong hàng năm của người 

châu Âu do ô nhiễm không khí ước tính là 430.000 người, mà nguyên nhân quan trọng 

là do NOx phát ra từ các phương tiện giao thông đường bộ. Trên khắp Liên minh châu 

Âu, ô nhiễm không khí ước tính làm giảm tuổi thọ gần chín tháng. Nguyên nhân gây 

tử vong bao gồm đột quỵ, bệnh tim, COPD, ung thư phổi và nhiễm trùng phổi. 

Theo Niên giám thống kê tỉnh Kiên Giang năm 2019, có thể tổng hợp về tình 

hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2015-2019 như trong bảng sau: 

Bảng 9. 3. Tình hình dịch bệnh trong giai đoạn 2015-2019 

Nội dung 2015 2016 2017 2018 2019 

Số ca mắc các dịch bệnh (ca) 13.175 10.028 11.264 4.961 12.252 

Số người chết vì các dịch bệnh 

(người) 
1 4 1 6 9 

Số người bị ngộ độc thực phẩm 

(người) 
147 194 205 209 267 

Số người chết do ngộ độc thực 

phẩm (người) 
- - - 1 - 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Kiên Giang năm 2019) 

Như vậy, số người chết vì các dịch bệnh có xu hướng tăng trong giai đoạn 2015-

2019 trên địa bàn tỉnh, trong khi đó số ca mắc các dịch bệnh có diễn biến phức tạp. 

Riêng đối với đại dịch COVID 19-bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của 

virus corona gây ra ở nước ta, thì tính đến 7 giờ, ngày 7-8-2020, tại tỉnh Kiên Giang có 

1 ca mắc bệnh. Đó là ca bệnh số 409 (BN số 409), nữ, 37 tuổi, quốc tịch Philippines, 

chuyên gia về lĩnh vực giáo dục, nhập cảnh sân bay Phú Quốc từ Hàn Quốc và được 

cách ly tập trung ngay sau nhập cảnh tại TP. Phú Quốc. 

Tổng hợp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện được: 

- Cách ly tập trung 135 trường hợp. 

- Cách ly tại cơ sở y tế 30 trường hợp. 

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú 299 trường hợp. 

- Hoàn thành cách ly 14 ngày theo quy định: Tại nhà, nơi lưu trú 1.237 trường 

hợp; tập trung, cơ sở y tế: 1.594 trường hợp. 

- Số ca xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính: 2.442 trường hợp. 

- Số ca xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính: 1 trường hợp. Xét nghiệm 2 lần 

dương tính. Hiện kết quả xét nghiệm âm tính. 

- Tất cả các trường hợp sức khỏe ổn định. 
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9.1.3. Tác động gián tiếp do ô nhiễm môi trường đất 

Tác động gián tiếp do ô nhiễm môi trường đất đến sức khỏe con người như sau: 

+ Việc sử dụng hóa chất BVTV để diệt trừ sâu bệnh cho cây trồng, có thể tác 

động xấu đến sức khỏe người nông dân do phơi nhiễm hơi khí độc hại trong quá trình 

phun thuốc cho cây trồng, nếu như không tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật. 

+ Việc sử dụng dư lượng phân bón vô cơ và hóa chất BVTV có tác động xấu đến 

môi trường đất, nước và sức khỏe con người. Dư lượng phân bón vô cơ làm tăng hàm 

lượng chất dinh dưỡng, gây phú dưỡng nguồn nước và gây độc cho các động vật thủy 

sinh trong nước. Đặc biệt gây hại cho sức khỏe con người thông qua việc sử dụng các 

nguồn nước, hoặc các sản phẩm trồng trọt, nhất là các loại rau quả tươi có hàm lượng 

dư thừa Nitrát có thể gây nên hội chứng trẻ xanh (tắc nghẽn vận chuyển ôxy trong cơ 

thể trẻ em) và ung thư dạ dày ở người lớn. Việc sử dụng dư lượng hóa chất BVTV gây 

tích lũy trong môi trường, xâm nhập vào chuỗi thức ăn, đi vào cơ thể con người và gây 

ra các bệnh về tim mạch, thần kinh, xương khớp, hô hấp, ung thư... cho con người. 

Nhìn chung, môi trường đất bị ô nhiễm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người 

thông qua tiếp xúc trực tiếp với đất, hoặc qua đường hô hấp của chất gây ô nhiễm đất 

đã bốc hơi, hoặc qua sự xâm nhập của ô nhiễm đất vào các tầng chứa nước ngầm được 

sử dụng cho con người, từ đó dẫn đến sự phát triển của các bệnh liên quan tới ô nhiễm. 

Hậu quả sức khỏe do tiếp xúc với ô nhiễm đất rất khác nhau tùy thuộc vào loại chất ô 

nhiễm, con đường tấn công và tính dễ bị tổn thương của dân số bị phơi nhiễm. Phơi 

nhiễm mãn tính với crom, chì và các kim loại khác, dầu mỏ, dung môi và nhiều loại 

thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ có thể gây ung thư, có thể gây rối loạn bẩm sinh hoặc có 

thể gây ra các tình trạng sức khỏe mãn tính khác. Các chất nitrat và amoni liên quan 

đến phân gia súc cũng là mối nguy hại cho sức khỏe trong đất và nước ngầm. 

Phơi nhiễm mãn tính với benzen ở nồng độ đủ được biết là có liên quan đến tỷ lệ 

mắc bệnh bạch cầu cao hơn. Thủy ngân và xiclodien gây ra tỷ lệ tổn thương thận cao 

hơn và một số bệnh không thể đảo ngược. PCB và xiclodien có liên quan đến độc tính 

gan. Phốt phát hữu cơ và cacbonát có thể tạo ra một chuỗi các phản ứng dẫn đến tắc 

nghẽn thần kinh cơ . Nhiều dung môi Clo hóa gây ra thay đổi gan, thay đổi thận và suy 

nhược hệ thống thần kinh trung ương. Có toàn bộ các tác động sức khỏe khác như đau 

đầu, buồn nôn, mệt mỏi, kích ứng mắt và phát ban da đối với các trích dẫn ở trên và 

các hóa chất khác. Ở liều lượng đủ, một số lượng lớn chất gây ô nhiễm đất có thể gây 

tử vong do tiếp xúc qua tiếp xúc trực tiếp, hít phải hoặc nuốt phải chất gây ô nhiễm 

trong nước ngầm bị ô nhiễm qua đất.   

Hiện nay, Chính phủ Scotland đang đi đầu trong công tác đánh giá tác động do ô 

nhiễm đất đến môi trường và sức khỏe con người thông qua việc ủy quyền cho Viện Y 

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%A7ng_ng%E1%BA%ADm_n%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Crom
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%AC
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A5t_th%C6%B0%E1%BB%9Dng_b%E1%BA%A9m_sinh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nitrat
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%A3p_ch%E1%BA%A5t_c%C6%A1_phospho
https://vi.wikipedia.org/wiki/Cacbonat
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%94_nhi%E1%BB%85m_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_ng%E1%BA%A7m


169 

 

học nghề nghiệp thực hiện nghiên cứu xác định các phương pháp khả thi, tin cậy để 

đánh giá rủi ro với sức khỏe con người từ vùng đất bị ô nhiễm.  

Kết quả quan trắc môi trường đất giai đoạn 2016-2020 đã cho thấy, môi trường 

đất trên địa bàn tỉnh, không bị ô nhiễm, không phát hiện thấy dư lượng các kim loại 

nặng và hóa chất BVTV gốc Clo hữu cơ trong đất, nên mức độ tác động từ ô nhiễm đất 

đến sức khỏe con người là không nhiều.  

9.1.4. Tác động gián tiếp do ô nhiễm từ chất thải rắn 

Các phế thải và chất thải không được quản lý phù hợp, có thể gây ô nhiễm môi 

trường, ảnh hưởng đến sức khỏe con người, làm gia tăng các bệnh về mắt, hô hấp, các 

bệnh ngoài da... Những người dân sinh sống gần các bãi rác, các cơ sở xử lý chất thải 

rắn, đều có nguy cơ bị mắc các bệnh nêu trên cao hơn so với nơi khác. 

CTR công nghiệp (nguy hại và thông thường) và CTR y tế thông thường và nguy 

hại, khi thải ra môi trường sẽ gây ô nhiễm và suy thoái nặng nề môi trường đất, nước, 

không khí, đa dạng sinh học, nhất là CTNH (hoá chất độc hại, bùn thải nguy hại, kim 

loại nặng và nguy hiểm, chất phóng xạ,…) có tiềm năng gây tác động huỷ hoại trạng 

thái cân bằng sinh thái có tính chất phổ biến trên diện rộng.  

CTR sinh hoạt (nhất là các chất hữu cơ khó phân hủy) tác động làm tăng nồng độ 

chất dinh dưỡng, tạo ra hợp chất vô cơ, hữu cơ độc hại,..., gây ô nhiễm nguồn nước, ô 

nhiễm mùi hôi không khí, gây hại cho hệ vi sinh vật đất và các thủy sinh sinh vật trong 

nước, tạo điều kiện cho vi khuẩn có hại (khoảng 22 loại vi khuẩn), ruồi muỗi phát triển 

và là nguyên nhân gây ra các dịch bệnh khác nhau (như thương hàn, phó thương hàn, 

lỵ, tả,...), có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ người dân và cộng đồng. 

Xu hướng phát triển năng lượng sạch, tái sinh,... đang trở nên thịnh hành hiện 

nay, nhất là sử dụng năng lượng mặt trời. Nhìn chung, các dự án điện năng lượng mặt 

trời được đánh giá có nhiều lợi ích cho môi trường, góp phần giảm thiểu khí nhà kính 

và qua đó là BĐKH. Tuy vậy, pin năng lượng mặt trời thải bỏ sau sử dụng, cũng đặt ra 

vấn đề môi trường nhất định, bởi có chứa thành phần là chất thải nguy hại. Điều này 

đòi hỏi phải có giải pháp quản lý, xử lý lượng pin năng lượng mặt trời thải bỏ. 

Những tác hại cụ thể của CTR, CTNH đến môi trường và sức khỏe con người 

được tổng hợp như sau: 

- Các chất thải hữu cơ: 

Đặc trưng của chất thải hữu cơ là quá trình lên men thối khá cao, nhất là trong 

điều kiện độ ẩm không khí 78-82% và nhiệt độ không khí khoàng 30oC. Quá trình này 

gây mùi hôi thối, ruồi nhặng và các vi sinh vật gây bệnh, gây tác động xấu đến cuộc 

sống và các hoạt động kinh tế khác trong vùng xung quanh. 
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- Các chất thải vô cơ: 

Các thành phần trơ trong rác sinh hoạt gồm:  

+ Loại phân hủy nhanh chóng (giấy, bìa) nhưng có loại phân hủy chậm. 

+ Loại khó phân hủy (bao nylon), có loại cháy được (gỗ, giấy, vải) và loại không 

cháy được (thủy tinh, kim loại). 

Loại khó phân hủy sẽ tích tụ lâu trong đất gây ô nhiễm môi trường đất, gây mất 

thẩm mỹ, phá vỡ cảnh quan thiên nhiên của khu vực. 

- Chất thải nguy hại: 

Các thành phần CTNH, gồm: CTR y tế nguy hại; CTR công nghiệp nguy hại; 

CTNH từ rác thải sinh hoạt; bao bì hóa chất BVTV sau sử dụng;..., khi thải vào môi 

trường thì các đặc tính độc hại của nó gây tác động: 

+ Gây ô nhiễm nguồn nước, đất. 

+ Gây nguy hại cho sức khỏe con người do đặc tính độc. 

+ Gây ảnh hưởng tới các hệ sinh thái. 

Đối với Kiên Giang, thì tuy chưa đạt được mục tiêu thu gom, vận chuyển, lưu 

chứa và xử lý toàn bộ CTR thông thường và CTNH, song tỉnh cũng đã từng bước hình 

thành và vận hành được hệ thống thu gom, vận chuyển, lưu chứa và xử lý CTR thông 

thường và CTNH đạt mục tiêu cụ thể của từng giai đoạn, từ đó ngày càng giảm thiểu 

tác động do ô nhiễm CTR, CTNH đến môi trường và sức khỏe con người. 

9.2. TÁC ĐỘNG CỦA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC VẤN ĐỀ 

KINH TẾ - XÃ HỘI 

9.2.1. Thiệt hại kinh tế do gánh nặng bệnh tật 

Ô nhiễm môi trường không khí gây ra những tác động trực tiếp tới sức khỏe cộng 

đồng, Số liệu thống kê, mỗi năm nước ta ghi nhận hơn 20.000 người mắc bệnh ung thư 

phổi, khoảng 56 người mắc mỗi ngày, trong đó có đến 17.000 người đã tử vong. Ước 

tính đến năm 2020 có tới 34.000 người mắc mỗi năm, mỗi ngày có thêm 90 người phát 

hiện mắc bệnh. Đối với Việt Nam, ô nhiễm không khí gây thiệt hại về kinh tế khoảng 

10,8 - 13,2 tỷ đô la mỗi năm. Chỉ tính riêng Hà Nội, ước tính chi phí khám, chữa bệnh 

về hô hấp, thiệt hại kinh tế do nghỉ ốm với người dân nội thành là khoảng 1.500 đồng/ 

người/ngày. Với khoảng 3,5 triệu dân nội thành, quy đổi tổng thiệt hại kinh tế do mắc 

các bệnh đường hô hấp khoảng 2.000 tỷ đồng/năm. 

Theo WHO, khoảng 80% bệnh tật là có liên quan tới chất lượng nước và tình 

trạng vệ sinh môi trường. Mỗi năm, trên thế giới, có khoảng 4 tỷ trường hợp bị tiêu 

chảy, 88% các bệnh về đường tiêu hóa, chiếm 4,1% gánh nặng bệnh tật toàn cầu và 
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khoảng 2,5 triệu người tử vong, chủ yếu là trẻ em dưới 5 tuổi. Ở Việt Nam, bệnh tiêu 

chảy là một trong 10 bệnh có số ca mắc và tử vong cao nhất với khoảng từ 725.000 

đến 930.000 ca mắc mỗi năm. 

Nhìn chung, thiệt hại của ô nhiễm nước có thể tính đến gánh nặng bệnh tật (bao 

gồm chi phí điều trị, nghỉ làm, chăm sóc…), thiệt hại về mùa màng, nuôi trồng thủy 

sản, thiệt hại do phá hủy công trình, thiết bị, chi phí mua nước đóng chai, chi phí xử lý 

nước ăn uống, thiệt hại về du lịch,… Song, thiêt hại kinh tế do ô nhiễm nước thường 

khó đánh giá một cách toàn diện do hiện nay, còn thiếu hụt phương pháp nghiên cứu, 

đánh giá mức độ thiệt hại kinh tế một cách tin cậy, khả thi.  

Theo số liệu thống kê, thì hàng năm ở nước ta có đến hơn 1,5 triệu ca bệnh liên 

quan tới ô nhiễm nước, với chi phí trực tiếp cho việc khám chữa bệnh tả, lỵ, thương 

hàn và sốt rét lên đến hơn cả trăm tỷ đồng hàng năm. Mặt khác, các bệnh liên quan tới 

ô nhiễm nước còn ảnh hưởng đến người thân, tạo nên các chi phí gián tiếp do nghỉ 

học, nghỉ làm khi người thân bị ốm, mà thường giảm đến 20% thu thập và suy giảm 

20% sức khỏe, cùng các ảnh hưởng tâm lý và tinh thần ở mức độ khác nhau. 

Hiện tại, còn thiếu hụt số liệu thống kê về thiệt hại kinh tế do gánh nặng bệnh tật 

tại Kiên Giang, nên chưa thể đưa ra các đánh giá cụ thể về mức thiệt hại này.  

9.2.2. Thiệt hại kinh tế do ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của 

ngành, lĩnh vực 

Theo đánh giá của Ngân hàng thế giới (WB), Việt Nam có thể phải chịu tổn thất 

do ô nhiễm môi trường hơn 5,5% GDP hàng năm, trong đó riêng ô nhiễm không khí 

gây tổn thất khoảng 5% GDP hàng năm. Như vậy, nên kinh tế phải mất ít nhất 14,7 tỷ 

USD trong tổng số 266,5 tỷ USD của GDP năm 2019. Cũng theo đánh giá của WB, thì 

mỗi năm ở Việt Nam thiệt hại khoảng 780 triệu USD trong các lĩnh vực chăm sóc sức 

khỏe cộng đồng vì ô nhiễm môi trường gây ra.  

