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LỜI NÓI ĐẦU
Theo quy định của điều 99, Luật Bảo vệ môi trường định kỳ 05 năm một lần,
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm lấp Báo cáo hiện trạng môi trường theo kỳ kế
hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp và
báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trên tinh thần đó, Báo cáo hiện trạng môi
trường tỉnh Bình Dương 5 năm (2005 – 2009) được xây dựng nhằm mục tiêu đánh giá
hiện trạng, diễn biến môi trường của tỉnh trên cơ sở xem xét các tác động từ quá trình
phát triển kinh tế xã hội, tổng kết kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong 5
năm qua, xác định các vấn đề môi trường cấp bách hiện nay và đề xuất các chính sách,
giải pháp nhằm khắc phục và giải quyết các vấn đề môi trường nảy sinh trong thời kỳ
công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Báo cáo này được xây dựng theo hướng dẫn của Tổng cục Môi trường tại công
văn số 702/TCMT ngày 29 tháng 12 năm 2008, gồm các nội dung như sau: Phần I –
tập trung vào việc phân tích một số những yếu tố về điều kiện tự nhiên và các hoạt
động phát triển kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến chất lượng môi trường; Phần II – nêu
tổng quan về thực trạng môi trường của tỉnh, đề cập các thành phần môi trường: nước,
không khí, đất, quản lý chất thải rắn; Phần III – đề cập đến thực trạng môi trường các
ngành, lĩnh vực: công nghiệp, đô thị, nông nghiệp và nông thôn, hoạt động khai thác
khoáng sản và đa dạng sinh học; Phần IV – đánh giá về công tác quản lý chất lượng
môi trường trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; Phần V – đề cập các chính sách và
giải pháp bảo vệ môi trường ưu tiên cần thực hiện để bảo vệ và nâng cao chất lượng
môi trường ở Bình Dương.
Tham gia biên soạn báo cáo có các nhà quản lý, nhà khoa học, các cán bộ của
các ban ngành trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện báo cáo, nhiều cuộc họp đã
được thực hiện để lấy ý kiến đóng góp về đề cương, bố cục trình bày và nội dung. Báo
cáo này sẽ là tài liệu rất hữu ích đối với những nhà quản lý, hoạch định chính sách, các
nhà khoa học, nghiên cứu cũng như cho tất cả những ai quan tâm đến công tác bảo vệ
môi trường tỉnh Bình Dương.
Báo cáo được cập nhật các số liệu và thông tin có liên quan đến hết tháng 12
năm 2009.
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PHẦN I:

TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN,
KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ MỐI QUAN HỆ VỚI
MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Chương 1: Tổng quan về điều kiện tự nhiên tỉnh Bình Dương
1.1.

Điều kiện địa lý tự nhiên

1.1.1. Vị trí địa lý
Bình Dương là một tỉnh thuộc miền Đông Nam bộ, nằm về phía Bắc của Thành
phố Hồ Chí Minh, là một trong 7 tỉnh thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đây là
một trong những khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, nơi thu hút các nhà đầu tư
nước ngoài với số lượng lớn và cũng là nơi tập trung sản xuất hàng hoá lớn với công
nghệ hiện đại. Bình Dương có vị trí chiến lược quan trọng cả về kinh tế và chính trị, có
diện tích tự nhiên là 269.442,84ha (chiếm 0.83% diện tích cả nước và xếp thứ 42/61
về diện tích tự nhiên). Bình Dương được bao bọc bởi hai con sông lớn là sông Sài Gòn
ở phía Tây và sông Đồng Nai ở phía Đông, có tọa độ địa lý 10051'46" – 11030' vĩ độ
Bắc và 106020' – 106058' kinh độ Đông và có ranh giới hành chính như sau:
-

Phía Đông giáp tỉnh Đồng Nai;

-

Phía Tây giáp tỉnh Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh;

-

Phía Nam giáp thành phố Hồ Chí Minh;

-

Phía Bắc giáp tỉnh Bình Phước.

Bình Dương có 01 thị xã, 06 huyện với 11 phường, 9 thị trấn, 71 xã. Tỉnh lỵ là
thị xã Thủ Dầu Một – trung tâm hành chính - kinh tế - văn hóa của tỉnh Bình Dương.
1.1.2. Đặc điểm khí hậu
Bình Dương nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm, phân bố thành
2 mùa rõ rệt trong năm: mùa mưa từ tháng 5 – 11 và mùa khô từ khoảng tháng 12 năm
trước đến tháng 4 năm sau.
Nhiệt độ trung bình trong 05 năm là 26,780C, nhiệt độ trung bình tháng cao
nhất là 29,20C (tháng 4/2005), nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất là 24,40C (tháng
1/2009). Chênh lệch nhiệt độ giữa tháng nóng nhất và tháng lạnh nhất là 4,80C.
1
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Độ ẩm không khí trong 05 năm trung bình từ 80 – 84% và có sự biến đổi theo
mùa khá rõ rệt. Độ ẩm trung bình vào mùa mưa là 90% và độ ẩm trung bình vào mùa
khô là 78%.
Lượng mưa trung bình trong 05 năm qua từ 1.734,2 – 2.286,8mm. Tháng mưa
nhiều nhất là tháng 9, trung bình 341mm; tháng mưa ít nhất là tháng 1, trung bình dưới
20mm.
Chế độ gió tương đối ổn định, Bình Dương có hai hướng gió chủ đạo trong năm
là gió Tây – Tây Nam và gió Đông – Đông Bắc. Gió Tây – Tây Nam là hướng gió
thịnh hành trong mùa mưa và hướng gió Đông – Đông Bắc là hướng gió thịnh hành
trong mùa khô. Tốc độ gió bình quân khoảng 0,7m/s, tốc độ gió lớn nhất quan trắc
được là 12m/s thường là Tây – Tây Nam.
Với khí hậu nhiệt đới mang tính chất cận xích đạo, nền nhiệt độ cao quanh năm,
ẩm độ cao và nguồn ánh sáng dồi dào, rất thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, đặc
biệt là trồng cây công nghiệp ngắn và dài ngày. Khí hậu Bình Dương tương đối hiền
hoà, ít thiên tai như bão, lụt…
1.1.3. Địa hình, thổ nhưỡng
Bình Dương nằm trong vùng chuyển tiếp giữa cao nguyên Nam Trung Bộ với
đồng bằng sông Cửu Long nên địa hình chủ yếu là những đồi thấp, thế đất bằng phẳng,
nền địa chất ổn định, vững chắc, phổ biến là những dãy đồi phù sa cổ nối tiếp nhau với
độ cao trung bình 20 – 25m so với mặt biển, độ dốc không quá 3 – 150. Đặc biệt có
một vài đồi núi thấp nhô lên giữa địa hình bằng phẳng như núi Châu Thới (Dĩ An) cao
82m và ba ngọn núi thuộc huyện Dầu Tiếng là núi Ông cao 284,6m; núi La Tha cao
198m; núi Cậu cao 155m.
Từ phía Nam lên phía Bắc, theo độ cao có 3 dạng địa hình chính sau đây:
-

Vùng thung lũng bãi bồi: phân bố dọc theo các sông Đồng Nai, sông Sài
Gòn và sông Bé. Đây là vùng đất thấp, phù sa mới, khá phì nhiêu, bằng
phẳng, cao trung bình 6 – 10m.

-

Vùng địa hình bằng phẳng: nằm kế tiếp sau các vùng thung lũng bãi bồi, địa
hình tương đối bằng phẳng, có độ dốc 3 – 120, cao trung bình từ 10 – 30m.
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-

Vùng địa hình đồi thấp có lượn sóng yếu: nằm trên các nền phù sa cổ, chủ
yếu là các đồi thấp với đỉnh bằng phẳng, liên tiếp nhau, có độ dốc 5 – 120,
độ cao phổ biến từ 30 – 60m.

Mặc dù Bình Dương được bao quanh bởi các con sông lớn nhưng do địa hình
có cao độ trung bình từ 20 – 25m nên đất đai ở Bình Dương ít bị lũ lụt và ngập úng
ngoại trừ một vài vùng trũng dọc theo sông Sài Gòn và Đồng Nai.
Tuy nhiên trong những năm gần đây, sự hình thành các khu đô thị, các KCN,
cụm sản xuất cùng với quá trình khai thác khoáng sản với quy mô lớn (chủ yếu tập
trung tại phía Đông của huyện Dĩ An, phía Nam của huyện Tân Uyên và thị trấn Mỹ
Phước của huyện Bến Cát) đã làm biến đổi bề mặt địa hình của khu vực, làm mất đi
những đường nét tự nhiên, gây nhiều tác động tiêu cực như thúc đẩy quá trình rửa trôi
bề mặt và xâm thực bào mòn các bề mặt sườn.
1.1.4. Đất đai:
Bình Dương có 6 nhóm đất chính:

TT

Loại nhóm đất

Diện tích
(ha)

Tỉ lệ
(%)

1 Đất phèn
3.319,23
13.816,05
2 Đất phù sa
114.324,40
3 Đất xám
124.306,45
4 Đất đỏ vàng
2.532,20
5 Đất dốc tụ
42,31
6 Đất xói mòn trơ sỏi đá
7 Đất khác (sông, suối …) 11.102,20
Tổng diện tích đất tự nhiên 269.442,84

Các nhóm đất chính ở Bình Dương

0,02%
0,94%

1,23
5,13
42,42

4,12% 1,23%
5,13%

46,13%

42,43%

46,12
0,94
0,02
4,12

Đất phèn

Đất phù sa

Đất xám

Đất đỏ vàng

Đất dốc tụ

Đất xói mòn trơ sỏi

Đất khác (sông, suối …)

100

Như vậy, trong 6 nhóm đất có trong tỉnh, nhóm đất đỏ vàng có tỷ trọng cao nhất,
chiếm đến 46,12% diện tích tự nhiên; kế đến là nhóm đất xám: 42,42%; nhóm đất phù
sa: 5,13%; nhóm đất phèn: 1,23%; nhóm đất dốc tụ: 0,94% và cuối cùng là nhóm đất
xói mòn trơ sỏi đá, chỉ chiếm 0,02%.
1.1.5. Tài nguyên rừng
Diện tích đất lâm nghiệp năm 2010 là 15.138ha, chiếm 5,62% tổng diện tích tự
nhiên toàn tỉnh. Phân theo loại rừng, rừng sản xuất 11.750ha, rừng phòng hộ 3.388ha.
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Phân theo lãnh thổ huyện: Tân Uyên 6.004ha, Phú Giáo 5.522ha, Dầu Tiếng 3.388ha,
Bến Cát 3ha.
Theo Quyết định số 418/QĐ-UBND phê duyệt kết quả rà soát, quy hoạch lại 3
loại rừng, diện tích rừng và đất lâm nghiệp của tỉnh là 10.844ha.
Bảng I.1: Diện tích rừng tại Bình Dương
Loại rừng

STT

Diện tích (ha)

1

Rừng đặc dụng

-

2

Rừng phòng hộ

4.023,9

+ Đất có rừng

3.234,7

• Rừng tự nhiên

698,9

• Rừng trồng

2.535,8

+ Đất LN chưa có rừng
+ Đất khác
3

783,0
6,2

Rừng sản xuất

6.820,1

+ Đất có rừng

6.019,5

• Rừng tự nhiên

448,6

• Rừng trồng

5.570,9

+ Đất LN chưa có rừng
+ Đất khác

75,3
725,3

Rừng tự nhiên hiện còn chủ yếu là rừng non tái sinh, phân bố rải rác ở phía Bắc
tỉnh, chưa đáp ứng được vai trò bảo vệ môi trường, phòng hộ và cung cấp lâm sản.
1.1.6. Tài nguyên khoáng sản
Bình Dương có nguồn tài nguyên khoáng sản tương đối đa dạng, nhất là khoáng
sản phi kim loại có nguồn gốc magma, trầm tích và phong hoá đặc thù. Đây là nguồn
cung cấp nguyên liệu cho những ngành công nghiệp truyền thống và thế mạnh của tỉnh
như gốm sứ, vật liệu xây dựng.
Kết quả thăm dò địa chất cho thấy Bình Dương có các loại khoáng sản gồm:
kaolin; sét; các loại đá xây dựng (gồm đá phun trào andezit, đá granit và đá cát kết);
cát xây dựng; cuội sỏi; laterit và than bùn. Trữ lượng khai thác và khu vực phân bố các
mỏ khoáng sản được trình bày trong bảng sau.
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Bảng I.2: Trữ lượng khai thác và khu vực phân bố mỏ khoáng sản
T
T
1
2

3

Loại
khoáng
sản
Đá xây
dựng

Trữ lượng đã

Sản lượng

Tài nguyên

được phê duyệt
khai thác
(triệu m3)
(triệu m3/năm)
296,7886

13,53

152,56

12,965

1,037

40,2

0,2

đến nay đã
khai thác gần

Sét gạch
ngói
Kaolin

6,5

hết
4
1.2.

Cát xây
dựng

1

0,098

Khu vực phân bố

dự báo
(triệu m3)

1,94

các mỏ khoáng sản
Tân Uyên, Phú Giáo,
Dĩ An, Dầu Tiếng
Tân Uyên, Phú Giáo,
Bến Cát, Dầu Tiếng
Tân Uyên, Dầu
Tiếng
Tân Uyên, Bến Cát,
Dầu Tiếng

Hiện trạng sử dụng đất

Diện tích đất theo mục đích sử dụng năm 2010 được trình bày chi tiết trong
bảng sau.