Bên cạnh đó, tác động do BĐKH ngày càng diễn ra hiện hữu và mang lại những 

tổn thất do thiên tai gây ra. Trong giai đoạn 2016-2020, thiên tai và ô nhiễm môi 

trường có thể làm giảm GDP của Việt Nam ở quy mô khoảng 0,6%/năm; tăng trưởng 

tiêu dùng bình quân mỗi năm giảm 0,1%; tăng trưởng tổng đầu tư toàn xã hội và việc 

làm sẽ bị giảm trung bình mỗi năm tương ứng khoảng 1,2 và 0,08%, đồng thời trong 

thời gian tới, tác động của biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường đến nền kinh tế 

Việt Nam có thể diễn ra mạnh mẽ và nghiêm trọng hơn. Bằng chứng là trong năm 

2020 này, đại dịch COVID – 19 và thiên tai, lũ lụt, sạt lở ở khu vực Miền trung, đã gây 

ra những thiệt hại to lớn về người, của và kinh tế, mà như Chính phủ đã đánh giá là: 

“làm thổi bay mất những thành tựu phát triển kinh tế trong cả nhiệm kỳ 2016-2020”. 
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Ngoài những tác động gián tiếp như làm giảm khả năng sản xuất nông nghiệp, 

ảnh hưởng tới đời sống của dân cư, biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường cũng ảnh 

hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp, cũng như nguồn thu của ngân sách nhà 

nước. Nhìn chung, biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường có tác động tới tất cả các 

vùng, miền, các lĩnh vực về tài nguyên, môi trường thiên nhiên và môi trường xã hội, 

trong đó tài nguyên nước, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, y tế - sức khoẻ 

dân cư và vùng ven biển sẽ chịu tác động mạnh nhất. 

Đối với Kiên Giang, thì hiện còn chưa có các số liệu thống kê tổng hợp về thiệt 

hại kinh tế do ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành, lĩnh vực. Số 

liệu thống kê hiện có là thiệt hai do thiên tai và sự cố môi trường (Chi tiết xem các 

Bảng 8.3 và 8.4), mà có thể thấy rõ mức độ thiệt hại hàng năm lên tới từ hàng trăm tỷ 

đồng đến hàng nghìn tỷ đồng. 

9.2.3. Thiệt hại kinh tế do chi phí cải thiện môi trường 

Theo nguồn số liệu thu thập thực tế, thì hiện nay Kiên Giang đang triển khai các 

nhiệm vụ và dự án đầu tư cho công tác khắc phục ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi 

trường trong các lĩnh vực, như: (i) cung cấp nước sạch cho dân cư đô thị (450.226 

người); (ii) cung cấp nước hợp vệ sinh cho cho dân cư nông thôn (1.198.885 người) và 

(iii) trồng diện tích cây xanh trong các đô thị, khu dân cư (khoảng 14.000 ha), với tổng 

chi phí lên đến hàng nghìn tỷ đồng.  

9.3. TÁC ĐỘNG CỦA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CẢNH QUAN VÀ 

HỆ SINH THÁI 

Nhìn chung, tình trạng ô nhiễm môi trường không khí, đất, nước, CTR và CTNH 

thường gây ra tác động rất tiêu cực đến cảnh quan và các hệ sinh thái, ví dụ như:  

- Tác động ô nhiễm môi trường không khí làm mất cảnh quan tại các khu vực đô 

thị đông dân cư, công nghiệp tập trung và các tuyến đường giao thông. 

- Tác động ô nhiễm do CTR,CTNH gây mất mỹ quan, cảnh quan trên các khu 

vực đô thị và nông thôn, cũng như cho nguồn nước mặt lục địa và nước biển ven bờ bị 

ô nhiễm, kể cả trên biển cả và các đại dương. 

- Đối với hệ sinh thái, thì tác động ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng như sau: 

+ Khí nhà kính gây hiệu ứng nhà kính, làm Trái đất ngày một nóng dần lên, các 

khu hệ sinh thái sẵn có dần dần bị phá hủy và tiêu diệt, tạo nguy cơ xảy ra Đại khủng 

hoảng sinh thái lần thứ 6 trên Trái đất. 

+ SO2 và NOx có thể gây mưa axít làm giảm độ pH của đất. 

+ Khói lẫn sương làm giảm ánh sáng mặt trời mà thực vật nhận được để thực 

hiện quá trình quang hợp. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87u_%E1%BB%A9ng_nh%C3%A0_k%C3%ADnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C6%B0u_hu%E1%BB%B3nh_%C4%91i%C3%B4x%C3%ADt
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C6%B0a_ax%C3%ADt
https://vi.wikipedia.org/wiki/PH
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Kh%C3%B3i_l%E1%BA%ABn_s%C6%B0%C6%A1ng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Quang_h%E1%BB%A3p
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+ Nguồn nước mặt, nước biển bị ô nhiễm, gây suy thoái và hủy hoại các hệ sinh 

thái dưới nước, dưới biển. 

+ Đất bị ô nhiễm có thể trở nên cằn cỗi, không thích hợp cho cây trồng. Điều này 

sẽ ảnh hưởng đến các cơ thể sống khác trong lưới thức ăn. 

+ Các loài động vật có thể xâm lấn,cạnh tranh chiếm môi trường sống và làm 

nguy hại cho các loài địa phương, từ đó làm giảm đa dạng sinh học. 

Nhìn chung, trong giai đoạn 2016-2019 chất lượng môi trường không khí trên địa 

tỉnh có xu hướng được cải thiện rõ rệt, nên tác động đến cảnh quan và hệ sinh thái là 

không nhiều. Môi trường nước mặt lục địa bị ô nhiễm cục bộ ở mức độ nhẹ, nên tác 

động đến cảnh quan và hệ sinh thái cũng là không nhiều. Tuy nhiên, tình hình ô nhiễm 

nghiêm trọng do các bãi chôn lấp rác thải không hợp vệ sinh, gây tác động cục bộ, 

đáng kể đến cảnh quan và hệ sinh thái tại khu vực bải chôn lấp. 

9.4. PHÁT SINH XUNG ĐỘT MÔI TRƯỜNG 

Nhìn chung, hiện tại trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận được sự phát sinh các xung 

đột môi trường đáng kể về lợi ích giữa các nhóm xã hội trong việc khai thác, sử dụng 

tài nguyên thiên nhiên; hoặc xung đột giữa các nhóm xã hội trong việc gánh chịu các 

tác động do ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên, trong việc quy định trách nhiệm 

xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C6%B0%E1%BB%9Bi_th%E1%BB%A9c_%C4%83n
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90a_d%E1%BA%A1ng_sinh_h%E1%BB%8Dc
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CHƯƠNG X 

QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 

 

10.1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU VỀ MÔI TRƯỜNG TRONG 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH KIÊN GIANG 

Nhìn chung, trong kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm của tỉnh, tình hình thực 

hiện các chỉ tiêu về môi trường đã có sự chuyển biến và đạt được các kết quả tích cực. 

Theo nguồn số liệu thu thập được cuối năm 2018-2020, thì những kết quả thực hiện cụ 

thể các chỉ tiêu về môi trường đã đạt được trong các năm 2018-2020 của tỉnh như được 

tổng hợp trong các bảng sau: 

Bảng 10. 1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về môi trường trong các năm 2018-

2020 theo bộ tiêu chí thu thập số liệu của Sở TN&MT  

Stt  Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu về 

môi trường 

2018 2019 2020 

1 Tỷ lệ che phủ rừng % 10,96 10,96 12,01 

2 
Tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp 

nước hợp vệ sinh 
% 94,00 94,84 98,80 

3 
Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước 

sạch tập trung 
% 86,1 86,2 88,00 

4 Thu gom chất thải rắn ở đô thị % 91,17 91,07 92,00 

5 
Tỷ lệ xử lý chất thải rắn y tế đạt tiêu 

chuẩn 
% 85 95,00 100 

6 
Tỷ lệ xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm 

môi trường nghiêm trọng 
% 0 45,00 45,00 

(Nguồn: Sở TN&MT tỉnh Kiên Giang báo cáo, tháng 12/2020) 

Bảng 10. 2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về môi trường trong các năm 2018-

2020 theo bộ tiêu chí thu thập số liệu của Sở KH&ĐT  

Stt  Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 

Tình hình thực hiện các chỉ 

tiêu về môi trường 

2018 2019 2020 

1 Tỷ lệ che phủ rừng % 10,96 10,96 12,01 

2 Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch % - - 60,73 

3 Tỷ lệ dân số đô thị sử dụng nước sạch  % 85,42 86,2 88,00 

4 Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải nguy hại % - - 75,00 

5 Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải y tế  % - - 100 

(Nguồn: Sở KH&ĐT tỉnh Kiên Giang báo cáo, tháng 12/2020) 

Nhìn chung, bộ tiêu chí thu thập số liệu 5 chỉ tiêu của Sở KH&ĐT thống nhất với 

Nghị quyết và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm của tỉnh, trong khi đó bộ tiêu chí thu 
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thập số liệu 6 chỉ tiêu của Sở TN&MT có ý nghĩa tham khảo để đánh giá chuyên sâu 

về các chỉ tiêu môi trường và chỉ số phát triển bền vững (CSI) của tỉnh, mà trong đó 

riêng chỉ tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng còn chưa 

thực hiện được mục tiêu xử lý được 50% tổng số cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng.  

Theo Báo cáo môi trường năm 2019 của Sở TN&MT, tình hình thực hiện công 

tác BVMT tỉnh, đã có những chuyển biến tích cực, cụ thể như sau: 

- Trong năm 2019, các vấn đề môi trường phát sinh đều được xử lý dứt điểm, cụ 

thể: các điểm nóng ô nhiễm, các ý kiến kiến của cử tri qua các kỳ họp Hội đồng nhân 

dân tỉnh, các đơn thư khiếu nại về ô nhiễm môi trường của người nhân, phản ánh qua 

đường dây nóng đều được tiến hành khảo sát, kiểm tra và báo cáo kịp thời.    

- Công tác cải cách thủ tục hành chính đã có nhiều bước chuyển biến theo hướng 

đơn giản, tiết kiệm thời gian và chi phí cho tổ chức, cá nhân, đáp ứng được yêu cầu đổi 

mới cải cách hành chính, không để xảy ra tình khiếu kiện của người dân; công tác 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật về môi trường được chú trọng cả về nội dung, hình 

thức, đối tượng và địa bàn tổ chức các hoạt động; công tác lập và triển khai thực hiện 

các quy hoạch, kế hoạch của ngành cơ bản phục vụ tốt cho nhiệm vụ phát triển kinh tế 

- xã hội của tỉnh; các đề tài, dự án của ngành đã có sự chủ động, tranh thủ được các 

nguồn lực để triển khai thực hiện. 

- Công tác thanh tra, kiểm tra được chú trọng thực hiện, triển khai kịp thời các 

cuộc thanh tra đột xuất và thanh tra theo kế hoạch, có bước đẩy mạnh trong thực hiện 

công tác thanh tra trách nhiệm đối với cấp huyện và các phòng, đơn vị trực thuộc. Qua 

đó, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong thực hiện pháp luật về tài nguyên và môi 

trường, đảm bảo cho công tác quản lý chuyên ngành được chặt chẽ. 

Tuy nhiên, công tác bảo vệ môi trường nói chung cũng còn một số tồn tại, hạn 

chế và nguyên nhân sau: 

+ Nhận thức về bảo vệ môi trường của một số bộ phận cộng đồng dân cư còn 

chưa cao, nhất là các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa...; công tác tuyên truyền, 

giáo dục về bảo vệ môi trường chưa đạt hiệu quả cao trong việc làm thay đổi hành vi 

do phong tục, tập quán, văn hóa và thói quen của một bộ phận dân cư trong việc xả 

nước thải, chất thải gây ô nhiễm môi trường.  

+ Nhận thức của các cấp, các ngành về công tác BVMT đã từng bước được nâng 

cao, nhưng trong chỉ đạo và điều hành đôi lúc chưa quyết liệt, chưa tập trung. 

+ Ý thức chấp hành pháp luật về BVMT của một số doanh nghiệp còn chưa tốt, 

chưa quan tâm đầu tư cải tiến công nghệ xử lý môi trường, còn tồn tại tình trạng một 

số cơ sở chưa tự giác tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật, vận hành không thường 

xuyên hệ thống xử lý chất thải, không thực hiện đầy đủ các cam kết về BVMT. 
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+ Các bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt tạm thời tại các huyện, thành phố  trên địa 

bàn tỉnh chưa được đầu tư bài bản, chưa đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật về BVMT.  

+ Hạ tầng bảo vệ môi trường còn nhiều bất cập: hệ thống thu gom, xử lý rác thải; 

hệ thống cung cấp nước sạch; hệ thống thoát và xử lý nước thải chưa đáp ứng được 

nhu cầu thực tế; quy hoạch KCN, CCN chưa được triển khai hiệu quả. 

+ Sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác bảo vệ môi trường chưa 

thật sự đồng bộ, thiếu sự chia sẻ thông tin thông suốt. Còn nhiều bất cập trong thực 

hiện lồng ghép các quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội và quy hoạch, phát triển ngành, 

sản phẩm với công tác bảo vệ môi trường. 

Ứng dụng khái niệm về chỉ số phát triển bền vững (CSI) theo phương pháp thống 

kê phát triển bền vững (CSI), có thể tính toán chỉ số CSI của tỉnh cho các năm 2018-

2020 (theo các nguồn số liệu báo cáo của Sở TN&MT và sở KH&ĐT) như được tổng 

hợp trình bày trong bảng sau: 

Bảng 10. 3. Chỉ số CSI của tỉnh Kiên Giang trong các năm 2018-2020 

Nội dung Đơn vị 2018 2019 2020 

1. Theo số liệu của sở KH&ĐT     

Chỉ số CSI tính toán % - - 45,9 

Sai số tính toán (±σ) % - - 11,8 

2. Theo số liệu của sở TN&MT     

Chỉ số CSI tính toán % 21,7 54,6 57,4 

Sai số tính toán (±σ) % 0,4 4,9 5,9 

(Nguồn: Trung tâm CESAT thực hiện tính toán, tháng 12/2020) 

Như vậy, theo bộ tiêu chí 6 chỉ tiêu của sở TN&MT, thì tính đến hết năm 2019 

chỉ số phát triển bền vững (CSI) của tỉnh Kiên Giang đạt ở mức trung bình là 54,6% 

(hoặc 54,6 điểm), đạt cao gấp 2,5 lần so với năm 2018 (21,7%, hoặc 21,7 điểm). Kết 

thúc năm 2020, chỉ số CSI có xu hướng tăng nhẹ lên 57,4% (hoặc 57,4 điểm). Trong 

khi đó, theo bộ tiêu chí 5 chỉ tiêu của sở KH&ĐT, thì tại năm 2020 chỉ số CSI của tỉnh 

chỉ đạt 45,9 điểm (45,9%), thấp hơn nhiều so với bộ 6 chỉ tiêu của sở TN&MT. 

Từ đây, có thể thấy sự cần thiết phải tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu môi 

trường trong giai đoạn 2021-2025 sắp tới, nhằm bảo đảm khả năng cải thiện, nâng cao 

chỉ số CSI đạt mức cao (≥75%, hoặc 75 điểm), tương ứng với mức đánh giá về chất 

lượng môi trường trong lành, xanh – sạch. 

10.2. HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH VÀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

Trong giai đoạn 2016-2019, UBND tỉnh không ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật và quy chuẩn về bảo vệ môi trường, đồng thời chủ yếu tập trung triển khai thực 

hiện tốt các chính sách, văn bản pháp luật của Trung ương.  



177 

 

Mặt khác, nhằm tăng cường công tác BVMT trong thời kỳ đẩy mạnh quá trình 

CNH, HĐH nền kinh tế trên địa bàn tỉnh, thì các cấp ủy Đảng và chính quyền (cấp tỉnh 

và cấp huyện) đã ban hành tổng số 55 Nghị quyết, chỉ thị về bảo vệ môi trường; 44 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp; 78 Quy chế, quy định của UBND các cấp 

và 205 hương ước, quy ước, quy chế của cộng đồng dân cư. Ngoài ra, UBND các cấp 

cũng đã phê duyệt, ban hành được khoảng tổng số 93 chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, 

chương trình, đề án về bảo vệ môi trường. 

Những chính sách, văn bản này của tỉnh đã góp phần chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời 

nhằm tổ chức thực hiện tốt hơn các chính sách, văn bản của Trung ương về công tác 

BVMT trong thời kỳ đẩy mạnh quá trình CNH, HĐH đất nước trong tầm nhìn đến 

năm 2030 kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. 

10.3. HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 

Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về môi trường các cấp của tỉnh bao gồm như 

sau: 

- Cấp tỉnh: 

Chi cục Bảo vệ môi trường là cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường thuộc 

Sở Tài nguyên và Môi trường với 10 biên chế công chức và 2 hợp đồng lao động, có 

chuyên môn phù hợp (trình độ chuyên môn: 1 nghiên cứu sinh; 5 thạc sĩ; 4 đại học). 