Cơ cấu đất đai năm 2010 của tỉnh Bình Dương

22.54%

Đất nông nghiệp (208.691 ha)

0.01%

Đất phi nông nghiệp (60.718 ha)
Đất chưa sử dụng (34 ha)
77.45%

Bảng I.3: Diện tích đất theo mục đích sử dụng năm 2010
Nhìn chung theo mục đích sử dụng diện tích đất tỉnh Bình Dương trong giai
đoạn từ năm 2005 đến năm 2010 có sự thay đổi từ đất nông nghiệp chuyển sang đất
phi nông nghiệp bao gồm: đất ở, đất chuyên dùng và đất có mục đích công cộng. Đây
là xu thế tất yếu để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển theo hướng công nghiệp,
nông nghiệp, dịch vụ thương mại.
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Việc tăng diện tích đất phi nông nghiệp chủ yếu do nhu cầu xây dựng các khu
công nghiệp, các xí nghiệp, các khu dân cư, ngoài ra còn để mở rộng các tuyến đường
giao thông, các công trình công cộng để phù hợp quá trình phát triển kinh tế xã hội của
tỉnh. Bên cạnh diện tích đất phi nông nghiệp tăng thì diện tích đất chưa sử dụng giảm
qua các năm do khai thác đất hoang hóa đưa vào mục đích sản xuất nông nghiệp.
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Chương 2. Phát triển kinh tế - xã hội và mối quan hệ với môi trường
2.1 Tăng trưởng kinh tế
Bình Dương là một tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tổng sản
phẩm trong Tỉnh (GDP) tăng bình quân 14% hàng năm. GDP bình quân đầu người
năm 2010 đạt 30,1 triệu đồng, tăng gần 1,3 lần so với năm 2009 và 2,2 lần so với năm
2005.
Bảng I.4: GDP bình quân đầu người
các năm
STT
1
2
3
4
5
6
7

Năm
2001
2005
2006
2007
2008
2009
2010

GDP
(triệu
đồng/người.năm)
8,3
13,5
15,3
17,3
19,9
24,0
30,1

Hình I.1: GDP bình quân đầu người qua
các năm
GDP (triệu đồng/người.năm)
35
30
25
20
15
10
5
0
2001

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Hình I.2: Cơ cấu kinh tế tỉnh

Cơ cấu kinh tế của tỉnh hiện nay
là công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp

Tỷ trọng (%)

với tỷ trọng tương ứng 63% - 32,6% và
4,4%; so với năm 2005, dịch vụ tăng
4,5%, công nghiệp giảm 0,5% và nông
nghiệp giảm 4%.

4,4%

C ô ng nghiệp

32,6%

Dịch vụ
63,0%

Nô ng nghiệp

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh tương đối cao và khá ổn định so với các địa
phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, do đó tỉnh luôn luôn tạo
ra sức hấp dẫn về việc thu hút đầu tư và lực lượng lao động từ các địa phương khác
chuyển đến. Chính điều này đã tạo ra một sức ép đối với môi trường tỉnh do phát triển
dân số, phát triển công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, hoạt động giao thông vận tải và
vấn đề hội nhập quốc tế.
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2.2 Sức ép của dân số và vấn đề di cư
Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên có xu hướng giảm theo thời gian, tuy nhiên dân số
tỉnh vẫn tăng liên tục và tương đối nhanh, nhất là từ năm 2005 trở lại đây. Tính đến
tháng 9/2010 toàn tỉnh có 1.550.000 người, tăng 1,4 lần so với năm 2005 và tăng 1,8
lần so với năm 2001. Phân bố dân số là yếu tố quan trọng để phát triển, dân số tỉnh
phân bố không đồng đều, tập trung chủ yếu ở Thị xã và các huyện có hoạt động công
nghiệp phát triển mạnh như huyện Dĩ An, Thuận An (nơi tập trung nhiều khu công
nghiệp).
Bảng I.5: Tỉ lệ gia tăng dân số tự
nhiên tỉnh Bình Dương 2005-2010
Năm

Tỉ lệ gia tăng
dân số (%)

1

2005

11,4

2

2006

10,8

3

2007

10,56

4

2008

10,11

5

2009

10,04

6

2010

Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên
12
11,4

11,5

Tỉ lệ (%)

STT

Hình I.3: Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên tỉnh
Bình Dương 2005 - 2010

10,8

11

10,56
10,5

10,11

Năm

Dân số (người)

2001

845.528

2005

1.106.086

2006

1.203.676

2007

1.307.000

2008

1.402.659

2009

1.497.117

2010

1.550.000

10,03

9,5
9
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Năm

10,03

Bảng I.6: Thống kê dân số tỉnh
Bình Dương giai đoạn 2005-2010

10,04

10

Hình I.4: Dân số tỉnh Bình Dương qua các năm
2005 - 2010
Dân số (người)
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
2001

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Quy mô dân số của tỉnh ngày một lớn nhanh, chủ yếu là tăng do cơ học. Ước
tính, hàng năm tỉnh tăng thêm trên 40.000 – 45.000 người lao động từ ngoài tỉnh đến
làm việc, sinh sống và hiện nay ước tính có gần 600.000 lao động ngoài tỉnh làm việc
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tại Bình Dương. Việc gia tăng dân số cơ học sẽ gây áp lực mạnh đối với địa phương
trong việc giải quyết lao động, việc làm, nhà ở và cung cấp các dịch vụ tiện ích công
cộng, nhất là về nước sạch, vệ sinh môi trường và thu gom, xử lý chất thải.
Hiện nay, tỉ lệ dân số đô thị được cấp nước sạch chiếm khoảng 95,5%, tỷ lệ dân
nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95%. Tuy nhiên tại một số khu vực người dân
và cơ sở sản xuất vẫn còn sử dụng nước ngầm phục vụ cho nhu cầu sản xuất và sinh
hoạt.
Dự báo lượng chất thải phát sinh do vấn đề gia tăng dân số trên địa bàn tỉnh
Bình Dương như sau:
-

Nước thải sinh hoạt: Theo ước tính thì lượng nước thải sinh hoạt phát sinh lần
lượt khoảng 240.000 m3/ngày vào năm 2015 và khoảng 300.000 m3/ngày vào
năm 2020.

-

Chất thải rắn đô thị: Theo ước tính khối lượng CTR đô thị đến năm 2015 là
1.120 tấn/ngày.đêm và đến năm 2020 sẽ là 1.400 tấn/ngày.đêm, tăng gấp đôi so
với năm 2009.