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường còn có Chi cục Biển và Hải đảo, Phòng 

Thanh tra, Phòng Tài nguyên nước và Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và môi trường, 

có tổ chức - chức năng như sau: 

+ Chi cục Biển và Hải đảo: Thực hiện chức năng tham mưu Giám đốc Sở TN & 

MT thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Biển và Hải đảo trên địa bàn tỉnh Kiên 

Giang, với số lượng biên chế 7 công chức và 1 hợp đồng lao động (trình độ học vấn: 2 

thạc sĩ; 5 trình độ đại học). 

+ Phòng Thanh tra: Thanh tra chuyên ngành về Tài nguyên và môi trường, là đơn 

vị tham mưu Giám đốc Sở TN&MT thực hiện chức năng thanh, kiểm tra, giải quyết 

khiếu nại trong lĩnh vực TN&MT, với số lượng biên chế 9 người, trong đó: có 3 công 

chức phụ trách lĩnh vực môi trường, trình độ đại học. 

+ Phòng Tài nguyên nước: Là đơn vị tham mưu Giám đốc Sở TN&MT thực hiện 

chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, với số 

lượng biên chế 3 công chức, tất cả đều có trình độ đại học. 

+ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và môi trường: Là đơn vị sự nghiệp thực hiện 

chức năng quan trắc và báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Kiên Giang hàng 

năm, đồng thời cung cấp dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực TN&MT cho các tổ chức, cá 



178 

 

nhân theo quy định của pháp luật với số lượng biên chế 11 công chức và 9 hợp đồng 

lao động (trình độ học vấn: 2 thạc sĩ; 16 trình độ đại học; 01 trung cấp). 

- Cấp huyện: 

Phòng Tài nguyên và Môi trường trực thuộc UBND ở cấp huyện, thành phố (15 

Phòng) có từ 1 đến 3 người phụ trách quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường: 

+ Phòng TN&MT TP. Rạch Giá có 3 biên chế, trình độ đại học. 

+ Phòng TN&MT huyện: Giang Thành, Kiên Lương, Tân Hiệp, Hòn Đất, Châu 

Thành, An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận, Giồng Riềng, Gò Quao, U Minh Thượng, TP. 

Phú Quốc và TP. Hà Tiên có 1 biên chế và 1 cán bộ hợp đồng, trình độ đại học. 

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kiên Hải có 2 biên chế, 1 hợp đồng, 

trình độ đại học. 

- Cấp xã/phường/thị trấn: 

Hiện tại trên địa bàn các phường, xã, thị trấn thuộc tỉnh không có công chức 

chuyên trách về quản lý môi trường, chỉ có 1 công chức địa chính - xây dựng kiêm 

nhiệm làm công tác quản lý môi trường. 

- Quản lý môi trường trong các khu/cụm công nghiệp: 

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh có Phòng Tài nguyên và Môi trường, với 03 biên 

chế công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý và bảo vệ môi trường trong các khu/cụm 

công nghiệp. 

- Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường các cấp: 

Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường thuộc Công an tỉnh được 

thành lập vào ngày 29/12/2007 nhằm tăng cường công tác quản lý môi trường trên địa 

bàn tỉnh ngày càng tốt hơn, đồng thời tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, 

phát hiện, đấu tranh, điều tra, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về môi 

trường, thiết lập và duy trì đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý các vấn đề ô nhiễm 

môi trường, sự cố môi trường, hiện có khoảng 25 biên chế. 

Tổng hợp về nguồn nhân lực:  

Trên địa bàn tỉnh nguồn nhân lực về BVMT, bao gồm: các tổ chức chuyên môn 

về bảo vệ môi trường với 16 tổ chức (Chi cục bảo vệ môi trường, các Phòng TN&MT, 

Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường; các Đội Cảnh sát điều tra tội 

phạm về hình sự, kinh tế và ma túy,...); các tổ chức làm dịch vụ, tư vấn về môi trường 

với khoảng 15 tổ chức (Trung tâm Quan trắc TN&MT; Trung tâm ứng dụng tiến bộ 

khoa học và công nghệ; các doanh nghiệp môi trường,…). Số liệu tổng hợp trong giai 

đoạn 2017-2019 cho thấy: số lượt cán bộ được đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp 
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vụ về BVMT là 188-440 lượt; số lượng cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về 

BVMT là 185 cán bộ và tỷ lệ tính trên 1 triệu dân là 102 cán bộ. 

10.4. VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH, ĐẦU TƯ CHO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG 

- Tổng hợp về nguồn lực tài chính:  

+ Tổng nguồn thu từ phí liên quan đến môi trường đầu tư trực tiếp trở lại cho bảo 

vệ môi trường, công tác khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường như sau: 

• Thuế tài nguyên: 77,140 tỷ đồng 

• Thuế bảo vệ môi trường: 680 tỷ đồng 

• Cấp quyền khai thác khoáng sản: 52 tỷ đồng. 

• Phí nước thải công nghiệp: 0,8 tỷ triệu đồng. 

• Tổng cộng: 809,94 tỷ đồng 

+ Tình hình đầu tư nguồn ngân sách nhà nước cho sự nghiệp môi trường trong 

các năm 2017-2019 của tỉnh như trong bảng sau: 

Bảng 10. 4. Tình hình đầu tư nguồn ngân sách nhà nước cho sự nghiệp môi 

trường trong các năm 2017-2019 của tỉnh Kiên Giang 

Nội dung Đơn vị 2017 2018 2019 

Tổng số: Tỷ đồng 152,163 87 201,643 

Trong đó:     

Chi bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học Tỷ đồng 13,864 50,156 44,232 

Chi hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng 

cao nhận thức về BVMT 
Tỷ đồng 3,5 3,5 5,024 

Chi phát triển mạng lưới quan trắc và thực 

hiện các chương trình quan trắc môi trường 
Tỷ đồng 12 2,205 0,6 

Chi cho các hoạt động khác Tỷ đồng 122,799 31,139 151,787 

(Nguồn: Sở TN&MT tỉnh Kiên Giang cung cấp, tháng 8/2020) 

+ Trong năm 2019 tổng ngân sách nhà nước đầu tư phát triển chi cho bảo vệ môi 

trường trên 120,338 tỷ đồng, để tổ chức thực hiện các chương trình/dự án BVMT cấp 

thiết (hiện đã phê duyệt chi 75,093 tỷ đồng để tổ chức thực hiện chương trình xử lý 12 

bãi rác thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng). 

+ Trên địa bàn tỉnh hiện còn hoàn toàn thiếu hụt các nguồn vốn ODA và vốn đầu 

tư từ xã hội cho bảo vệ môi trường. 

Như vậy, có thể thấy trong các năm cuối (2019-2020) của giai đoạn 2016 – 2020, 

tỉnh đã có những đầu tư lớn cho công tác BVMT cấp bách trên địa bàn tỉnh và đây là 

lý do chỉ số CSI đã tăng từ 21,7% (2018) lên 57,4% (2020). 
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- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho BVMT:  

Hiện tại, trang thiết bị phục vụ cho công tác bảo vệ môi trường trong tỉnh chủ 

yếu được đầu tư cho các đơn vị gồm: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên & Môi trường 

thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, và Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và 

Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Hiện tại 2 phòng thí nghiệm trên địa 

bàn tỉnh đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc 

(VIMCERTS-181) theo Nghị định 127/NĐ-CP ngày 31/12/2014 (với 17 thông số về 

nước mặt, 14 thông số về nước thải, 15 thông số nước dưới đất, 14 thông số nước biển 

ven bờ, 2 thông số về không khí xung quanh) và Chứng chỉ công nhận VILAS-384 

theo ISO/IEC 17025:2005 của văn phòng công nhận chất lượng – Bộ khoa học và 

công nghệ (với 17 thông số về nước mặt, 14 thông số về nước thải, 13 thông số nước 

dưới đất, 1 thông số về không khí xung quanh). 

Ngoài ra, trong năm 2019 tỉnh đã được đầu tư 7 trạm quan trắc nước mặt tự động 

phục vụ cho hoạt động sản xuất nông nghiệp. 

10.5. TRIỂN KHAI CÁC CÔNG CỤ TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 

10.5.1. Xây dựng hệ thống quan trắc, thực hiện các chương trình quan trắc, xây 

dựng cơ sở dữ liệu và báo cáo về môi trường 

UBND tỉnh đã phê duyệt Dự án “Xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường và 

thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý môi trường tỉnh Kiên Giang” tại Quyết định số 

181/QĐ-UBND ngày 30/01/2012, mà sau đó Sở TN&MT đã hoàn thành xây dựng và 

vận hành mạng lưới quan trắc theo kết quả của dự án nêu trên. Đến năm 2017, thì 

UBND  tỉnh giao Sở TN&MT thực hiện dự án đầu tư lắp đặt thiết bị tiếp nhận số liệu 

quan trắc tự động liên tục từ các nhà máy, KCN, CCN,... truyền về. Trong năm 2018 

đã hoàn thành đầu tư mua sắm phần mềm, thiết bị tiếp nhận và quản lý dữ liệu từ hệ 

thống quan trắc nước thải, khí thải tự động của các cơ sở có nguồn phát sinh nước thải, 

khí thải lớn truyền về Sở TN&MT.  

Nhìn chung, mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh luôn được quan tâm hoàn thiện 

thông qua việc mở rộng số lượng các điểm quan trắc (cho môi trường không khí, nước 

mặt, nước ngầm, đất) và hoàn thiện công tác quản lý hoạt động quan trắc phát thải tự 

động, liên tục đối với các doanh nghiệp phát sinh nguồn nước thải, khí thải lớn được 

quan tâm đầu tư về phần mềm, thiết bị tiếp nhận và quản lý dữ liệu, như: nhắc nhở các 

cơ sở tiến hành lắp đặt các trạm quan trắc tự động, liên tục đúng quy định, mà hiện nay 

có 4 đơn vị tiến hành truyền dữ liệu quan trắc tự động, liên tục về Sở TN&MT; tiếp 

nhận đầu tư 7 trạm quan trắc nước mặt tự động phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.  

Từ năm 2016 đến năm 2020, công tác quan trắc môi trường được thực hiện theo 

kế hoạch hàng năm trên phạm vi toàn tỉnh với quy mô mạng lưới quan trắc hiện nay, 
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bao gồm: 164 mẫu không khí và phân tích 2.624 chỉ tiêu (49 mẫu x 4 đợt); 98 mẫu 

nước mặt lục địa và phân tích 1.470 chỉ tiêu (49 mẫu x 2 đợt); 14 mẫu nước nuôi trồng 

thủy sản và phân tích 182 chỉ tiêu (7 mẫu x 2 đợt); 52 mẫu nước biển ven bờ và phân 

tích 624 chỉ tiêu (26 mẫu x 2 đợt); 32 mẫu nước dưới đất và phân tích 736 chỉ tiêu (16 

mẫu x 2 đợt); 11 mẫu đất với 308 chỉ tiêu (11 mẫu x 1 đợt).  

Các nguồn số liệu quan trắc thu thập được, đã phục vụ hiệu quả cho công tác lập 

báo cáo quan trắc môi trường hàng năm, báo cáo môi trường tỉnh và báo cáo hiện trạng 

môi trường giai đoạn 5 năm/lần, cũng như cho việc lập kế hoạch bảo vệ môi trường 

hàng năm trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh vẫn còn 

mỏng và cần thiếp tục mở rộng, hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu công tác BVMT 

ngày càng tăng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

10.5.2. Tổ chức thực hiện các quy định, cơ chế, công cụ, biện pháp phòng ngừa, 

giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm, tác động xấu lên môi trường 

- Trong giai đoạn 2016-2020, chất lượng công tác thẩm định, cấp phép trong lĩnh vực 

môi trường, đa dạng sinh học có nhiều tiến bộ, nhất là chú trọng việc kiểm tra thực địa tại 

khu vực triển khai dự án: Tỉnh đã tổ chức thẩm định 158 báo cáo ĐTM; 3 phương án cải 

tạo phục hồi môi trường; 14 hồ sơ đề án bảo vệ môi trường chi tiết và phê duyệt 99 

báo cáo ĐTM; 3 phương án cải tạo phục hồi môi trường và 14 hồ sơ đề án bảo vệ môi 

trường chi tiết; 6 hồ sơ xin thay đổi đề án bảo vệ môi trường; 4 hồ sơ xin thay đổi nội 

dung báo cáo đánh giá tác động môi trường; tổ chức thẩm định và xác nhận 523 hồ sơ 

kế hoạch bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường chi tiết; 1 đề án bảo vệ môi 

trường đơn giản; 1 Giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học; 12 sổ đăng ký 

Chủ nguồn thải CTNH; 8 Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. 

- Công tác thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp: UBND tỉnh ban hành 

Quyết định số 1598/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 phân cấp cho Phòng TN & MT cấp 

huyện thực hiện thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp. Qua triển khai công tác 

thống kê, rà soát đối tượng nộp phí BVMT đối với nước thải công nghiệp, thu được số 

tiền 3,56 tỷ đồng; tiếp nhận ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường của các tổ chức khai 

thác khoáng sản hơn 12 tỷ đồng và thực hiện hoàn trả tiền ký quỹ và lãi tiền ký quỹ 

cho 2 dự án cải tạo, phục hồi môi trường với số tiền 72,8 triệu đồng. 

- Thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về BVMT: Công tác thanh tra, 

kiểm tra, giám sát các hoạt động về BVMT đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch 

vụ thường xuyên được tăng cường. Trong đó tập trung vào các đối tượng KCN, bệnh 

viện, nhà máy chế biến thủy sản, khu nuôi trồng thủy sản để kịp thời phát hiện và xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm. Đã tiến hành thanh, kiểm tra công tác BVMT đối với 

1.626 cơ sở, phát hiện nhiều trường hợp vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính về 

BVMT đối với 189 trường hợp, với tổng số tiền xử phạt trên 8,5 tỷ đồng. Giải quyết 
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được trên 20 vụ việc khiếu kiện về bảo vệ môi trường và xử lý 1 vụ hình sự về bảo vệ 

môi trường. Số vụ vi phạm pháp luật liên quan đến công tác bảo tồn các loài nguy cấp, 

quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ là 3 vụ. 

- Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng: UBND tỉnh tiếp 

tục tranh thủ nguồn vốn trung ương và các nguồn vốn khác để xử lý 12 bãi rác gây ô 

nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đối với 02 bãi rác tại TP. Phú Quốc (tại ấp Ông 

Lang, xã Cửa Cạn và ấp 7, thị trấn An Thới) hiện nay đã đóng cửa và giao cho các nhà 

đầu tư triển khai xử lý lượng rác tồn bằng phương pháp đốt. Ngoài ra, UBND tỉnh đã 

phân bổ kinh phí từ ngân sách của địa phương cho 02 huyện Châu Thành và Vĩnh 

Thuận đầu tư lò đốt rác nhằm xử lý lượng rác thải phát sinh hiện nay và xử lý lượng 

rác tồn tại 02 bãi rác hở của 02 huyện nêu trên.  

- Kiểm soát môi trường các khu vực sản xuất tập trung nhiều nguồn gây ô nhiễm 

môi trường: UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở TN&MT, UBND các huyện, thành phố tăng 

cường công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường các KCN, CCN, vùng ven biển và các 

khu sản xuất tập trung nhiều nguồn gây ô nhiễm môi trường. Tập trung vào công tác 

xử lý chất thải: nước thải, rác thải, khí thải,... Đồng thời, tăng cường công tác thanh, 

kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh để kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn và xử lý các 

vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. 

10.5.3. Tình hình thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 

quy định tại Khoản 1, Điều 143 và trong các điều, khoản khác của Luật Bảo vệ 

môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành 

Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, năm qua các cơ 

quan chuyên môn và UBND các huyện, thành phố đã tham mưu cho UBND tỉnh triển 

khai thực hiện tốt các nhiệm vụ như sau: 

- Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, 

chương trình, quy hoạch, kế hoạch về bảo vệ môi trường: 

Trong giai đoạn 2016-2020, Sở TN&MT tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều 

văn bản quy phạm pháp luật: 

+ Về công tác tài chính, hành chính, quản trị: Ban hành kế hoạch và dự toán ngân 

sách chi sự nghiệp môi trường hàng năm và kế hoạch 3 năm; xây dựng dự toán ngân 

sách hàng năm và kế hoạch 3 năm của Sở.  

+ Về lĩnh vực môi trường: Quyết định phê duyệt Chương trình quản lý tổng hợp 

lưu vực sông Dương Đông giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch 

phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường; Kế hoạch thu gom, vận chuyển 

và xử lý chất thải công nghiệp nguy hại; Kế hoạch để triển khai thực hiện Chương 

trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối 
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tượng công ích giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải 

nhựa” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải 

công nghiệp nguy hại địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

- Tổ chức thực hiện pháp luật, chiến lược, chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ về 

bảo vệ môi trường:  

UBND tỉnh chỉ đạo Sở TN&MT phối hợp với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và 

UBND cấp huyện xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, quy 

hoạch, đề án và nhiệm vụ về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Các chương trình, kế 

hoạch, quy hoạch, đề án đã được thể chế hóa thành các chính sách, quy định, quyết 

định phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương để triển khai thực hiện. 

- Tổ chức đánh giá và lập báo cáo môi trường. Truyền thông, phổ biến, giáo dục 

chính sách và pháp luật về bảo vệ môi trường:  

UBND tỉnh chỉ đạo Sở TN&MT phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, 

UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tiến hành lập báo cáo công tác bảo vệ 

môi trường hàng năm theo đúng quy định. Ngoài ra, công tác truyền thông, phổ biến, 

giáo dục chính sách và pháp luật về bảo vệ môi trường được tăng cường nhằm từng 

bước nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho cộng đồng.  

- Tổ chức thẩm định, phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá 

tác động môi trường, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, hướng dẫn 

và tổ chức kiểm tra xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường theo thẩm quyền:  

UBND tỉnh chỉ đạo Sở TN&MT tham mưu tổ chức thực hiện công tác thẩm định, 

phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận hoàn thành công trình bảo 

vệ môi trường, hướng dẫn và tổ chức kiểm tra xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường 

theo thẩm quyền. Ngoài ra, chỉ đạo Sở TN&MT hướng dẫn UBND các huyện, thành 

phố thực hiện thẩm định và cấp giấy xác nhận về môi trường thuộc thẩm quyền cấp 

huyện theo đúng quy định. Chất lượng công tác thẩm định, cấp phép có nhiều tiến bộ, 

nhất là chú trọng việc kiểm tra thực địa tại khu vực triển khai dự án trước khi tổ chức 

họp hội đồng thẩm định. 

- Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về môi trường theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố 

cáo và quy định của pháp luật có liên quan:  

Công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, xử lý vi phạm pháp luật về BVMT tại các 

cơ sở sản xuất, kinh doanh được thực hiện thường xuyên và xử lý kịp thời các điểm 

nóng về môi trường. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về môi trường 

theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo được quan tâm, chỉ đạo và thực hiện 

tốt. Từ đó, góp phần giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân 



184 

 

về ô nhiễm và vi phạm pháp luật về môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường đã 

thành lập đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, 

cá nhận về vấn đề ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh. 

10.6. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ VẤN ĐỀ ÁP 

DỤNG CÁC CÔNG NGHỆ MỚI 

Trong giai đoạn 2016-2020, tình hình tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, 

hoạt động bảo vệ môi trường như sau: 

- Thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt; thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đô thị, 

khu dân cư; cải tạo và phục hồi môi trường các khu vực ô nhiễm tồn lưu: 

Việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn 

chế, mặc dù “Đồ án Quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng tỉnh Kiên Giang đến năm 

2025” đã được phê duyệt từ năm 2012, nhưng việc triển khai gặp nhiều khó khăn do 

nguồn kinh phí hạn hẹp. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh chỉ có 1 nhà máy xử lý rác thị trấn 

Sóc Sơn, huyện Hòn Đất của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tâm Sinh đang hoạt 

động công suất xử lý 200 tấn/ngày (hiện đang xử lý rác thải của thành phố Rạch Giá; 

huyện An Biên, Tân Hiệp, Hòn Đất và Châu Thành) và đang làm thủ tục nâng công 

suất xử lý lên 500 tấn/ngày; 04 Công ty đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương 

đầu tư nhà máy xử lý chất thải rắn là: Công ty TNHH Mai Trần II đầu tư nhà máy xử 

lý rác tại xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng với quy mô công suất 245 tấn tác/ngày 

(dự kiến xử lý rác cho huyện Giồng Riềng, Gò Quao, Châu Thành và Tân Hiệp); Công 

ty TNHH Môi trường Xanh Kiên Lương đầu tư nhà máy xử lý rác tại huyện Kiên 

Lương tại khu phố Tám Thước, thị trấn Kiên Lương với quy mô công suất 100 tấn 

rác/ngày (dự kiến xử lý rác cho thành phố Hà Tiên và huyện Kiên Lương); Công ty 

TNHH VIETNAM QUARIUS TECHNOLOGIES INSTITUTES đầu tư nhà máy xử lý 

rác tại ấp Sơn Tịnh, thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang với quy mô 

công suất 100 tấn rác/ngày (dự kiến xử lý rác cho huyện Hòn Đất và thành phố Rạch 

Giá); Công ty TNHH Bất động sản Tâm Hằng đầu tư nhà máy xử lý rác tại ấp Trà Phô, 

xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành với quy mô công suất 100 tấn rác thải/ngày (dự kiến 

xử lý rác cho thành phố Hà Tiên và huyện Giang Thành). Hiện nay, 04 nhà máy xử lý 

rác trên đang trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư và triển khai xây dựng nhà 

máy. Trong năm 2019, tổng kinh phí đầu tư thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đạt 

75,093 tỷ đồng. 

Hiện tại, nguồn nước thải sinh hoạt tại các đô thị và khu dân cư tập trung trên địa 

bàn tỉnh vẫn chưa được thu gom và xử lý. Tỉnh đã quy hoạch các khu xử lý nước thải 

cho các đô thị trên địa bàn tỉnh và đang tìm nguồn vốn và khuyến khích xã hội thực 

hiện đầu tư các khu xử lý nước thải theo quy hoạch. 

- Trồng rừng, phục hồi, tái sinh rừng; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học: 



185 

 

Hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp, quy hoạch cây xanh, trồng rừng trong dân và 

các doanh nghiệp đến cuối năm 2019 là 89.604,38 ha (trong đó diện tích đất quy hoạch 

lâm nghiệp là 79.862 ha và ngoài quy hoạch là 9.742,54 ha). Diện tích rừng tự nhiên là 

58.030,57 ha (trong quy hoạch là 51.384,73 ha; ngoài quy hoạch là 6.645,84 ha) và 

rừng trồng đã thành rừng: 18.187,88 ha (trong quy hoạch là 15.091,18 ha; ngoài quy 

hoạch là 3.096,70 ha); đất chưa có rừng: 13.385,93ha. Tổng diện tích đất lâm nghiệp 

có rừng là 76.218,45 ha (trong quy hoạch là 66.475,91 ha; ngoài quy hoạch là 9.742,54 

ha), tăng 8.568,71 ha so với năm 2018. Nguyên nhân tăng diện tích đất lâm nghiệp có 

rừng là do rừng trồng đạt tiêu chí thành rừng là 2.896,64 ha, cập nhật bổ sung diện tích 

đất có cây gỗ ngoài quy hoạch là 5.672,07 ha. 

Triển khai công tác giao khoán bảo vệ rừng được 9.454 ha, khoanh nuôi tái sinh 

rừng được 502 ha, chăm sóc rừng trồng được 2.551,89 ha; trồng rừng 962,78 ha; trồng 

cây phân tán 2,948 triệu cây các loại; phê duyệt và cấp phép khai thác cho 3 đơn vị, tổ 

chức và 109 hộ gia đình; triển khai tốt trồng rừng thay thế; chỉ đạo các BQL rừng tăng 

cường công tác tuần tra, quản lý bảo vệ rừng, qua đó các vụ vi phạm đến rừng đều 

được phát hiện và xử lý kịp thời; tỷ lệ che phủ rừng đạt 12,01%. 

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm công tác quản lý, bảo vệ và 

phòng cháy chữa cháy rừng; một số biện pháp cấp bách đã được triển khai thực hiện 

quyết liệt có hiệu quả. Từ đó, tình hình vi phạm rừng giảm đáng kể; chủ động công tác 

phòng cháy chữa cháy rừng, hạn chế số vụ cháy rừng xảy ra; rừng tự nhiên được phục 

hồi; trữ lượng rừng trồng và rừng tự nhiên được cải thiện; đẩy mạnh công tác trồng 

rừng mới, trồng lại sau khai thác. Trong giai đoạn 2016-2019, toàn tỉnh đã xảy ra 10 

vụ cháy rừng, với diện tích là 54,069 ha. 

Tính đến hết năm 2019, công tác bảo tồn thiên nhiên đã thực hiện được: 

+ Diện tích các HST tự nhiên đã bị suy thoái được phục hồi, tái sinh: 3.262 ha 

+ Số lượng và diện tích khu bảo tồn thiên nhiên: 5 bảo tồn thiên nhiên bao gồm: 

VQG U Minh Thượng 21.107 ha (vùng lõi 8.038); VQG Phú Quốc 29.596 ha; Khu 

bảo tồn thiên nhiên văn hóa Hòn Chông 964,7 ha (thuộc BQL rừng Hòn Đất - Kiên 

Hà); Khu bảo tồn Biển Phú Quốc 26.863,17 ha (vùng lõi 2.952,45 ha); Khu bảo tồn 

Loài - Sinh cảnh Phú Mỹ 2.700 ha (lõi 940 ha). 

+ Diện tích các vườn chim, sân chim, vườn sinh thái, khu cảnh quan sinh thái 

được công nhận, bảo vệ: Khu bảo tồn Loài-Sinh cảnh Phú Mỹ 2.700 ha (vũng lõi 940 

ha); Vườn Quốc gia U Minh Thượng: 4,6 ha. 

+ Số chương trình, dự án bảo tồn loài nguy cấp, quý hiếm thuộc danh mục ưu 

tiên bảo vệ được thực hiện là 3 dự án. 

- Cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường: 



186 

 

Các dự án về nước sạch và vệ sinh môi trường luôn được triển khai thực hiện. 

Tính đến hết năm 2019, tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch là 85,2% và tỉ lệ 

dân số nông thôn được cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh là 94,84%. 

- Phòng, chống, khắc phục thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn, ứng phó với biến 

đổi khí hậu:  

Phối hợp với Bộ NN&PTNT khởi công dự án thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé giai 

đoạn 1; triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về 

phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu. Tỉnh đã và đang triển khai 

thực hiện 18 cống ngăn mặn trên địa bàn. 

- Về hoạt động nghiên cứu KHCN và vấn đề áp dụng các công nghệ mới: 

Các đề tài cấp quốc gia và cấp tỉnh có liên quan đến môi trường đã và đang thực 

hiện, như: đề tài “Ứng dụng và phát triển công nghệ gạch không nung xi măng – cốt 

liệu tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang công suất 22 triệu viên/năm” thuộc chương trình 

“Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ thúc đẩy phát triển kinh 

tế xã hội nông thôn miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2025; đề tài 

“Nghiên cứu cấp nước sinh hoạt hiệu quả, bền vững ở một số đảo lớn thuộc quần đảo 

Nam Du” nhằm mục đích lưu giữ, bổ cập, khai thác và bảo vệ nguồn nước mặt và 

nước ngầm theo hướng bền vững; đề tài “Nghiên cứu tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, dư 

lượng kháng sinh, chất bảo quản trong rau, củ, quả, thịt, cá và đề xuất giải pháp khắc 

phục trên địa bàn tỉnh Kiên Giang”, đồng thời tỉnh đã và sẽ đầu tư các lò đốt rác với 

công suất phù hợp để xử lý rác phát sinh tại các xã đảo, mà cụ thể tỉnh đang tiếp nhận 

và triển khai công nghệ lò đốt rác sinh hoạt bằng công nghệ BD – Anpha tại 04 xã đảo 

gồm: Tiên Hải (TP. Hà Tiên); Lại Sơn, An Sơn, Nam Du (huyện Kiên Hải), với 04 lò 

đốt rác, có công suất 500 kg/lò. 

10.7. NÂNG CAO NHẬN THỨC CỘNG ĐỒNG VÀ VẤN ĐỀ XÃ HỘI HÓA 

CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

Thường xuyên chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật, truyền thông về bảo vệ môi trường ngày càng đi vào chiều sâu, có những sáng 

kiến, cách làm hay, ngày càng thu hút được sự tham gia của doanh nghiệp, của cộng 

đồng, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của xã hội đối với công tác quản lý tài 

nguyên và bảo vệ môi trường.  

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND huyện Tân Hiệp tổ chức hội thi 

“Vẽ tranh và làm mô hình tuyên truyền về bảo vệ môi trường” cho học sinh các trường 

tiểu học trong TP. Rạch Giá; phối hợp với UBND huyện U Minh Thượng tổ chức Lễ 

míttinh hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05/6 năm và Ngày đa dạng sinh học tại 

huyện U Minh Thượng, thu hút được 500 đại biểu tham gia; tổ chức Ngày hội môi 
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trường tại Trường THPT Võ Văn Kiệt trên địa bàn TP. Rạch Giá, với quy mô hơn 

1.500 người tham dự; tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho học sinh trường THCS Phú 

Mỹ, TH Trần Thệ trên địa bàn huyện Giang Thành thông qua các hoạt động ngoại 

khóa: vẽ tranh, trồng cỏ bàng, tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm cỏ bàng.  

Tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về BVMT cho cán 

bộ cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh, có 440 đại biểu tham dự; tổ chức hội nghị hướng 

dẫn thực hiện các chỉ tiêu môi trường trong xây dựng nông thôn mới với 60 lượt người 

tham dự; hội nghị tập huấn chuyên đề KTTV-BĐKH cho hơn 100 lượt người tham dự; 

tổ chức lớp tập huấn công tác ứng phó sự cố tràn dầu cho công chức quản lý nhà nước 

trên địa bàn tỉnh; thực hiện xây dựng đoạn phim tuyên truyền về BVMT; tổ chức Ngày 

hội môi trường, với hơn 750 người tham dự; phối hợp Nhóm thực hiện Chương trình 

nâng cao năng lực cho cán bộ ngành cấp thoát nước – Kusanon giai đoạn 2 tổ chức 04 

lớp học tại trường tiểu học Kim Đồng, trường trung học cơ sở Nguyễn Du và trường 

THPT Dương Đông; tổ chức ngày hội ĐDSH tại trường THCS Phú Mỹ; Lễ mitting 

hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo và Ngày Đại dương thế 

giới 2019; Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” tại TP. Hà Tiên; tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng kỷ niệm Ngày nước thế giới, thực hiện chiến dịch truyền thông “Không túi 

nilon” và tuyên truyền xây dựng xã nông thôn mới,... 

Ngoài ra, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể các cấp xây dựng nhiều mô hình 

về bảo vệ môi trường, như mô hình tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến 

đổi khí hậu, Ngày Chủ nhật xanh; các cấp Hội Người cao tuổi (NCT) triển khai tuyên 

truyền gắn với các phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng đời 

sống văn hóa, trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Cựu chiến binh đã vận động cán 

bộ, hội viên tích cực tham gia phát quang đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh 

mương thủy lợi, vận động xây dựng tuyến đường hoa; thành lập 103 câu lạc bộ Cựu 

chiến binh bảo vệ môi trường,...  

Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực truyền thông môi trường cho tuyên truyền 

viên nòng cốt của các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh với 80 người 

tham dự; quan tâm, phối hợp, hỗ trợ về chuyên môn cho các đoàn thể tổ chức các lớp 

tập huấn về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu với hơn 20 lượt; phối hợp với Ban 

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ra mắt 10 câu lạc bộ tôn giáo tham gia bảo 

vệ môi trường, ứng phó với BĐKH trên địa bàn tỉnh. Sở TN&MT đã phối hợp với Cục 

Môi trường Miền nam – Tổng cục Môi trường tổ chức 1 Hội nghị triển khai các văn 

bản quy pháp luật về BVMT có cán bộ làm công tác bảo vệ môi trường cấp huyện và 

xã. Ngoài ra, Sở TN&MT còn tổ chức 4 lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường 

trong kinh doanh xăng dầu và 1 lớp tập huấn triển khai các văn bản hướng dẫn thực 

hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp. Bên cạnh 

đó, trong các năm 2015-2020 Sở Công thương cũng đã chủ trì, phối hợp với Khoa các 
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khoa học liên ngành – Đại học Quốc gia Hà Nội, tổ chức được 13 lớp tập huấn về nâng 

cao nhận thức về bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu cho các đối 

tượng là cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn 

các huyện: Vĩnh Thuận, UMT, An Minh, An Biên, Châu Thành, Hòn Đất, Kiên 

Lương, Giang Thành, Tân Hiệp và Kiên Hải, và các thành phố: Rạch Giá, Phú Quốc, 

Hà Tiên, với hơn 1.400 người tham dự. 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác truyền thông trong các lĩnh vực 

của ngành phần lớn còn mang tính sự kiện, chưa được thường xuyên, liên tục; nhận 

thức của cộng đồng có nâng lên, nhưng chưa có chuyển biến nhiều trong thay đổi hành 

vi, thói quen về bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên. 

10.8. HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

Hoạt động hợp tác quốc tế về BVMT trên địa bàn tỉnh còn có nhiều hạn chế do 

tỉnh có ít cơ hội tiếp cận tới các tổ chức quốc tế năng lực, uy tín trong nghiên cứu, phát 

triển và triển khai thực tiễn công tác BVMT trong phát triển KT-XH.  