2.3 Phát triển công nghiệp, xây dựng
Ngành công nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng cao, giá trị sản xuất công nghiệp tăng
bình quân 20% hàng năm, đạt gấp 2.5 lần năm 2005; trong đó: khu vực kinh tế trong
nước chiếm 36%, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 64%.
Công nghiệp tiếp tục phát triển ổn định ở vùng phía Nam và từng bước chuyển
dịch lên phía Bắc tỉnh. Các ngành chủ lực như: dệt may, da giày, chế biến gỗ, điện
tử… vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng cao, là động lực thúc đẩy phát triển các
ngành và lĩnh vực khác của Tỉnh. Tuy nhiên, các sản phẩm trên thường tiêu thụ nhiều
nguyên liệu, năng lượng và quá trình sản xuất cũng gây ô nhiễm môi trường.
Ngoài 15 khu công nghiệp tập trung được xây dựng trước đây, Tỉnh đã phát
triển thêm 13 khu công nghiệp, nâng tổng diện tích các khu công nghiệp tập trung lên
8.751 ha (gấp 2.7 lần năm 2005). Hiện có 24 khu đã đi vào hoạt động với trên 1.200
doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh (gấp 1,8 lần năm 2005); tỷ lệ cho thuê đất
bình quân đạt 60%. Đã hình thành 8 cụm công nghiệp (tổng diện tích gần 600 ha) với
khoảng 1.450 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, trong đó 03 cụm đã lấp kín diện tích,
05 cụm đang tiếp tục đền bù giải tỏa. Bên cạnh đó, hiện tại Bình Dương còn có khoảng
8.138 doanh nghiệp đăng ký hoạt động bên ngoài KCN, CCN.
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Khu Liên hợp Công nghiệp – Dịch vụ - Đô thị Bình Dương đã hoàn thành cơ
bản công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình tạo lực và các khu tái định
cư theo quy hoạch; có 06 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động và đang thu hút các dự
án đầu tư. Khu đô thị mới đã được phê duyệt qui hoạch chi tiết 1/500; hoàn thành thi
tuyển phương án thiết kế - kiến trúc Khu trung tâm chính trị - hành chính và đang tập
trung đầu tư.
Đến nay, tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh ước đạt 45%, diện tích nhà ở đạt 16,92
m2/người. Toàn tỉnh hiện có 112 dự án đầu tư khu dân cư, nhà ở thương mại với tổng
diện tích là 6.253 ha; trong đó, có 28 dự án đã cơ bản hoàn chỉnh, 38 dự án đang xây
dựng hạ tầng kỹ thuật và 46 dự án đang đền bù giải tỏa.
Cùng với quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá, vấn đề ô nhiễm môi trường
công nghiệp, đô thị cũng ngày càng gia tăng và trở nên đáng báo động; đó là việc gia
tăng nhanh chóng khối lượng và số lượng các loại chất thải công nghiệp và sinh hoạt
phát sinh, nhất là chất thải nguy hại...
Theo quy hoạch đến năm 2020, dự kiến toàn tỉnh sẽ có 31 KCN (9.360,5 ha) và
23 CCN (2.704 ha) với tổng diện tích khoảng hơn 12.000 ha. Dự báo lượng chất thải
phát sinh do hoạt động công nghiệp từ các KCN, CCN như sau:
-

Nước thải: theo ước tính lượng nước thải công nghiệp phát sinh khoảng
288.000 m3/ngày.

-

Khí thải: dựa vào hệ số ô nhiễm khí thải trung bình tại một số KCN trong vùng
kinh tế trọng điểm phía Nam, ước tính tải lượng ô nhiễm không khí từ các
KCN, CCN như bảng sau.

Bảng I.7: Ước tính tải lượng khí thải phát sinh do hoạt động công nghiệp tỉnh
Bình Dương vào năm 2020
Chất ô
nhiễm

Hệ số phát thải
(kg/ngày/ha)

KCN (tấn/năm)

CCN (tấn/năm)

Tổng tải lượng
(tấn/năm)

Bụi

7,2

24.599,4

7.200,7

31.800,1

SO2

128,3

438.347,5

128.312,8

566.660,4

NO2

13,4

45.782,2

13.401,3

5.9183,5

CO

2

6.833,2

2.000,2

8.833,4

-

Chất thải rắn: Theo ước tính lượng chất thải rắn phát sinh từ hoạt động của các
KCN, CCN vào năm 2020 như bảng sau.
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Bảng I.8: Ước tính lượng CTR phát sinh từ các KCN, CCN vào năm 2020

Độc hại

Không độc hại

336,978

196.01

784.04

235.88

2,704

97,344

56.62

226.49

68.14

12,064.50

434,322

252.63

1,010.52

304.03

Lao động
(người)

KCN

9,360.50

CCN

Khu

Tổng cộng

CTR công nghiệp (T/ngày)

CTR sinh
hoạt
(T/ngày)

Diện tích
(ha)