Mặt khác, Tỉnh cũng chưa chủ động thực hiện việc kết nghĩa và hợp tác toàn diện 

về phát triển KT-XH, giao lưu nhân dân và thực hiện BVMT vì mục tiêu PTBV, với 

các tỉnh, thành của các đối tác chiến lược nước ngoài (Nga, Nhật Bản, Mỹ,...), nên cơ 

hội và tiềm năng hợp tác quốc tế về BVMT vẫn chưa được chú trọng khai thác, vận 

dụng hiệu quả cho nhu cầu thực hiện CNH, HĐH và phát triển KT-XH của tỉnh.  

Việc hợp tác trong nước về BVMT cũng còn rất hạn chế, trong khi sự hỗ trợ của 

Trung ương cho Tỉnh về nhiệm vụ này cũng chưa có nhiều và chưa góp phần hỗ trợ 

tạo ra những đột phá mới trong công tác BVMT của Kiên Giang. 
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CHƯƠNG XI 

CÁC THÁCH THỨC TRONG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG 

HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG 5 NĂM TỚI 

 

11.1. CÁC THÁCH THỨC VỀ MÔI TRƯỜNG 

11.1.1. Những thách thức về môi trường tại thời điểm hiện tại 

Nhìn chung, công tác quản lý môi trường trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2016-

2020 đã có nhiều chuyển biến tích cực, tổ chức được nhiều đợt thanh tra, kiểm tra việc 

chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, triển khai kịp thời công tác tuyên truyền 

phổ biến các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, từ đó nâng cao rõ rệt ý thức, 

nhận thức của các doanh nghiệp và người dân về trách nhiệm bảo vệ môi trường. Các 

chỉ tiêu thực hiện tổng hợp về môi trường trong quá trình phát triển KT-XH của tỉnh 

đã được cải thiện, nâng cao đáng kể, nhất là từ đầu năm 2019 cho đến nay nhờ vào 

chính sách và giải pháp tăng cường đầu tư tài chính cho nhiệm vụ BVMT, đặc biệt cho 

nhiệm vụ xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (12 bãi chôn lấp rác 

trên địa bàn tỉnh), qua đó làm tăng nhanh chỉ số PTBV (CSI) của tỉnh từ mức độ yếu 

kém (năm 2018) lên mức độ trung bình (năm 2019-2020). 

Tuy nhiên, thông qua việc nghiên cứu, đánh giá chi tiết về hiện trạng chất lượng 

môi trường (không khí, đất, nước, biển, quản lý CTR, đa dạng sinh học, BĐKH, thiên 

tai, sự cố), cũng như mức độ tác động ảnh hưởng do ô nhiễm môi trường và BĐKH 

đến sức khỏe cộng đồng và phát triển KT-XH, cùng những đánh giá, phân tích về ưu – 

nhược điểm, tồn tại và nguyên nhân trong công tác quản lý môi trường của tỉnh, có thể 

xác định những thách thức về môi trường tại thời điểm hiện tại theo thứ tự ưu tiên, mà 

sẽ cần tiếp tục được đầu tư và giải quyết đồng bộ, cụ thể:  

1- Vấn đề ô nhiễm môi trường do CTR sinh hoạt: Công tác thu gom, phân loại, 

vận chuyển và xử lý CTR sinh hoạt trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng quy chuẩn, trình độ 

kỹ thuật – công nghệ và nhu cầu thực tế tại địa phương, đặc biệt là rác thải sinh hoạt 

nông thôn còn chủ yếu do hộ dân tự xử lý (thu gom đốt, chôn lấp tại vườn nhà, ủ phân, 

hoặc thải trực tiếp ra các ao, đầm, kênh rạch, gây ô nhiễm môi trường nước, biển); 12 

bãi chôn lấp rác thải của tỉnh gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và mới chỉ một số 

bãi chôn lấp rác thải đang được xử lý; chưa lựa chọn được công nghệ xử lý rác thải 

tiên tiến, có hiệu quả cao; trang thiết bị thu gom và vận chuyển chưa phù hợp với 

chương trình phân loại rác thải tại nguồn. 

2- Vấn đề ô nhiễm môi trường do CTR, CTNH và nước thải công nghiệp chưa 

được thu gom và xử lý đạt quy chuẩn:  Năm 2019, toàn tỉnh có khoảng 8.539 cơ sở sản 

xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp nằm ngoài các KCN, CCN. Do đó, công tác 
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kiểm soát ô nhiễm môi trường đối với các cơ sở này còn có khó khăn và hạn chế (chưa 

thực hiện việc giám sát chuyển giao chất thải nguy hại; vẫn còn xảy ra tình trạng xả 

thải nước thải công nghiệp vượt quy chuẩn ra môi trường). Các KCN, CCN đang hoạt 

động cũng chưa có trạm XLNT tập trung đạt quy chuẩn môi trường. 

3- Vấn đề ô nhiễm môi trường do nước thải sinh hoạt dân cư: Các khu đô thị và 

khu dân cư nông thôn chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung và phi tập trung, 

nước thải sinh hoạt của các hộ dân và hộ kinh doanh nhỏ lẻ chưa được xử lý đạt quy 

chuẩn môi trường. Tỷ lệ các hộ dân có hố xí hợp vệ sinh chưa đạt yêu cầu. Đây là một 

trong những nguyên nhân chính làm cho chất lượng môi trường nước mặt ở các kênh 

rạch có xu hướng gia tăng ô nhiễm hữu cơ và vi sinh.  

4- Vấn đề ô nhiễm môi trường do CTR, CTNH và nước thải chăn nuôi, các lò giết 

mổ gia súc tập trung: CTR, CTNH và nước thải chăn nuôi, các lò giết mổ gia súc tập 

trung thường phát sinh nhiều, với mức độ ô nhiễm cao, làm phát thải khí nhà kính, mùi 

hôi không khí, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe cộng đồng, nước mặt, nước ngầm và vệ 

sinh môi trường, trong khi đó tỷ lệ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ có hầm biogas còn rất thấp. 

Đây là một trong những nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường nước mặt, nước 

ngầm tại các khu vực chăn nuôi và lò giết mổ gia súc tập trung. 

5- Vấn đề ô nhiễm môi trường do bao bì hóa chất BVTV sau sử dụng trong nông 

nghiệp: Công tác tổ chức thu gom, quản lý và xử lý bao bì hóa chất BVTV chưa được 

thường xuyên và đồng bộ, ý thức “bỏ rác thải vào bể thu gom” của người dân đã được 

nâng lên nhưng chưa cao, thiếu nguồn lực thực hiện công tác thu gom, vận chuyển từ 

bể chứa đến nơi tập kết (chưa đầu tư, bố trí đầy đủ bể thu gom, khu vực lưu chứa và 

thiết bị thu gom chuyên dùng theo quy định), từ đó dẫn đến tỉ lệ thu gom, xử lý bao bì 

hóa chất BVTV sau sử dụng chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra.  

6- Nguồn tài nguyên nước dưới đất đang suy giảm về chất lượng và số lượng, kết 

hợp tác động từ BĐKH: Sự suy giảm này liên quan đến sự suy giảm mực nước chung 

của hệ thống nước dưới đất toàn vùng Đồng bằng Nam bộ, mà lý do chủ yếu là do việc 

khai thác nước ngầm quá mức để phục vụ sản xuất và sinh hoạt, gây ra hiện tượng sụt 

lún, hạ thấp địa tầng vùng châu thổ, kết hợp tác động từ BĐKH làm gia tăng xâm nhập 

mặn, gây nhiễm mặn đất đai, thiếu nước sinh hoạt, làm tăng xói lở, sạt lở bờ sông, bờ 

biển, phá hủy kết cấu hạ tầng giao thông, gây ảnh hưởng lớn tới đời sống và tính mạng 

người dân trong khu vực bị sạt lở. Trên địa bàn tỉnh đã xảy ra sạt lở hàng loạt các 

tuyến quốc lộ huyết mạch, ảnh hưởng nghiêm trọng tới giao thông. 

7- Vấn đề ô nhiễm môi trường do CTR, CTNH và nước thải, thức ăn dư thừa 

trong nuôi thủy sản: Việc CTR, CTNH và nước thải, thức ăn dư thừa trong nuôi thủy 

sản chưa được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn, gây ra tình trạng ô nhiễm cục bộ cho môi 
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trường nước mặt và nước biển ven bờ, từ đó ảnh hưởng tới chất lượng nguồn nước 

nuôi thủy sản, cũng như chất lượng nước bãi tắm và thể thao, bảo tồn thủy sinh,... 

8- Vấn đề ô nhiễm môi trường do khai thác, chế biến khoáng sản, sản xuất VLXD 

(chủ yếu tại huyện Kiên Lương): Hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản, sản xuất 

VLXD,... là nguyên nhân gây ra tình trạng gia tăng ô nhiễm do bụi, khí thải, tiếng ồn, 

độ rung, từ đó có ảnh hưởng xấu tới môi trường, sức khỏe cộng đồng, cũng như đến 

việc bảo đảm an toàn giao thông trong vận chuyển VLXD.  

9- Vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học, phòng chống các loài ngoại lai xâm hại môi 

trường: 61 nguồn gen quý hiếm đã phát hiện là cơ sở quan trọng cho việc tiếp tục thực 

hiện bảo tồn các gen quý hiếm có giá trị cao. Mặt khác, 82 loài ngoại lai xâm hại môi 

trường đã phát hiện, cũng cần tiếp tục công tác phòng chống, diệt trừ. Hiện nay mới 

bảo tồn được 35/61 nguồn gen quý hiếm (chiếm 57,4%) và diệt trừ được 5/82 loài 

ngoại lai xâm hại môi trường (chiếm 6,1%). 

10- Vấn đề ô nhiễm tiếng ồn và ánh sáng tại các khu vực đô thị: Đã phát hiện 

thấy tình hình gia tăng ô nhiễm tiếng ồn và ánh sáng tại các khu vực đô thị, đến mức 

phải áp dụng các biện pháp nghiên cứu, điều tra, đánh giá tác động và đề xuất thực 

hiện công tác quản lý, xử lý theo quy định, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm tiếng ồn do hoạt 

động nuôi chim yến, tập trung chủ yếu tại TP. Rạch Giá. 

11- Vấn đề thiếu hụt các nguồn vốn đầu tư cho công tác BVMT: Sự thiếu hụt các 

nguồn vốn đầu tư cho công tác BVMT là nguyên nhân chính gây chậm chễ tiến độ xây 

dựng và đưa vào vận hành các công trình xử lý chất thải cấp thiết (CTR, nước thải sản 

xuất và sinh hoạt), cũng như tiến độ triển khai thực hiện các chương trình, dự án, hoạt 

động BVMT, từ đó làm nghiêm trọng hơn các vấn đề môi trường bức xúc nêu trên. 

12- Vấn đề thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao, hạ tầng, trang thiết bị và 

trình độ kỹ thuật - công nghệ xử lý chất thải tiên tiến, sự hợp tác trong nước và quốc tế 

về BVMT: Đây là vấn đề có tính thể chế phát sinh hàng năm trong lĩnh vực BVMT, 

song chưa có hướng giải quyết triệt để, khả thi, từ đó làm nghiêm trọng hơn các vấn đề 

môi trường bức xúc, làm giảm hiệu quả thực thi các chính sách và giải pháp BVMT áp 

dụng trong quá trình phát triển KT-XH hàng năm, gây cản trở và vướng mắc cho quá 

trình xây dựng, phát triển thị trường và ngành công nghiệp BVMT nói chung. 

11.1.2. Một số thách thức về môi trường trong thời gian tiếp theo 

Nhìn chung, những thách thức về môi trường nêu trên chưa thể được giải quyết 

và đẩy lùi trong năm 2020 này, nên trong giai đoạn 5 năm tới (2021-2025) sẽ tiếp tục 

là những thách thức về môi trường chính trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, có thể xảy ra sự 

thay đổi vị trí thứ tự ưu tiên đối với một số thách thức cụ thể do các bối cảnh và điều 

kiện phát triển mới phát sinh. Ví dụ như, mức độ thiệt hại do BĐKH sẽ tiếp tục tăng về 
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nhịp độ và quy mô, kết hợp với việc khai thác ngày càng tăng nguồn nước ngầm, nên 

thách thức thứ 6 có thể hoán đổi vị trí cho thách thức thứ 5. Mặt khác, cùng với sự gia 

tăng BĐKH, thì những thách thức mới về nhu cầu phát triển điện mặt trời; cung cấp 

nước sạch tại các vùng ngập mặn, các đảo,... sẽ ngày càng trở nên là cấp bách hơn và 

cần phải được giải quyết ổn thỏa, phù hợp trong những thời gian tới. 

11.2. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG 5 

NĂM TỚI 

11.2.1. Xây dựng và thực hiện các đề án, chương trình bảo vệ môi trường tương 

ứng để khắc phục các vấn đề bức xúc về môi trường 

Trong giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030, UBND tỉnh tập trung nỗ 

lực tổ chức thực hiện thật tốt và thật hiệu quả các đề án, chương trình, dự án, hoạt 

động BVMT trọng điểm, để khắc phục các vấn đề bức xúc về môi trường như sau: 

1- Chương trình hoàn thiện hệ thống thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý rác 

thải sinh hoạt nhằm giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm rác thải sinh hoạt:  

+ Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “Đồ án Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh 

Kiên Giang đến năm 2025” trên cơ sở áp dụng các giải pháp hiệu quả để đảm bảo đầy 

đủ nguồn vốn đầu tư cho việc xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại ít nhất 6/12 

bãi chôn lấp rác sinh hoạt hiện hữu (tức là tích lũy giải quyết ô nhiễm tại 6/12 bãi rác 

đến năm 2025) và sau đó hoàn thành xử lý 6/12 bãi rác còn lại đến năm 2030, đồng 

thời đảm bảo tiến độ hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành 4 nhà máy xử lý rác 

thải đang triển khai thủ tục đầu tư, với công nghệ xử lý rác thải tiên tiến.  

+ Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện mạng lưới thu gom, phân loại, vận chuyển và 

xử lý rác thải sinh hoạt, nhất là rác thải sinh hoạt nông thôn, nhằm nâng cao tỷ lệ thu 

gom rác thải sinh hoạt nông thôn, bảo đảm hạn chế và giảm thiểu tối đa lượng rác thải 

chưa được thu gom, xâm nhập vào môi trường nước, biển, đồng thời đầu tư trang thiết 

bị thu gom, vận chuyển phù hợp với yêu cầu phân loại rác thải tại nguồn. 

Tuy nhiên, Chương trình này sẽ cần phải bám sát, cập nhật kịp thời theo kết quả 

nghiên cứu lập quy hoạch phát triển KT-XH tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021 – 2030 và 

định hướng đến năm 2050, trong đó có nội dung rà soát, điều chỉnh đồ án quy hoạch 

quản lý chất thải rắn của tỉnh đến năm 2025. 

2- Đề án xử lý ô nhiễm môi trường do CTR, CTNH và nước thải công nghiệp:  

+ Thực hiện nghiêm túc quy hoạch các KCN, CCN được đầu tư xây dựng mới, 

bảo đảm cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động sản xuất và kinh doanh của các nhà máy, xí 

nghiệp được thu hút đầu tư theo đúng quy định của Chính phủ, đồng thời có các giải 

pháp hiệu quả nhằm bắt buộc 2 KCN và 3 CCN đã đi vào hoạt động, hoàn thành xây 
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dựng các nhà máy XLNT tập trung, cùng các trạm quan trắc nước thải tự động kèm 

theo, cũng như có khu tập kết CTR đạt quy chuẩn môi trường. 

+ Đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành các trạm XLNT tập 

trung đạt quy chuẩn quy định, đảm bảo các KCN, CCN phải có trạm XLNT tập trung. 

Tăng cường áp dụng các giải pháp kỹ thuật- công nghệ xử lý nước thải tiên tiến nhằm 

bảo đảm chất lượng nước thải sau xử lý đạt hoàn toàn quy chuẩn quy định, hạn chế tối 

đa nguy cơ ô nhiễm nguồn nước mặt lục địa và nước biển ven bờ. 

+ Tăng cường công tác kiểm tra môi trường tại các cơ sở sản xuất công nghiệp và 

tiểu thủ công nghiệp nằm ngoài các KCN, CCN nhằm góp phần bảo đảm chất lượng 

nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn quy định, đồng thời quy định, hướng dẫn tổ chức 

thực hiện cụ thể cho việc giám sát chuyển giao CTNH tại các doanh nghiệp này. 

+ Xây dựng và triển khai nội dung quản lý, xử lý tấm pin năng lượng mặt trời sau 

khi hết thời hạn sử dụng và thu gom, xử lý chất thải nguy hại kèm theo. 