2.4 Phát triển giao thông vận tải
Giá trị sản xuất ngành vận tải liên tục tăng, năm 2005 đạt 912.454 triệu đồng,
tăng lên 1.884.159 triệu đồng vào năm 2007 và 4.116.987 triệu đồng năm 2009. Sản
phẩm vận tải chủ yếu bằng đường bộ, chiếm trên 98% giá trị sản xuất toàn ngành vận
tải. Giá trị của vận tải đường bộ có xu hướng tăng trong các năm gần đây, năm 2005
vận tải đường bộ chiếm 92,8% giá trị sản xuất ngành vận tải, năm 2007 chiếm 98% và
năm 2009 chiếm 98,9% giá trị sản xuất ngành.
Các công trình giao thông chủ yếu của Tỉnh, giao thông bên trong các khu công
nghiệp, khu đô thị được đầu tư tạo thành mạng lưới giao thông kết nối các địa phương
trong Tỉnh và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Phong trào giao thông nông thôn,
chỉnh trang đô thị ở các xã, phường, thị trấn được nhân dân tích cực tham gia góp phần
phát triển giao thông trên địa bàn. Hoạt động vận tải, nhất là vận tải chuyên dùng phát
triển mạnh, các tuyến xe buýt được mở rộng trong nội tỉnh và kết nối đến các tỉnh lân
cận đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.
Theo báo cáo thuyết minh tổng hợp “Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô
thị và dân cư nông thôn tỉnh Bình Dương đến năm 2020”, tổng chiều dài hệ thống giao
thông đường bộ của toàn tỉnh Bình Dương là 7.320 km. Phương tiện vận tải trên địa
bàn tỉnh trong những năm qua biến động không lớn nhưng vẫn đảm bảo vận chuyển
hàng hóa và hành khách trên địa bàn.
Việc phát triển giao thông vận tải đã làm gia tăng ô nhiễm bụi, khí thải và tiếng
ồn do các hoạt động giao thông gây ra. Việc phố hoá quốc lộ, tỉnh lộ cũng góp phần
làm gia tăng mức độ ô nhiễm.
2.5 Phát triển nông nghiệp
Giai đoạn 2005- 2009, ngành nông – lâm – ngư nghiệp tuy giảm tỷ trọng trong
cơ cấu kinh tế nhưng vẫn tăng bình quân 4,7% hàng năm, trong đó ngành nông nghiệp
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tăng 4,6% so với cùng kỳ. Trong năm 2009, lao động nông nghiệp chiếm 18,2% trong
tổng lao động của Tỉnh, giảm 2,8% so với năm 2005.
Trong nông nghiệp, ngành trồng trọt tăng bình quân 3,2%; ngành chăn nuôi
tăng 13,7% hàng năm; tỷ trọng trồng trọt – chăn nuôi đến năm 2009 là 68,2% - 26,7%;
cây lâu năm và chăn nuôi tập trung tiếp tục là thế mạnh của Tỉnh. Các vùng chuyên
canh cây trồng, vật nuôi phát triển ổn định và ngày càng định hình theo quy hoạch.
Năng suất cây trồng vật nuôi tăng từ 5-10% so với năm 2005 do ứng dụng giống mới,
tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Tỉnh đã quy hoạch và triển khai xây dựng 03 khu nông
nghiệp công nghệ cao: xã An Thái (424 ha), xã Phước Sang (500 ha) – huyện Phú
Giáo và xã Hiếu Liêm (89,9 ha) – huyện Tân Uyên. Các loại hình dịch vụ trong nông
nghiệp từng bước được mở rộng, đa dạng hóa và phát triển mạnh. Kinh tế trang trại
tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn;
tổng giá trị sản lượng hàng hóa nông nghiệp tăng gấp 2 lần so với năm 2005. Các hợp
tác xã nông nghiệp được củng cố và đổi mới về phương thức hoạt động gắn với lợi ích
thiết thực của xã viên. Các công ty cao su trên địa bàn hoạt động hiệu quả, góp phần
quan trọng vào chương trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn
của Tỉnh.
Trong trồng trọt để đạt được năng suất và hiệu quả sản xuất cao, ngoài việc
nghiên cứu thử nghiệm và tăng cường sử dụng các giống mới ngắn ngày có năng suất
cao, nông dân thường phải sử dụng nhiều phân bón hoá học và thuốc bảo vệ thực vật.
Các loại hoá chất này thường thuộc các nhóm hoá chất như Phospho hữu cơ, Clo hữu
cơ, Phenoxyaxetic, Pyrethroid… và hầu hết các chất này đều có độc tính cao đối với
môi trường, con người và động vật. Nhiều chất trong số đó, đặc biệt là các chất thuộc
nhóm Clo hữu cơ có độ bền vững cao trong môi trường, khả năng tích luỹ trong cơ thể
sinh vật và con người rất lớn thông qua chuỗi thức ăn sinh học.
Theo thống kê của tỉnh Bình Dương, tổng lượng hoá chất toàn tỉnh đã sử dụng
trong 5 năm (2005 – 2009) là 175.000 tấn phân bón và 429 tấn thuốc BVTV. Như vậy,
lượng hoá chất sử dụng trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh trung bình hàng năm
khoảng 35.086 tấn/năm (phân bón 35.000 tấn/năm, thuốc BVTV 86 tấn/năm).Việc sử
dụng phân bón và thuốc BVTV một cách tùy tiện, không tuân theo các yêu cầu kỹ
thuật canh tác sẽ gây tác động đến môi trường nước, đất.
Trong hoạt động chăn nuôi: chất thải chăn nuôi được thải trực tiếp xuống ao,
rạch, sông mà không qua bất kỳ khâu xử lý nào gây ô nhiễm môi trường đất, nước, và
gây mùi khó chịu, chỉ có một số được xử lý bằng cách ủ làm phân bón hoặc sử dụng
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mô hình biogas. Tỉ lệ chuồng trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh được xử lý chất thải đã
tăng dần qua các năm và đến năm 2009 đã đạt được tỉ lệ 56% chuồng trại có xử lý chất
thải. Nước thải chăn nuôi công nghiệp là nguồn nước thải không an toàn do có chứa
nhiều hợp chất hữu cơ, virus, vi trùng, trứng giun sán... Nguồn nước thải này có nguy
cơ trở thành nguyên nhân trực tiếp phát sinh dịch bệnh cho các đàn gia súc, đồng thời
lây lan một số bệnh cho người.
Bảng I.9: Tỉ lệ chuồng trại chăn nuôi được
xử lý chất thải
Tỉ lệ chuồng trại chăn nuôi
được xử lý chất thải (%)

2005

42

2006

45

2007

48

2008

52

2009

56

60
50
Tỉ lệ (%)

Năm

Tỉ lệ chuồng trại chăn nuôi được xử lý chất thải

40
30
20
10
0
2005

2006

2007

2008

2009

Năm

Mặt khác, ngành chăn nuôi hiện đại sử dụng rất nhiều hoá chất để tăng cường
sức khoẻ cho gia súc, gia cầm, hoá chất giúp tăng trọng cho vật nuôi mau lớn, các loại
kháng sinh để trị bệnh cho chúng. Các chất này tích luỹ trong thịt, trứng và sữa gây
ảnh hưởng đến sức khoẻ người tiêu dùng, điển hình như các loại kháng sinh, kim loại,
coritcosteriod... Kháng sinh tồn dư trong sản phẩm động vật có khả năng làm gia tăng
tính đề kháng của vi khuẩn gây bệnh ở người và làm cho bệnh thêm khó trị. Vì vậy,
cần phải cảnh báo và đề phòng các tác hại trên bằng cách tăng cường kiểm tra nghiêm
ngặt chất lượng sản phẩm của các cơ sở sản xuất thức ăn gia súc.
2.6 Phát triển du lịch và vấn đề hội nhập quốc tế:
Lượng khách du lịch đến tỉnh Bình Dương các năm gần đây đã gia tăng. Năm
2009 số khách đến là 2.996.203 người, chủ yếu là khách trong nước, tăng gấp nhiều
lần lần so với năm 2005. Tuy nhiên, lượng khách quốc tế đến không nhiều, chỉ chiếm
4% tổng số khách du lịch, đa số là khách của các văn phòng, các công ty và các khu
công nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh. Hoạt động du lịch của tỉnh có bước phát triển
nhanh, hạ tầng một số dự án, khu du lịch lớn được quan tâm đầu tư đưa vào sử dụng
bước đầu đã tăng sức hấp dẫn, thu hút du khách đến tỉnh tham quan du lịch. Phát triển
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du lịch tỉnh đòi hỏi phải đầu tư nhiều hơn nữa cho việc phát triển hạ tầng du lịch cùng
với việc nâng cao chất lượng các sản lượng dịch vụ du lịch. Bên cạnh đó, sự phát triển
du lịch tỉnh cũng đang gây ra một sức ép đối với môi trường từ nước thải, rác thải.
Trong những năm gần đây, Bình Dương luôn dẫn đầu Việt Nam về phát triển
kinh tế và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Tăng cường hội nhập quốc tế
đã thu hút được nhiều vốn đầu tư từ nước ngoài vào Bình Dương, tính đến nay tỉnh đã
thu hút được khoảng 13 tỷ USD vốn đầu tư từ 36 nước và khu vực trên thế giới. Hội
nhập kinh tế góp phần giải quyết các vấn đề xã hội như xoá đói giảm nghèo, tạo công
ăn việc làm, bảo vệ môi trường, củng cố an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, bênh cạnh
những lợi ích đó, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế cũng gây ra nhiều áp lực đối với
môi trường như: vấn đề gia tăng ô nhiễm từ bên ngoài do việc nhập khẩu hàng hoá vật
tư nếu không được kiểm tra, giám sát chặt chẽ sẽ dẫn đến nguy cơ trở thành bãi thải
thiết bị, công nghệ lạc hậu, nơi tiêu thụ hàng hoá kém chất lượng, không đảm bảo các
yếu tố môi trường…; tự do hoá thương mại thúc đẩy sự phát triển nhiều loại hình dịch
vụ, kể cả những loại hình có khả năng gây ô nhiễm và sự cố môi trường như hệ thống
chợ, dịch vụ ăn uống, các điểm giết mổ, các cơ sở sản xuất và chế biến, hệ thống kho
thương mại, vận tải hàng hoá, sảm xuất hóa chất…Hội nhập quốc tế cũng tạo ra một
thách thức cho các doanh nghiệp trong tỉnh về sức cạnh tranh trên thị trường, đồng
thời tạo ra một sức ép về lực lượng lao động (đòi hỏi cao cả về số lượng lẫn chất
lượng). Sức ép về lực lượng lao động sẽ làm gia tăng dân số của tỉnh, chủ yếu là do di
cư và chuyển đổi lực lượng lao động, điều này sẽ tạo ra nhiều vấn đề về xã hội (chỗ ở,
việc làm…) cũng như vấn đề bảo vệ môi trường (nước thải, rác thải…).
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PHẦN II:

THỰC TRẠNG CÁC THÀNH PHẦN MÔI
TRƯỜNG

Chương 3. Thực trạng các vấn đề môi trường nước
3.1 Nước mặt
3.1.1 Tài nguyên nước mặt
Bình Dương có 3 con sông chính thuộc hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai chảy
qua địa phận tỉnh là sông Sài Gòn, Đồng Nai và Sông Bé. Trong đó:
Sông Sài Gòn: đoạn chảy qua địa bàn tỉnh bắt đầu từ Dầu Tiếng đến thị trấn Lái
Thiêu (huyện Thuận An) dài 110 km với lưu lượng bình quân 85 m/s, độ dốc của sông
nhỏ chỉ 0,7%. Sông Sài Gòn có nhiều giá trị về cấp nước, vận tải, nông nghiệp, thủy
sản và du lịch sinh thái.
Sông Đồng Nai: đoạn sông chảy qua địa phận tỉnh thuộc huyện Tân Uyên, dài
90 km với lưu lượng trung bình 485 m3/s, độ dốc 4,6%. Sông Đồng Nai có giá trị lớn
về giao thông vận tải, khoáng sản, cung cấp nước cho khu công nghiệp, đô thị, du lịch,
sản xuất nông nghiệp.
Sông Bé: đoạn sông chảy qua địa phận tỉnh thuộc huyện Phú Giáo dài khoảng
80 km rồi đổ vào sông Đồng Nai, có giá trị về thủy lợi và là nguồn bổ sung nước ngầm
cho vùng phía Bắc của tỉnh. Ngoài ba sông chính này, còn có sông Thị Tính (chi lưu
của sông Sài Gòn) và một số kênh rạch chính đổ vào các sông.
Mật độ kênh rạch trong tỉnh từ 0,4 – 0,8 km/km2, lưu lượng không lớn, dòng
chảy nước mặt chỉ tập trung ở các sông suối lớn, còn kênh rạch ở vùng cao có mực
nước thấp, thường khô kiệt vào mùa khô, ảnh hưởng tới cấp nước cho sản xuất nông
nghiệp.
Ngoài hệ thống sông rạch, Bình Dương còn có hệ thống hồ chứa nước rất quan
trọng cho việc tưới tiêu và chống lũ, bao gồm các hồ: Dầu Tiếng – huyện Dầu Tiếng;
Từ Vân I và II, Cua Paris – huyện Bến Cát; Đá Bàn - huyện Tân Uyên; Cần Nôm và hồ
Phước Hòa đang xây dựng - huyện Dầu Tiếng.
Tóm lại, tiềm năng nguồn nước mặt trong tỉnh khá dồi dào, hàng năm các sông
suối trong tỉnh truyền tải đến cho khu vực một khối lượng nước rất lớn, nhưng do chịu
ảnh hưởng của chế độ thủy triều nên dòng chảy mặt có nguy cơ bị xâm nhập mặn, đây
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là một vấn đề bất lợi cho việc sử dụng nguồn nước mặt cho sinh hoạt và phát triển sản
xuất nông nghiệp của tỉnh nhà.
3.1.1.1Các nguồn gây ô nhiễm nước mặt
Sự gia tăng dân số, quá trình đô thị hóa và phát triển kinh tế mạnh mẽ tạo nên
nhu cầu sử dụng nước lớn trong khi nguồn tài nguyên nước không thay đổi, dẫn đến
nguồn nước bị suy giảm cả về chất lẫn lượng. Trong các nguồn thải đi vào hệ thống
sông Sài Gòn – Đồng Nai thì nước thải công nghiệp và sinh hoạt đóng góp tỉ lệ lớn
nhất với tải lượng các chất ô nhiễm cao.
Nước thải công nghiệp: Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tỉnh
Bình Dương đóng góp khoảng 10% tổng lượng nước thải đổ vào lưu vực sông Sài Gòn
– Đồng Nai.
Nước thải sinh hoạt: với dân số đô thị khoảng 448.345 người và hơn 130 khu
dân cư tập trung chủ yếu ở lưu vực sông Sài Gòn- Đồng Nai, Bình Dương là tỉnh đứng
thứ 3 về đóng góp lượng nước thải sinh hoạt trong lưu vực sông này. Tốc độ đô thị hóa
nhanh, trong khi đó hạ tầng kỹ thuật về thoát nước, xử lý nước thải đô thị phát triển
không tương xứng, làm gia tăng ô nhiễm do nước thải sinh hoạt.
Nước thải y tế: Hiện nay nước thải tại các bệnh viện tuyến tỉnh và huyện được
xử lý thông qua hệ thống xử lý chiếm 65%, tuy nhiên chất lượng nước thải được xử lý
vẫn chưa triệt để; bùn thải từ các hệ thống xử lý đều được xử lý sai qui định. Ngoài ra,
tại trạm y tế và phòng khám đa khoa đều không có hệ thống xử lý nước thải. Đây là
nguồn thải chứa nhiều chất ô nhiễm và có các thành phần nguy hại góp phần làm suy
giảm chất lượng nước mặt của tỉnh.
3.1.1.2Diễn biến chất lượng nước mặt
Theo kết quả quan trắc qua các năm cho thấy, chất lượng nước sông Sài Gòn,
Đồng Nai đoạn chảy qua địa bàn Bình Dương ở phần thượng lưu còn khá tốt, trong khi
chất lượng nước ở hạ lưu các sông ngày càng có xu hướng xấu đi do nước thải từ các
KCN đổ vào. Đặc biệt mức độ ô nhiễm tăng cao qua các năm tại các kênh rạch trong
nội ô các đô thị.
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➢ Diễn biến chất lượng nước mặt sông Sài Gòn:
Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ DO
trong nước sông Sài Gòn có dấu hiệu suy

Diễn biến nồng độ DO qua các năm tại các vị trí
quan trắc trên sông Sài Gòn

giảm qua các năm và giảm dần từ thượng
lưu đến hạ lưu. Hàm lượng ammoniac tăng
mg/l

mạnh từ thượng lưu đến hạ lưu, giá trị quan
trắc trung bình năm NH3-N vượt 2-13 lần so
với QCVN(A1). Kết quả này cho thấy nước
sông có dấu hiệu ô nhiễm dinh dưỡng, hữu
cơ tại khu vực hạ lưu.
Diễn biến nồng độ NH3 - N qua các năm tại các vị
trí quan trắc trên sông Sài Gòn

SG1
SG2
SG3
QCVN (A1)
QCVN (B2)
2005
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2007

2008

2009

Năm

SG1: Cách đập Dầu Tiếng 2km, dọc hai
bờ đoạn sông này chủ yếu là sản xuất
nông nghiệp.