3- Dự án xử lý ô nhiễm môi trường do nước thải sinh hoạt dân cư:  

+ Thực hiện công tác quy hoạch, xây dựng và đưa vào hoạt động được 3 nhà máy 

XLNT tập trung tại 3 đô thị lớn là TP. Rạch Giá, TP. Phú Quốc và TP. Hà Tiên, nhằm 

bảo đảm chất lượng nước thải sinh hoạt sau xử lý đạt quy chuẩn quy định, cùng các 

trạm quan trắc nước thải tự động kèm theo. Sau đó sẽ định hướng phát triển quy mô dự 

án ra các đô thị loại vừa và nhỏ khác trong tỉnh nhằm giải quyết triệt để vấn đề này. 

+ Tương tự thực hiện công tác quy hoạch, xây dựng và đưa vào hoạt động các 

trạm XLNT phi tập trung tại các khu dân cư nông thôn, đồng thời có giải pháp khuyến 

khích, hỗ trợ thiết thực nhằm nâng cao tỷ lệ hộ dân có hố xí hợp vệ sinh đạt hơn 85% 

đến năm 2025 và đạt 100% vào năm 2030 nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường nước 

tại khu vực nông thôn do nước thải sinh hoạt dân cư. 

4- Dự án xử lý ô nhiễm môi trường do CTR, CTNH và nước thải chăn nuôi, các 

lò giết mổ gia súc tập trung:  

+ Có các chính sách và giải pháp hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho các hộ chăn nuôi 

nhỏ lẻ áp dụng hầm biogas, kết hợp tái sử dụng khí sinh học, bảo đảm chất lượng môi 

trường trong chăn nuôi đạt quy chuẩn quy định, cụ thể phấn đấu đến năm 2025 có ít 

nhất 50% số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ có hầm biogas và đến năm 2030 đạt 100%. 

+ Thiết lập, vận hành hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý CTR, CTNH trong 

hoạt động chăn nuôi và giết mổ gia súc tập trung, kết nối phù hợp vào mạng lưới thu 

gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt dân cư, CTNH nói chung. 

5- Đề án bảo vệ nguồn tài nguyên nước dưới đất, kết hợp phòng chống tác động 

từ BĐKH đến nông nghiệp, cơ sở hạ tầng và đời sống dân cư:  
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+ Xây dựng và triển khai Đề án “Bảo vệ nguồn tài nguyên nước dưới đất trên địa 

bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025” nhằm từng bước hạn chế, tiến tới dừng hoàn toàn 

việc khai thác và sử dụng nguồn nước ngầm trên địa bàn tỉnh, kết hợp nâng cao chất 

lượng công tác bảo đảm vệ sinh môi trường cho giếng khoan tại các hộ dân. Trong đó, 

đẩy mạnh thực hiện các giải pháp bảo vệ nguồn nước ngầm như: dự án trám lấp giếng 

khoan không còn sử dụng; đề tài bổ cập nguồn nước ngầm,..., đồng thời phải có chiến 

lược thích ứng phù hợp về khai thác, sử dụng nguồn nước mặt (sông rạch, hồ chứa) và 

các nguồn nước mưa, nhằm đảm bảo cung cấp nước sạch cho các vùng bị ngập mặn, 

các xã đảo,... cũng như góp phần bảo vệ tài nguyên nước ngầm, phòng chống sụt lún, 

hạ thấp địa tầng khu vực đồng bằng, phòng chống xâm nhập mặn,... 

+ Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp, biện pháp phòng chống tác động từ BĐKH 

đến nông nghiệp, cơ sở hạ tầng (xâm nhập mặn, thiếu nước, xói lở, sạt lở bờ sông, bờ 

biển, phá hủy kết cấu hạ tầng giao thông), bố trí di dời, tái định cư cho các hộ dân nằm 

trong khu vực bị sạt lở, chú trọng ứng dụng các kỹ thuật cảnh báo kịp thời nguy cơ xảy 

ra sự cố xói lở, sạt lở, góp phần bảo vệ đời sống dân cư và sản xuất, lưu thông. 

6- Đề án xử lý ô nhiễm môi trường do bao bì hóa chất BVTV sau sử dụng trong 

nông nghiệp:  

+ Xây dựng và triển khai Đề án “Xử lý ô nhiễm môi trường do bao bì hóa chất 

BVTV sau sử dụng trong nông nghiệp“ nhằm tăng cường thu gom, xử lý bao gói thuốc 

bao vệ thực vật sau sử dụng, triển khai đại trà mô hình thu gom, quản lý, xử lý bao bì 

hóa chất BVTV theo các bước: bể thu gom - khu tập kết - chuyển giao vận chuyển và 

xử lý theo quy định, đồng thời khuyến khích, phát triển số lượng các đơn vị có chức 

năng được cấp phép về vận chuyển, xử lý CTNH trong nông nghiệp. Đồng thời tiếp 

tục đẩy mạnh thực hiện chương trình phòng trừ dịch hại tổng hợp trong nông nghiệp, 

kết hợp việc tuyên truyền, hướng dẫn nông dân bố trí vị trí phù hợp trên đồng ruộng để 

rửa chai lọ, bình, thiết bị sau phun thuốc trừ sâu nhằm giảm thiểu tối đa du lượng hóa 

chất BVTV bị rửa trôi từ đồng ruộng vào nguồn nước mặt. Cũng liên quan tới vấn đề 

này, cần tiến hành công tác nghiên cứu, đánh giá dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong 

nước canh tác nông nghiệp thải vào môi trường nước mặt nhằm bảo vệ, khai thác 

nguồn tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh. 

+ Đẩy mạnh công tác truyền thông, hướng dẫn cụ thể cho các hộ dân tham gia 

tích cực, hiệu quả vào công tác thu gom bao bì hóa chất BVTV sau sử dụng và thải bỏ 

vào bể thu gom theo quy định, đồng thời quy hoạch và xây dựng khu tập kết bao bì 

hóa chất BVTV sau sử dụng theo đúng quy định cho khu lưu chứa CTNH, qua đó bảo 

đảm công tác thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH theo quy định. 

7- Đề án xử lý ô nhiễm môi trường do CTR, CTNH và nước thải, thức ăn dư thừa 

trong nuôi trồng thủy sản:  
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+ Xây dựng và triển khai Đề án “Xử lý ô nhiễm môi trường do CTR, CTNH và 

nước thải, thức ăn dư thừa trong nuôi trồng thủy sản” trên cơ sở tăng cường truyền 

thông, hướng dẫn cụ thể các biện pháp kỹ thuật thu gom, xử lý nước thải và thức ăn dư 

thừa trong nuôi thủy sản cho các chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản, bảo đảm hạn chế, đẩy 

lùi tình trạng ô nhiễm cục bộ cho môi trường nước mặt và nước biển ven bờ. 

+  Thiết lập, vận hành hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý CTR, CTNH trong 

hoạt động nuôi trồng thủy sản, kết nối phù hợp vào mạng lưới thu gom, vận chuyển và 

xử lý rác thải sinh hoạt dân cư, CTNH nói chung. 

8- Đề án xử lý ô nhiễm môi trường trong khai thác, chế biến khoáng sản, sản 

xuất VLXD (chủ yếu tại huyện Kiên Lương): Tăng cường áp dụng các biện pháp nâng 

cao chất lượng công tác quản lý hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản, sản xuất 

VLXD,... và các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do bụi, tiếng ồn, độ rung trong khai 

thác, chế biến khoáng sản, sản xuất VLXD,..., cũng như các biện pháp giám sát, kiểm 

tra, bảo đảm an toàn giao thông trong vận chuyển VLXD, đặc biệt cho các đối tượng là 

các doanh nghiệp nằm ngoài các KCN, CCN tập trung.  

9- Đề án tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học, phòng chống các loài ngoại lai 

xâm hại môi trường: Tiếp tục đẩy mạnh triển khai mở rộng hoạt động bảo tồn nguồn 

gen quý hiếm có giá trị cao trên tổng số 61 nguồn gen quý hiếm đã phát hiện, đi đôi 

với việc điều tra, thống kê và áp dụng các giải pháp phòng chống, diệt trừ các loài 

ngoại lai xâm hại môi trường trên tổng số 82 loài đã phát hiện trên địa bàn tỉnh. 

10- Dự án nghiên cứu, điều tra, đánh giá tác động ô nhiễm tiếng ồn và ánh sáng 

tại các khu vực đô thị; đề xuất thực hiện công tác quản lý, xử lý: Trong đó, chủ yếu tập 

trung các biện pháp nghiên cứu, điều tra, đánh giá tác động và đề xuất thực hiện công 

tác quản lý, xử lý cho vấn đề ô nhiễm tiếng ồn do hoạt động nuôi chim yến trên địa 

bàn TP. Rạch Giá, hiện đang có tính bức xúc cao đối với các cư dân. 

11- Chương trình bảo đảm các nguồn vốn đầu tư, nguồn nhân lực chất lượng 

cao, hạ tầng, trang thiết bị và trình độ kỹ thuật - công nghệ xử lý chất thải tiên tiến, sự 

hợp tác trong nước và quốc tế về BVMT:  

- Huy động vốn, đảm bảo các nguồn vốn đầu tư: 

+ Tăng cường các giải pháp, biện pháp đảm bảo nguồn vốn đầu tư cho công tác 

BVMT, bố trí phù hợp nguồn vốn ngân sách địa phương với việc tranh thủ các nguồn 

vốn hỗ trợ từ Trung ương, vốn vay ODA, cùng các nguồn vốn đầu tư xã hội hóa khác 

trên địa bàn tỉnh nhằm bảo đảm tiến độ cung cấp vốn đầu tư cho các chương trình, dự 

án, đề án BVMT để khắc phục các vấn đề bức xúc về môi trường. 

+ Thu hút nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế, tạo điều kiện cho các 

thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào các lĩnh vực phù hợp quy hoạch phát triển công 
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trình thủy lợi thích ứng với BĐKH, hạ tầng phục vụ xử lý các vấn đề môi trường. Tăng 

cường quản lý vốn, xây dựng kế hoạch sử dụng vốn hiệu quả, nâng cao hiệu quả sử 

dụng vốn đầu tư. Phân bổ và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công cho xử lý các vấn đề 

môi trường (bao gồm cả vốn ngân sách tỉnh, vốn ODA, vốn vay ưu đãi, các nguồn hỗ 

trợ từ Trung ương và các nguồn khác). Ưu tiên tập trung đầu tư để thực hiện các dự án 

trọng điểm về bảo vệ môi trường theo danh mục đã được xác định và thực hiện theo 

đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

- Đầu tư hạ tầng, trang thiết bị và trình độ kỹ thuật - công nghệ xử lý chất thải: 

+ Tăng cường các giải pháp, biện pháp xây dựng, phát triển hạ tầng, trang thiết bị 

và trình độ kỹ thuật - công nghệ xử lý chất thải tiên tiến, thị trường và ngành công 

nghiệp BVMT trên địa bàn tỉnh và vùng KTTĐ vùng ĐBSCL.  

+ Tập trung đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải, nước thải, thoát nước cho 

các khu cụm công nghiệp, du lịch, đô thị, dân cư tập trung, bệnh viện, cơ sở chế biến, 

khai thác tài nguyên,... Triển khai Chương trình hành động để thích ứng với BĐKH. 

Tăng cường áp dụng các giải pháp kỹ thuật – công nghệ tiên tiến, hiệu quả trong khắc 

phục tình trạng ô nhiễm, cải thiện vệ sinh môi trường tại các khu, điểm du lịch, khu 

vực khai thác khoáng sản và nuôi trồng thủy sản. 

- Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường hợp tác quốc tế: 

+ Chú trọng công tác giáo dục – đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh 

vực tài nguyên, môi trường, phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với BĐKH. Đổi 

mới và thực hiện tốt các chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, trọng dụng đội ngũ 

trí thức, cán bộ KHCN, nhất là các chuyên gia, các nhà khoa học; chú trọng phát triển 

đội ngũ nhân lực kỹ thuật, nhân lực quản trị công nghệ, nhân lực quản lý... Tiếp tục 

đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức trẻ, tạo môi trường, điều kiện hoạt động để trí thức 

nghiên cứu, sáng tạo, cống hiến. Đổi mới công tác đào tạo nghề theo định hướng đáp 

ứng nhu cầu công tác BVMT, ứng phó với BĐKH và do tác động từ cách mạng công 

nghiệp 4.0. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề, chú trọng đào tạo công nhân lành nghề 

bậc cao cho các khu công nghiệp, lao động có tay nghề cao cho các doanh nghiệp hoạt 

động trong lĩnh vực BVMT và ứng phó với BĐKH.   

+ Đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế về BVMT và ứng phó với BĐKH. 

Chủ động hợp tác quốc tế trong việc phối hợp nghiên cứu, quản lý, khai thác và sử 

dụng có hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên, đảm bảo an ninh sinh thái, môi 

trường, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, BĐKH,..., đồng thời làm giảm thiểu 

các tác động bất lợi từ quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đối với tài nguyên 

của tỉnh. Đầy mạnh hợp tác quốc tế, phối hợp chặt chẽ giữa các nhà trường, các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực BVMT và ứng phó 

với BĐKH trong công tác đào tạo nghề. 
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11.2.2. Triển khai hệ thống chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường 

Trong giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh có thể ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật và quy chuẩn về bảo vệ môi trường (nếu thấy cần thiết), đồng thời tập trung triển 

khai thực hiện tốt các chính sách, văn bản pháp luật của Trung ương.  

Mục tiêu chính của nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật BVMT 

trong giai đoạn này là nhằm ban hành các văn bản, chính sách về tổ chức triển khai các 

đề án, chương trình, dự án BVMT trọng điểm và hướng dẫn thực hiện xử lý các vấn đề 

môi trường bức xúc, đồng thời phấn đấu nỗ lực cho mục tiêu PTBV, từng bước cải 

thiện, nâng cao chỉ số CSI của tỉnh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030: 

+ Ban hành các văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, lộ 

trình cụ thể để giải quyết dứt điểm các điểm nóng về ô nhiễm môi trường và không để 

phát sinh các cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn. 

+ Ban hành các văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương phấn đấu nỗ lực cho mục 

tiêu PTBV, từng bước cải thiện và nâng cao chỉ số CSI của tỉnh đến năm 2025 và tầm 

nhìn đến năm 2030, như thể hiện trong các bảng sau: 

Bảng 11. 1. Dự kiến kết quả thực hiện các chỉ tiêu về môi trường trong giai đoạn 

2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 (theo bộ 6 chỉ tiêu của sở TN&MT) 

Stt  Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 

Tình hình thực hiện và dự kiến các chỉ 

tiêu về môi trường 

2019 2020 2025 2030 

1 Tỷ lệ che phủ rừng % 10,96 12,01 11,00 11,00 

2 
Tỷ lệ dân số nông thôn được cung 

cấp nước hợp vệ sinh 
% 94,84 98,80 99,50 100 

3 
Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp 

nước sạch tập trung 
% 86,2 88,00 95,00 100 

4 Thu gom chất thải rắn ở đô thị % 91,07 92,00 100 100 

5 
Tỷ lệ xử lý chất thải rắn y tế đạt tiêu 

chuẩn 
% 95,00 100 100 100 

6 
Tỷ lệ xử lý triệt để cơ sở gây ô 

nhiễm môi trường nghiêm trọng 
% 45,00 45,00 58,00 100 

 Chỉ số CSI tổng hợp: % 54,6 57,4 58,5 94,0 

(Nguồn: Trung tâm CESAT thực hiện tổng hợp số liệu và tính toán, tháng 12/2020) 

Bảng 11. 2. Dự kiến kết quả thực hiện các chỉ tiêu về môi trường trong giai đoạn 

2021-2025 (theo bộ 5 chỉ tiêu của sở KH&ĐT) 

Stt  Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 

Tình hình thực hiện và dự kiến 

các chỉ tiêu về môi trường 

2020 2021 - 2025 

1 Tỷ lệ che phủ rừng % 12,01 11,00 

2 Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch % 60,73 65,00 
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3 Tỷ lệ dân số đô thị sử dụng nước sạch  % 88,00 90,00 

4 Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải nguy hại % 75,00 90,00 

5 Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải y tế  % 100 100 

 Chỉ số CSI tổng hợp: % 45,9 51,8 

(Nguồn: Trung tâm CESAT thực hiện tổng hợp số liệu và tính toán, tháng 12/2020) 

Như vậy, dự kiến đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, UBND tỉnh sẽ chủ 

yếu tập trung xây dựng và ban hành các văn bản, chính sách về tổ chức triển khai các 

đề án, chương trình, dự án BVMT trọng điểm, hướng dẫn thực hiện xử lý các vấn đề 

môi trường bức xúc, đồng thời phấn đấu nỗ lực cho mục tiêu PTBV, từng bước cải 

thiện, nâng cao chỉ số CSI từ 57,4% (2020) lên 58,5% (2025) và 94,0% (2030), qua đó 

đảm bảo giải quyết triệt để các thách thức về môi trường hiện còn đang tồn tại, cũng 

như tất yếu sẽ nảy sinh trong giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Trong 

khi đó, theo bộ tiêu chí 5 chỉ tiêu của sở KH&ĐT, thì dự kiến trong giai đoạn 2021-

2025, chỉ số CSI của tỉnh sẽ tăng từ 45,9 điểm (2020) lên 51,8 điểm (2025). 

Một số nội dung vấn đề cụ thể về hoàn thiện chính sách pháp luật cần phải giải 

quyết tốt, hiệu quả bao gồm: 

+ Bên cạnh việc triển khai các quy định pháp luật về BVMT, tiến hành rà soát, đề 

xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản còn chồng chéo trong quá trình thực hiện; nghiên 

cứu ban hành các quy định, quy chuẩn địa phương phù hợp với quy định trung ương.  

+ Xây dựng chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư đối với các dự án xử lý chất 

thải, đặc biệt là công tác thu gom, phân loại, vận chuyển, xây dựng cơ sở xử lý CTR 

sinh hoạt; hoạt động tái sử dụng, tái chế và sử dụng sản phẩm tái chế từ chất thải. 

+ Tăng cường các giải pháp về xây dựng và quản lý ngành công nghiệp BVMT 

trên địa bàn tỉnh nhằm tạo sức mạnh thu hút nguồn vốn đầu tư và KH&CN cho nhiệm 

vụ BVMT, tăng cường mạnh mẽ năng lực PTBV của tỉnh. 

+ Nâng cấp các quy định, quy chế về BVMT trong các ngành, lĩnh vực BVMT 

trọng điểm trên địa bàn tỉnh, như : quy chế BVMT trong ngành chăn nuôi; ngành nuôi 

trồng thuỷ sản; ngành du lịch; vùng đất ngập nước,... 

+ Tăng cường công tác thi đua – khen thưởng trong lĩnh vực BVMT trên địa bàn 

toàn tỉnh, nhất là cho các đô thị lớn, vừa, nhỏ, các KCN, CCN và doanh nghiệp thực 

hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ môi trường. 

+ Tăng cường một số chính sách về thực hiện mục tiêu PTBV, trong đó tập trung 

cho phát triển bền vững KT-XH; khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên và BVMT; lồng 

ghép đa chiều giữa phát triển KT-XH, bảo tồn, bảo vệ và phát triển tài nguyên, môi 

trường; tổ chức ứng dụng Bộ chỉ thị, chỉ số đánh giá tính bền vững về tài nguyên và 

môi trường phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. 
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+ Tăng cường chính sách ứng dụng nguyên tắc hạch toán kinh tế và môi trường 

vào hoạt động sản xuất và kinh doanh (hạch toán thuế, chi phí tài nguyên và BVMT 

vào chi phí sản phẩm) nhằm khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên, tạo nguồn 

vốn tài chính đầu tư trở lại cho công tác BVMT và thực hiện mục tiêu PTBV. 

11.2.3. Hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý môi trường 

Hiện nay, hệ thống tổ chức quản lý môi trường đã được hình thành và đi vào hoạt 

động ổn định tại Kiên Giang, nên việc hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý môi trường 

phụ thuộc vào chính sách chung của Chính phủ đối với lĩnh vực BVMT. Trong đó, để 

kiện toàn tổ chức bộ máy về BVMT cần tiến hành: xây dựng và triển khai các đề án, 

sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; kế hoạch tuyển dụng; rà soát bổ sung quy hoạch 

cán bộ lãnh đạo; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn. 

Đồng thời đẩy mạnh thực hiện một số giải pháp sau: 

+ Kiện toàn hệ thống quản lý môi trường theo cấu trúc từ Ban quản lý các KCN, 

CCN tập trung của tỉnh xuống đến các KCN, CCN, Tổng công ty, Công ty Mẹ-con và 

các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất. 

+ Kiện toàn, nâng cao năng lực hệ thống quan trắc, thanh tra, kiểm tra và giám 

sát môi trường. 

+ Kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý môi trường ở cấp xã, phường, thị trấn, thị tứ, 

các cụm, khu dân cư tập trung, nhất là tại vùng Biển và Hải đảo. 

+ Tăng cường công tác cải cách hành chính trong quản lý nhà nước về TN&MT, 

cơ chế phối hợp triển khai quy chế dân chủ ở cơ sở (các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá 

nhân, cộng đồng liên quan), nhất là trong nhiệm vụ thẩm định và quản lý, giám sát sau 

thẩm định báo cáo ĐTM; giám sát môi trường, hoặc công khai hoá thông tin trong lĩnh 

vực bảo vệ TN&MT; cơ chế phối hợp, giám sát chéo về bảo vệ môi trường giữa các cơ 

quan Đảng, Chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã hội, quần chúng,...  

11.2.4. Nâng cao hiệu quả áp dụng các công cụ trong quản lý môi trường 

- Về công tác quan trắc, xây dựng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu, báo cáo về 

môi trường: 

+ Xây dựng Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh 5 năm (2021 – 2025); rà soát, thống 

kê, tổng hợp báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022, 2023 và 2024. 

+ Tiếp tục thực hiện tốt công tác quan trắc môi trường; xây dựng hệ thống dữ 

liệu, thông tin về môi trường phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.  

+ Tăng cường công tác quan trắc môi trường (về tần suất, thông số, số điểm quan 

trắc) nhằm đánh giá thực trạng môi trường được tốt hơn. Ví dụ như: trong thời gian tới 

bổ sung chương trình quan trắc phù hợp tại một số giếng khoan nước ngầm, mà Liên 
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đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước bàn giao lại cho tỉnh quản lý, đồng thời 

tiến hành nâng tần suất quan trắc môi trường nước mặt và nước ngầm lên 04 lần/năm 

(hiện tại mới chỉ áp dụng tần suất quan trắc 02 lần/năm), để đánh giá chất lượng nước 

và mực mước trong thời gian tới được tốt hơn. 

+ Thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu hệ thống quan trắc môi trường cấp tỉnh. 

Đầu tư nhân lực, trang thiết bị quan trắc đáp ứng yêu cầu về nội dung, tần suất, quản lý 

số liệu theo quy định, cũng như đáp ứng yêu cầu hoàn thiện mạng lưới quan trắc môi 

trường nhằm phục vụ tốt hơn phát triển KT-XH của tỉnh (ví dụ, bao gồm cả nội dung 

quan trắc các bãi rác).  

+ Xây dựng và thực hiện hoàn thành kế hoạch quan trắc môi trường hàng năm trên 

phạm vi toàn tỉnh; tiếp tục triển khai vận hành hệ thống tiếp nhận quan trắc phát thải tự 

động liên tục từ các nguồn thải lớn. 

+ Giám sát, xây dựng hệ thống báo cáo công tác bảo vệ môi trường các cấp định 

kỳ hàng năm theo quy định. 

- Về thực hiện quy định, quản lý nhà nước và hoạt động bảo vệ môi trường: 

+ Nâng cao chất lượng công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trường và kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường. 

+ Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh 

học; quản lý chất thải; kiểm soát ô nhiễm; cải thiện và phục hồi môi trường. 

+ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ 

môi trường đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, khai thác tài nguyên khoáng 

sản, nước ngầm, rừng và đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm đối với các 

trường hợp cố tình vi phạm; thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi 

trường; giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo vệ môi trường. 

+ Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện ngân sách nhà nước 

cho các hoạt động bảo vệ môi trường. 

+ Tập trung hướng dẫn thực hiện tốt tiêu chí 17 về môi trường trong Chương 

trình xây dựng nông thôn mới; tiếp tục xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình 

bảo vệ môi trường, mô hình tự quản về bảo vệ môi trường hiệu quả ở địa phương; 

quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn chi sự nghiệp môi trường. 

+ Triển khai chính sách về áp dụng nguyên tắc “Người gây thiệt hại môi trường 

phải trả tiền, khắc phục và bồi thường” với các mức phạt - khắc phục - bồi thường 

công bằng, nghiêm minh, phù hợp với thực tiễn phát triển KT-XH và BVMT, có biện 

pháp chế tài hiệu quả về xử phạt người gây ô nhiễm, làm suy thoái môi trường, nhất là 

hành vi xả thải chất thải ra khu vực công cộng, vào môi trường nước, biển. 
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- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp công nghệ phục vụ 

công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường, đặc biệt là phục vụ cho việc thực hiện các dự 

án, chương trình, đề án BVMT trọng điểm: 

+ Tăng cường năng lực nghiên cứu phát triển KH-CN và tổ chức thực hiện các 

chương trình, đề án, dự án đầu tư về bảo vệ môi trường, đẩy mạnh chuyển giao và ứng 

dụng công nghệ trong bảo vệ môi trường:  

• Đẩy mạnh nghiên cứu điều tra cơ bản về BVMT: Tổ chức điều tra, thống kê các 

nguồn thải (khí thải, nước thải và chất thải rắn, CTNH) tại các KCN, CCN, khu 

đô thị, khu du lịch, khu dân cư, khu sản xuất nông nghiệp, khu chăn nuôi, khu 

nuôi trồng thủy sản tập trung,.. và đề xuất các giải pháp khắc phục, giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh. Ứng dụng các thành tựu phát triển KH-CN 

nhằm ngăn chặn, hạn chế, xử lý và đẩy lùi tình trạng ô nhiễm môi trường tại các 

KCN, CCN, khu đô thị, khu du lịch, khu dân cư,..., bảo vệ tốt hơn nguồn nước 

mặt lục địa và vùng biển ven bờ.  

• Triển khai ứng dụng các thành tựu phát triển KH-CN, nhất là công nghệ sinh 

học tái chế, xử lý và tiêu hủy chất thải (nước thải, chất thải rắn, khí thải); áp 

dụng và nhân rộng mô hình sản xuất sạch, sạch hơn nhằm tiết kiệm năng lượng,  

nhiên liệu, nguyên liệu và hạn chế phát sinh chất thải, giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường tại các KCN, CCN, khu đô thị, khu du lịch, khu làng nghề, cơ sở chăn 

nuôi, nuôi trồng thuỷ sản,... Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao 

về bảo vệ môi trường; đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và 

chuyển giao công nghệ xử lý ô nhiễm, khắc phục suy thoái và sự cố môi trường; 

đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong bảo vệ môi trường. Tổ chức thực 

hiện với hiệu quả cao các chương trình, đề án và dự án đầu tư BVMT trọng 

điểm đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2030.  

+ Tăng cường áp dụng các nhóm giải pháp kỹ thuật cơ bản về BVMT như sau: 

• Nhóm kỹ thuật phòng ngừa ô nhiễm tại nguồn: Bao gồm các nội dung sản xuất 

sạch, sạch hơn với các giải pháp kỹ thuật: đổi mới công nghệ, thiết bị kỹ thuật; 

ứng dụng và tăng hàm lượng công nghệ cao, mới, tiên tiến; áp dụng các biện 

pháp cải tiến quản lý nội vi, hợp lý hoá quy trình và quá trình sản xuất; thay thế 

nguyên, nhiên vật liệu ô nhiễm bằng nguyên, nhiên vật liệu sạch hơn; thực hiện 

và quản lý tiết kiệm năng lượng, điện, nước,... 

• Các giải pháp kỹ thuật thân thiện môi trường và sinh thái trong phát triển công 

nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ, trên cơ sở kết hợp chặt chẽ giữa các giải pháp 

kỹ thuật sản xuất sạch hơn và cải tiến kỹ thuật, thiết bị vận hành hiện có. Trong 

đó, chú trọng ứng dụng mô hình KCN, CCN thân thiện môi trường; khu nông 
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nghiệp công nghệ cao; trang trại “xanh-sạch”;... cùng các giải pháp phân loại 

chất thải tại nguồn, trao đổi, tái chế, tái sinh, tái sử dụng chất thải,... 

• Nhóm kỹ thuật xử lý ô nhiễm cuối đường ống: Đẩy mạnh các hoạt động nghiên 

cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ về xử lý ô nhiễm, khắc phục suy thoái 

và sự cố môi trường, trong đó tập trung cho việc ngăn chặn, hạn chế và xử lý ô 

nhiễm tại các KCN, CCN, khu đô thị, khu du lịch, mỏ khai khoáng, khu chăn 

nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, khu xử lý chất thải tập trung,... nhằm bảo vệ nguồn 

nước mặt lục địa và nước biển ven bờ.  

• Đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp kỹ thuật ứng cứu sự cố môi trường và thiên 

tai, nhất là lũ lụt, sự cố cháy nổ, tràn dầu và hóa chất độc hại; các giải pháp kỹ 

thuật phòng chống và xử lý sự cố xói lở, sạt lở bờ sông, bờ biển. 

• Đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp kỹ thuật thu gom, vận chuyển và xử lý chất 

thải rắn đô thị, nông thôn và KCN, CCN, kể cả CTNH. 

• Đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp kỹ thuật cấp nước sạch, vệ sinh môi trường 

nông thôn, kỹ thuật biogas, tiết kiệm năng lượng tái sinh. 

• Đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp kỹ thuật bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh 

học trên địa bàn tỉnh nhằm khôi phục, phục hồi và bảo vệ các HST có nguy cơ 

bị suy thoái, suy giảm, hoặc có nguy cơ bị tuyệt chủng. 

11.2.5. Tăng cường tài chính, đầu tư cho bảo vệ môi trường 

- Huy động nguồn lực tài chính: 

+ Bố trí nguồn ngân sách tỉnh, nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương và một 

phần kinh phí sự nghiệp môi trường theo yêu cầu chung là tiếp tục tăng cường nguồn 

vốn đầu tư của nhà nước cho bảo vệ môi trường. Đề xuất kiến nghị tăng mức chi hoạt 

động cho bảo vệ môi trường lên hơn 1%. 

+ Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư trong lĩnh vực bảo vệ 

môi trường, đặc biệt trong công tác phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn 

sinh hoạt; thu gom, xử lý bao bì hóa chất BVTV sau sử dụng. 

- Tiếp tục đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí để đầu tư xây dựng các dự án xử lý 

ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại các bãi rác trên địa bàn tỉnh. 

- Kiến nghị Trung ương cho phép tỉnh tiếp cận tới các nguồn vốn vay ODA việc 

thực hiện các dự án, chương trình, đề án BVMT trọng điểm. 

- Nghiên cứu xây dựng và ban hành chính sách, giải pháp xã hội hóa nguồn vốn 

đầu tư cho việc thực hiện các dự án, chương trình, đề án BVMT trọng điểm trong giai 

đoạn 2021-2025, như: 
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+ Thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương về thu phí BVMT đối với chất 

thải, hoạt động khai thác khoáng sản, ký quỹ phục hồi môi trường trong khai thác tài 

nguyên khoáng sản. Buộc bồi thường thiệt hại đối với những hành vi gây ô nhiễm và 

làm ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan sinh thái. Đẩy mạnh áp dụng các công cụ 

kinh tế như: thuế môi trường, thuế tài nguyên, phí và lệ phí môi trường, quota môi 

trường, ký quỹ và hoàn trả, quỹ môi trường, các khoản trợ cấp và nhãn sinh thái,... 

+ Đẩy mạnh hoạt động của Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh. Đa dạng hóa đầu tư bảo 

vệ môi trường, huy động sức mạnh tổng hợp trên toàn địa bàn để đầu tư bảo vệ môi 

trường. Áp dụng chính sách hỗ trợ về vốn, khuyến khích về thuế đối với các dự án 

phân loại rác thải tại nguồn, đầu tư tái chế, tái sinh, tái sử dụng chất thải và phát triển 

các doanh nghiệp hoạt động bảo vệ môi trường. Có chính sách để tăng cường thu hút 

đầu tư trong nước và nước ngoài về BVMT. Ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 

BVMT, nhất là xử lý CTR sinh hoạt, chất thải công nghiệp và CTNH; cung cấp nước 

sạch, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị. Phát triển đa dạng hoá các loại 

hình doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi 

trường (dịch vụ nghiên cứu khoa học, KT&CN, thu gom, xử lý, phân loại, tái chế, tái 

sinh chất thải, trồng cây xanh,...);... 

11.2.6. Nâng cao nhận thức cộng đồng và vấn đề xã hội hóa công tác bảo vệ môi 

trường 

- Về tuyên truyền, nâng cao nhận thức: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; 

tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, phổ biến các văn bản pháp luật về bảo vệ 

môi trường cho các cán bộ phụ trách môi trường các cấp; triển khai các văn bản pháp 

luật về bảo vệ môi trường mới ban hành đến các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư 

trên địa bàn tỉnh. 

- Về xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường: Đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo 

vệ môi trường như:  

+ Đa dạng hóa các loại hình hoạt động BVMT, khuyến khích hình thành các tổ 

chức để xã hội hóa trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý các loại chất thải, nhất 

là CTR sinh hoạt và CTNH. Xây dựng phong trào toàn dân tham gia các hoạt động bảo 

vệ môi trường; tuyên truyền, vận động và giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ 

môi trường. Xây dựng và thực hiện hương ước về bảo vệ môi trường tại địa phương; tổ 

chức các đội thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích tham gia bảo vệ môi trường 

tại xã phường, thị trấn, khu phố, xóm, thôn ấp. Huy động và phát huy sức mạnh của 

các thành phần kinh tế, của toàn dân cùng tham gia bảo vệ môi trường.   

+ Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan Đảng, nhà nước với Uỷ ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và các hiệp hội quần chúng các cấp 
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trong hoạt động bảo vệ môi trường nhằm tuyên truyền, vận động các thành viên, đoàn 

viên, hội viên tham gia bảo vệ môi trường và giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo 

vệ môi trường. Phát động phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường. Đưa nội dung bảo vệ môi trường vào cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa tại các khu dân cư. Tăng cường các chương trình truyền thông, 

giáo dục nâng cao ý thức cộng đồng về trách nhiệm bảo vệ môi trường tại vùng du 

lịch, đất ngập nước, khu bảo tồn thiên nhiên. 

11.2.7. Mở rộng hợp tác quốc tế 

Trong giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030, cần thúc đẩy mạnh mẽ 

hơn sự hợp tác trong và ngoài nước về BVMT, đáp ứng yêu cầu về chất lượng môi 

trường trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế: 

- Tăng cường hợp tác với các Bộ, Ngành trung ương, cùng các tỉnh, thành trong 

vùng KTTĐ ĐBSCL về các chương trình bảo vệ môi trường và phát triển bền vững 

cấp vùng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.  

- Thông qua vai trò kết nối của các Bộ, Ngành trung ương, chủ động tăng cường 

hoạt động hợp tác với các tổ chức quốc tế để được hỗ trợ các chương trình, đề án và dự 

án đầu tư BVMT, hoặc với các tỉnh, thành kết nghĩa lựa chọn từ Nga, Mỹ, Nhật,... Có 

chính sách để tăng cường thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài trong lĩnh vực bảo 

vệ môi trường, nhất là thu hút các loại kỹ thuật - công nghệ cao, mới phục vụ hiệu quả 

cho việc xử lý triệt để, kiểm soát và quản lý chặt chẽ các loại chất thải phát sinh.  

11.2.8. Nhóm giải pháp liên quan đến một số ngành 

- Đẩy mạnh áp dụng nhóm giải pháp về ứng phó với BĐKH đối với nông nghiệp, 

cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường, cơ sở hạ tầng nhằm phòng chống xâm nhập 

mặn, thiếu nước sạch, xói lở, sạt lở bờ sông, bờ biển, phá hủy hạ tầng giao thông, cũng 

như áp dụng các thành tựu KH-CN tiên tiến trong sản xuất nông – thủy sản nhằm thích 

nghi, thích ứng với các điều kiện canh tác nông – thủy sản bị thay đổi phi truyền thống 

do BĐKH gây ra, trong đó chú trọng đặc biệt tới việc áp dụng giải pháp kỹ thuật cảnh 

báo trước về nguy cơ xói lở, sạt lở bờ sông, bờ biển, phá hủy hạ tầng giao thông. 

- Đẩy mạnh áp dụng nhóm giải pháp về thu hút đầu tư xây dựng và phát triển các 

khu công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao (như công nghiệp công nghệ thông tin, 

sản phẩm máy tính, thiết bị tự động, viễn thông, hóa dược phẩm cao cấp, thuốc chữa 

bệnh, công nghệ sịnh học, ứng dụng giống, cây trồng, vật nuôi năng suất cao,...) trong 

quy hoạch và phát triển các KCN, CCN và khu sản xuất nông nghiệp tập trung. 

- Đẩy mạnh áp dụng nhóm giải pháp về đổi mới công nghệ và nâng tỷ lệ sử dụng 

công nghệ tiên tiến trong công nghiệp (gồm cả công nghiệp BVMT), tạo nên khả năng 

phát triển đột phá về nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả phát triển KT-XH, 



205 

 

đồng thời góp phần ngăn ngừa, phòng ngừa và giảm thiểu hiệu quả sự phát sinh các 

loại chất thải gây ô nhiễm, với nhóm công nghệ sạch, sạch hơn và tuần hoàn. 

- Đẩy mạnh áp dụng nhóm giải pháp về giải quyết hài hòa các mối quan hệ mâu 

thuẫn giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và công bằng xã hội (lồng ghép nội 

dung về BVMT vào trong nội dung phát triển KT-XH; kiểm soát sự gia tăng dân số cơ 

học; tăng cường chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, bảo đảm phúc lợi xã hội, dịch vụ tiện 

ích xã hội, các chương trình xoá đói, giảm nghèo, giải quyết lao động, việc làm và tăng 

thu nhập, không ngừng cải thiện và nâng cao mức sống nhân dân, nhất là đời sống dân 

cư ở vùng sâu, vùng xa, vùng có khó khăn đặc biệt, vùng có rừng phòng hộ ngập mặn, 

khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo tồn đa dạng sinh học biển.  
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 

 

A. KẾT LUẬN 

Từ kết quả thu thập, xử lý các nguồn số liệu quan trắc, kỹ thuật và thông tin đa 

dạng, cũng như từ kết quả nghiên cứu, đánh giá hiện trạng môi trường tỉnh giai đoạn 

2016-2020, có thể rút ra những kết luận chính như sau: 

1. Các sức ép từ quá trình phát triển KT-XH giai đoạn 2016-2020 lên môi trường 

luôn được giữ ở mức cao, không chỉ do quy mô và nhịp độ tăng trưởng KT-XH tăng 

lên, mà còn do xuất hiện nhiều khó khăn, thách thức mới, như: sức ép từ tác động của 

BĐKH lên ngành nông – ngư nghiệp, cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường, cơ sở 

hạ tầng, đời sống dân sinh; sức ép do dịch bệnh phát sinh ở người và vật nuôi (COVID 

19, dịch tả heo Châu phi,...). Đặc biệt, sức ép từ các nguồn khí thải, nước thải và CTR, 

CTNH phát sinh từ các hoạt động phát triển dân số đô thị và nông thôn; công nghiệp; 

giao thông vận tải; nông – lâm ngư nghiệp; y tế và dịch vụ, du lịch, thương mại, đến 

môi trường tự nhiên là cao nhất và có thể tác động gây ra các diễn biến ô nhiễm trong 

chất lượng môi trường đất, nước, không khí, biển,... trên địa bàn tỉnh. 

2. Kết quả quan trắc, đánh giá chất lượng môi trường nước mặt lục địa trong giai 

đoạn 2016-2020 cho thấy, chất lượng môi trường nước mặt lục địa tại 4 vùng quan trắc 

của tỉnh có xu hướng bị ô nhiễm ở mức độ từ nhẹ đến trung bình và trên trung bình 

(trong đó cao nhất tại vùng TSH, UMT), với đa số thông số chất lượng nước mặt vượt 

quy chuẩn ở mức độ từ nhẹ đến cao và rất cao (trong đó có ảnh hưởng lớn nhất là các 

thông số Coliform, Nitrít và Clorua). 

3. Chất lượng môi trường nước dưới đất trên địa bàn tỉnh có xu hướng được cải 

thiện hàng năm, song vẫn bị ô nhiễm ở mức cao (ngoại trừ nguồn nước ngầm tại Phú 

Quốc có chất lượng ít thay đổi), với các thông số Coliform và Clorua có ảnh hưởng 

lớn nhất (thậm chí lớn đến mức làm phát sinh sai số của quy luật số lớn). 

4. Chất lượng môi trường nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh có xu hướng được 

cải thiện hàng năm, song vẫn bị ô nhiễm ở mức cao tại vùng TGLX, UMT, riêng vùng 

Phú Quốc nước biển ven bờ có chất lượng tốt, ổn định.  Các thông số Coliform, Fe và 

TSS có ảnh hưởng lớn nhất đến chất lượng nước biển ven bờ, thậm chí lớn đến mức 

làm phát sinh sai số của quy luật số lớn đối với nhiều mẫu nước biển ven bờ. 

5. Chất lượng môi trường nước nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh có xu hướng 

được cải thiện hàng năm, song vùng UMT vẫn bị ô nhiễm ở mức cao, trong khi vùng 

TGLX bị ô nhiễm ở mức độ nhẹ. Các thông số NH3 và Coliform có ảnh hưởng lớn 

nhất đến chất lượng nước nuôi trồng thủy sản. 
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6. Chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh luôn có được cải thiện, 

nâng cao hàng năm và tốt hơn nhiều so với giai đoạn 2011-2015 trước đó, tuy nhiên 

vẫn còn xảy ra tình trạng ô nhiễm bụi, tiếng ồn cục bộ ở mức độ nhẹ tại các trục giao 

thông chính, khu vực chợ, bến xe và khu dân cư đô thị đông đúc, nhất là tại các đô thị 

lớn là TP. Rạch Giá, TP. Phú Quốc và TP. Hà Tiên. 

7. Chất lượng môi trường đất trên địa bàn tỉnh còn rất tốt (tốt hơn nhiều so với 

giai đoạn 2011-2015 trước đó) và được cải thiện, nâng cao hàng năm, với tất cả các 

thông số đều nằm rất thấp dưới mức quy chuẩn cho phép, đặc biệt không phát hiện 

thấy bất kỳ một dư lượng nào của các loại hóa chất BVTV gốc Clo hữu cơ trong đất. 

8. Từ kết quả xử lý số liệu quan trắc của giai đoạn 2014-2020, đã xác định được 

một số vấn đề nổi cộm cần quan tâm giải quyết cấp bách đối với từng vùng quan trắc 

đặc thù của tỉnh như sau: 

- Vùng TGLX: Ô nhiễm môi trường nước ngầm và nước biển ven bờ ở mức độ 

cao, đồng thời gia tăng ô nhiễm nước mặt ở mức độ trung bình. 

- Vùng TSH: Ô nhiễm môi trường nước mặt và nước ngầm ở mức độ trung bình. 

- Vùng UMT: Ô nhiễm môi trường nước mặt, nước ngầm, nước biển ven bờ và 

nước nuôi trồng thủy sản ở mức độ từ trung bình đến cao. 

- Vùng B&HĐ: Ô nhiễm môi trường nước mặt ở mức độ trung bình. 

9. Hiện trạng công tác quản lý CTR, CTNH là mối quan tâm đáng lo ngại nhất 

hiện nay do tỷ lệ thu gom CTR sinh hoạt tại khu vực nông thôn còn thấp (35%), nên 

lượng rác thải không được thu gom, xâm nhập và gây ô nhiễm môi trường nước, biển; 

12 bãi chôn lấp rác trên địa bàn đều gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, trong khi 

tỉnh còn rất thiếu vốn để đầu tư xử lý triệt để; số lượng các nhà máy xử lý rác hoạt 

động còn rất ít (1 nhà máy), chưa đáp ứng yêu cầu; lượng bao bì hóa chất BVTV được 

thu gom, xử lý còn rất thấp (13%), chưa đáp ứng yêu cầu; mạng quan trắc môi trường 

chưa bao gồm rác bãi rác, nên chưa đáp ứng yêu cầu công tác quản lý CTR. 

10. BĐKH, thiên tai diễn biến với quy mô ngày càng tăng trên địa bàn tỉnh, nhất 

là xâm nhập mặn; xói lở, sạt lở bờ sông, bờ biển; giông, lốc, gió mạnh; tai nạn trên 

biển, làm tăng mức độ thiệt hại về nhà ở và sinh mạng. Số vụ cháy nổ có xu hướng 

giảm, song thiệt hại về người và kinh tế, tài sản còn cao, tương tự số vụ cháy rừng 

giảm song thiệt hại về diện tích rừng lại tăng cao. 

11. Công tác quản lý môi trường trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2016-2020 tiếp 

tục có nhiều tiến bộ và thành tựu, với các mặt công tác đều có tiến bộ tích cực, triển 

khai ngày càng toàn diện và hiệu quả, từ đó cho phép nâng cao chỉ số PTBV (CSI) của 

tỉnh. Tuy nhiên, việc thiếu hụt nguồn vốn đầu tư cho công tác BVMT, thiếu thị trường 

KH-CN xử lý chất thải tiên tiến, cùng việc chưa có sự quan tâm phát triển hợp tác 
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trong và ngoài nước về BVMT, đang gây ra cản trở chính cho công tác quản lý môi 

trường, thực hiện mục tiêu PTBV của tỉnh nói chung. 

12. Trên cơ sở đánh giá chi tiết, toàn diện về mức độ tác động của ô nhiễm môi 

trường lên sức khỏe cộng đồng và quá trình phát triển KT-XH của tỉnh, cùng với việc 

phân tích, đánh giá và tìm ra các vấn đề môi trường bức xúc, những thách thức cũ và 

mới nảy sinh, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, Báo cáo đã nghiên cứu, đề xuất 

các phương hướng và giải pháp BVMT trong 5 năm tới (2021-2025) và tầm nhìn đến 

năm 2030, với kế hoạch thực hiện tổng hợp gồm các chương trình, đề án, dự án, hoạt 

động BVMT trọng điểm, cùng các giải pháp về cơ chế, chính sách, bộ máy quản lý và 

nhân lực, nguồn vốn và xã hội hóa, các công cụ quản lý, công tác truyền thông, nâng 

cao nhận thức và hợp tác trong, ngoài nước về BVMT, cùng các giải pháp nhóm lồng 

ghép đa ngành, lĩnh vực có liên quan, nhằm khắc phục và xử lý ô nhiễm, giải quyết 

triệt để các vấn đề môi trường bức xúc, đẩy lùi nguy cơ, thách thức, từng bước cải 

thiện và nâng cao chất lượng môi trường, góp phần tích cực và hiệu quả vào nhiệm vụ 

phát triển KT-XH hàng năm, cùng công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. 

B. KIẾN NGHỊ 

Để công tác quản lý và bảo vệ môi trường của tỉnh ngày càng tốt hơn, bảo đảm 

khả năng khắc phục và ngăn chặn có hiệu quả ô nhiễm môi trường trong quá trình phát 

triển kinh tế - xã hội, lồng ghép mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hài hòa với mục 

tiêu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, UBND tỉnh Kiên Giang có một số kiến 

nghị đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường, như sau: 

- Nghiên cứu xây dựng các cơ chế, chính sách và các văn bản pháp luật về bảo vệ 

môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là sớm ban hành đầy đủ các văn 

bản hướng dẫn thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Luật Đa dạng sinh học 

năm 2008, đồng thời bổ sung các quy định quản lý đặc thù riêng đối với các khu kinh 

tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và làng nghề. 

- Hiện tại, hàng năm địa phương phải thực hiện nhiều báo cáo chuyên môn liên 

quan đến công tác quản lý môi trường, như: báo cáo theo Thông tư số 19/2016/TT-

BTNMT; Thông tư số 20/2018/TT-BTNMT; thực hiện thí điểm Bộ chỉ số đánh giá kết 

quả bảo vệ môi trường theo Quyết định số 2782/BTNMT ngày 314/10/2019, do đó đề 

nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, tổng hợp các chỉ tiêu môi trường cần thống 

kê, tích hợp vào trên cùng một báo cáo để địa phương chủ động thực hiện và báo cáo 

kịp thời theo quy định.  

- Ban hành chính sách cụ thể khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài 

nước hỗ trợ giải quyết các vấn đề về ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu 

phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững, như: tăng cường năng lực và thể chế về bảo 

vệ môi trường, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; 



209 

 

phòng ngừa và xử lý ô nhiễm,… Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội 

hóa công tác bảo vệ môi trường, khuyến khích doanh nghiệp sản xuất sạch hơn, tiết 

kiệm năng lượng, phát triển mô hình sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường. 

- Tiếp tục cải tiến thủ tục hành chính và ban hành các cơ chế, chính sách mở, tạo 

điều kiện để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tiếp cận với các 

công nghệ mới và các nguồn vốn vay ưu đãi để xử lý ô nhiễm. 

- Tiếp tục hỗ trợ kinh phí, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật xử lý môi trường cho 

tỉnh để thực hiện các dự án xử lý chất thải và khắc phục triệt để ô nhiễm môi trường tại 

các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Kiến nghị tăng mức chi hoạt động cho 

bảo vệ môi trường lên hơn 1%. 

- Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường của pin năng lượng mặt trời đến môi 

trường đất nông nghiệp và hướng quản lý, xử lý pin thải ra khi không còn sử dụng. 

- Hướng dẫn việc ứng dụng các giải pháp quản lý và sử dụng nước dưới đất. 

- Tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị triển khai các văn bản mới cho 

cán bộ làm công tác bảo vệ môi trường ở địa phương. Sớm có hướng dẫn địa phương 

thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 26 

tháng 01 năm 2018 về phê duyệt Dự án “Điều tra, đánh giá, phân loại và xây dựng cơ 

sở dữ liệu về nguồn thải” theo tinh thần Công văn số 4444/BTNMT-TCMT ngày 17 

tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
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