1.40

mg/l

7
6
5
4
3
2
1
0

1.20
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1.00
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2007

0.80

2008
0.60

2009

0.40

QCVN (A1)

0.20

QCVN (B1)

0.00
SG 1

SG 2

SG 3

Vị trí quan trắc

SG2: Cầu Phú Cường gần trạm bơm nước
thị xã Thủ Dầu Một (TDM).
SG3: Tại cửa rạch Vĩnh Bình, nơi đây là
điểm kết thúc của sông Sài Gòn chảy qua
địa phận tỉnh Bình Dương tiếp giáp với
Tp.HCM.

Đặc biệt tại vị trí quan trắc (SG2) gần
trạm cấp nước nồng độ COD qua các năm
đều vượt qui chuẩn cho phép và có dấu
hiệu tăng lên. Điều này cho thấy chất
lượng nước tại khu vực cấp nước cho sinh
hoạt có dấu hiệu bị ô nhiễm.

Diễn biến nồng độ COD tại khu vực cấp nước
trên sông Sài Gòn từ năm 2005-2009
25.00

mg/l

20.00
15.00

COD

10.00

QCVN (A1)

5.00
0.00

Ngoài các thông số trên, kết quả quan trắc
các thông số khác tại 3 vị trí trên sông Sài

2005

2006

2007

2008

2009

Năm

Gòn qua các năm đều đạt quy chuẩn cho phép. Tuy nhiên, tại vị trí SG3 mặc dù các
thông số còn lại không vượt quy chuẩn cho phép nhưng đều tăng qua các năm.
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➢ Diễn biến chất lượng nước mặt sông Đồng Nai:
Kết quả quan trắc qua
các năm cho thấy chất

Diễn biến nồng độ NH3-N tại các vị trí quan trắc
trên sông Sài Gòn - Đồng Nai - Sông Bé

lượng nước sông Đồng
Nai có hiện tượng ô
hàm lượng NH3-N vượt
giới hạn cho phép. Các
thông số quan trắc còn
lại đều nằm trong giới
hạn cho phép theo qui
định.

mg/l

nhiễm dinh dưỡng, do

1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00

2005
2006
2007
2008
2009
QCVN (A1)
SG1 SG 2 SG 3 ĐN 1 ĐN 2 ĐN 3

SB

QCVN (B1)

Vị trí quan trắc

Tuy nhiên so với sông Sài Gòn, sông Bé thì mức độ ô nhiễm dinh dưỡng trên sông
Đồng Nai qua các năm có thấp hơn.
Ghi chú:
ĐN1: Cách ngã ba sông Đồng Nai – Sông Bé
khoảng 10 Km, nơi hợp lưu của hai dòng chảy
từ Sông Bé và hồ Trị An.

ĐN2: Sông Đồng Nai đoạn chảy
qua cù lao Bạch Đằng.
ĐN3: Tại bến đò Tân Ba, nơi giáp

SB: Tại cầu Sông Bé, đoạn sông này chịu ảnh
hưởng bởi các nguồn thải của các nhà máy chế

ranh với tỉnh Đồng Nai thuộc hạ
lưu sông Đồng Nai chảy vào địa

biến mủ cao su, nhà máy sản xuất giấy thải ra
suối Lùng và đổ ra sông

phận tỉnh Bình Dương.
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➢ Diễn biến chất lượng nước mặt tại các kênh, rạch trên địa bàn tỉnh:
Kết quả quan trắc qua các năm cho thấy các kênh rạch như Suối Cát, rạch Ông
Đành - thị xã Thủ Dầu Một, Suối Sịp - huyện Dĩ An mức độ ô nhiễm hữu cơ cao và có
xu hướng gia tăng trong 4 năm gần đây và tất cả đều vượt qui chuẩn cho phép. Rạch
Ông Đành tại thị xã Thủ Dầu Một bị nhiễm bẩn dinh dưỡng và vi sinh cao nhất. Các
thông số quan trắc còn lại đều đạt qui chuẩn cho phép.
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Diễn biến nồng độ NH3-N tại các kênh rạch tỉnh
Bình Dương
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mg/l
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Diễn biến nồng độ COD tại các kênh rạch tỉnh
Bình Dương

2008
2009
QCVN (B1)
Rạch Cầu
Ông Cộ

Rạch Suối
Cát

Rạch Ông
Đành

8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0

2005
2006
2007
2008
2009
QCVN (B2)
Rạch Cầu Rạch Suối Rạch Ông Rạch Suối
Ông Cộ
Cát
Đành
Sịp

Rạch Suối
Sịp

Diễn biến nồng độ COD tại các kênh

Diễn biến nồng độ NH3-N tại các kênh
rạch tỉnh Bình Dương

rạch tỉnh Bình Dương
3.2 Nước dưới đất:
3.2.1 Tài nguyên nước dưới đất:

Nguồn nước ngầm của tỉnh Bình Dương tương đối phong phú, tồn tại dưới 2
dạng là lỗ hổng và khe nứt, mực nước ngầm ở độ sâu 50 – 200 m. Theo đánh giá thì
tổng trữ lượng khai thác tiềm năng trên toàn tỉnh là 1.627.317m3/ngày. Về đặc điểm
phân bố, tỉnh Bình Dương có các khu vực nước ngầm như sau:
- Tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích Pleistocen giữa- trên: có diện phân bố
không lớn, bề lớp chứa nước mỏng (1,60 - 20,0m). Nước ở tầng này đều là nước nhạt,
không áp và áp lực cục bộ, có thể thoát ra hoặc nhận cung cấp từ nước trong các dòng
mặt ở mùa khô hoặc mùa mưa. Nước có chất lượng tốt nhưng do có lớp thấm nước yếu
phía trên mỏng lên rất dễ bị nhiễm bẩn do con người tạo ra. Vùng chiếm diện tích
khoảng 923km2, lộ ra trên bề mặt địa hình, kéo dài thành dải từ khu vực Long Tân
(Dầu Tiếng) qua An Điền (Bến Cát) xuống Thủ Dầu Một.
- Tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích Pleistocen dưới: tầng chứa nước này
phân bố từ trung tâm vùng ra tới rìa phía tây giáp sông Sài Gòn, chiếm diện tích
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khoảng 1.928km2, kéo dài thành dải từ khu vực An Long (Phú Giáo) xuống đến Đông
Hoà (Dĩ An). Mặc dù có diện phân bố rộng, nhưng bề lớp chứa nước không lớn (1,26 
29,5m), qua tài liệu phân tích cho thấy nước có chất lượng tốt nhưng do nằm ngay dưới
thành tạo cách nước yếu có nơi khá mỏng nên gần mặt đất rất dễ bị nhiễm bẩn do con
người gây ra. Tầng chứa nước này không thể khai thác nước cho công nghiệp mà chỉ
có thể khai thác phục vụ cung cấp nước nhỏ cho dân sinh tại chỗ nhưng rất quan trọng
đối với những vùng như Bình Dương. Hiện nay dân cư trong tỉnh đang khai thác nhiều
trong tầng này để dùng cho sinh hoạt ăn uống và tưới cây.
- Tầng chưá nước lỗ hổng các trầm tích Pliocen giữa: thuộc hệ tầng Bà Miêu,
phân bố rất rộng với diện tích 2.362km2 kéo dài từ huyện Phú Giáo qua Tân Uyên và
về phía sông Sài Gòn. Bề lớp chứa nước lớn, nước có chất lượng tốt, nhưng do nằm
ngay dưới thành tạo thấm nước yếu của hệ tầng Bà Miêu lộ trên mặt đất và nhiều nơi
lớp cách nước khá mỏng lên rất dễ bị nhiễm bẩn do con người tạo ra, đây là tầng có thể
khai thác nước cho công nghiệp và khai thác tập trung cung cấp nước cho dân sinh rất
quan trọng đối với những vùng như Bình Dương. Hiện nay tầng chứa nước này đang
được khai thác rất mạnh mẽ tại khắp tỉnh Bình Dương nhất là ở các khu công nghiệp
mới và cũ, cũng như ở các khu đô thị đang phát triển.
- Tầng chưá nước lỗ hổng các trầm tích Pliocen dưới: phân bố rất rộng trong
tỉnh, bề dày lớn, khả năng chứa nước từ giàu đến trung bình, chất lượng nước tốt và là
một trong hai tầng chứa nước quan trọng trong vùng. Tuy vậy hiện nay trong vùng có
tốc độ phát triển kinh tế nhanh cho lên lượng nước đang khai thác trong tầng này cũng
khá lớn nhất là một số khu tập trung các cụm công nghiệp, các khu dân cư đô thị tập
trung.
- Tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích Miocen trên: tầng chứa nước này không
có triển vọng để khai thác nước, mức độ chứa nước nghèo do nằm quá sâu, bề dày
mỏng, diện phân bố nhỏ.
3.2.2 Các nguồn gây ô nhiễm nước dưới đất
Nguyên nhân chất lượng nước ngầm bị ô nhiễm là do quá trình xây dựng nền
móng công trình, việc khoan, khai thác, lấp giếng không đúng qui trình làm cho nước
bẩn xâm nhập vào tầng nước ngầm.
Việc xây dựng hạ tầng thoát nước không đồng bộ dẫn đến nước thải công
nghiệp, đô thị không tiêu thoát được, thẩm thấu vào đất cũng là nguyên nhân gây ô
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nhiễm quan trọng. Tại một số khu vực dân cư và cơ sở sản xuất, hạ tầng thoát nước
thải chưa có, một số người dân, doanh nghiệp tự đào các ao, hồ tự thấm và thải nước
thải vào đó. Do đó, nước thải từ các khu vực này thoát đi bằng cách thấm vào đất và có
thể gây ra ô nhiễm tầng nước ngầm.
3.2.3 Diễn biến chất lượng nước dưới đất
6.1.1.1 Diễn biến động thái tại các trạm quan trắc:
Kết quả quan trắc cho thấy mực nước thay đổi theo không gian, thời gian và
theo mùa. Các biểu đồ dưới đây cho thấy diễn biến tăng giảm của mực nước theo thời
gian và so với lượng mưa từ năm 2005-2009.
➢ Tầng chứa nước Pleistocen giữa trên:
xu

Hình 1: Đồ thị mực nước tổng hợp tầng chứa nước Pleistocen giữa - trên 2005-2009
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Hình 2: Đồ thị mực nước tổng hợp tầng chứa nước Pleistocen dưới 2005 - 2009
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Hình 3: Đồ thị mực nước tổng hợp tầng chứa nước Pliocen giữa 2005 - 2009
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➢ Tầng chứa nước
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Hình 4: Đồ thị mực nước tổng hợp tầng chứa nước Pliocen dưới 2005 - 2009
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giảm: 0,778m/năm và giếng tại trạm Phú Hòa dâng 2,72m; tốc độ dâng 0,324m/năm.
Nhìn chung mực nước ở các tầng tại các trạm quan trắc có xu hướng dâng lên.
Riêng các trạm quan trắc nằm gần các khu vực diễn ra hoạt động công nghiệp mực
nước tầng chứa nước Pliocen dưới, tầng chủ yếu được khai thác cho hoạt động công
nghiệp có xu hướng ngày càng hạ thấp, nguyên nhân có thể là do quá trình khai thác
nước có lưu lượng lớn hơn lượng nước được bổ cập.
6.1.1.2 Diễn biến chất lượng nước dưới đất:
Kết quả quan trắc chất lượng nước dưới đất qua các năm cho thấy hầu hết các
giếng ở tất cả các tầng chứa nước đều có độ pH thấp (3,06 - 6.9); chất lượng nước dưới
đất tại các vị trí quan trắc còn tương đối tốt, nước có vị nhạt, không màu, hàm lượng
các nguyên tố thay đổi theo mùa, các chỉ tiêu phân tích đều đạt qui chuẩn cho phép.
Tuy nhiên vẫn còn một số chỉ tiêu hóa lý, vi lượng và vi sinh tại một số giếng vượt quá
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qui chuẩn cho phép như: NH4+, COD, NO-3 , độ pH thấp (3,9 ÷ 6,06), Hg2+, Cl-, Fe2+,
Mn2+, E.coli, Coliform. Tại các khu vực quan trắc hàm lượng vi sinh vượt qui chuẩn
cho phép, điều này cho thấy nguồn nước ngầm tại các vị trí này đã có dấu hiệu ô nhiễm
do có sự xâm nhập chất ô nhiễm từ bên ngoài vào các tầng chứa nước.
3.3 Dự báo và quy hoạch phát triển liên quan đến môi trường nước
Theo quy hoạch phát triển liên quan đến nguồn nước thì tổng nhu cầu cấp nước
sạch toàn tỉnh đến năm 2020 vào khoảng 785.000 m3/ngđ. Về chất lượng, nguy cơ ô
nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm sẽ gia tăng do nước thải công nghiệp, sinh hoạt.
Tình trạng đó đòi hỏi phải sử dụng hợp lý hơn, bảo vệ nghiêm ngặt hơn đối với nguồn
nước của địa phương, cần thực hiện ngay quy hoạch tổng thể và chi tiết các nguồn
nước; xác định rõ nguồn cấp, phương thức cấp, mức cấp và khu vực lấy nước.
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Chương 4. Thực trạng môi trường không khí
4.1 Các nguồn gây ô nhiễm không khí
Quá trình đô thị hóa nhanh, phát triển hạ tầng kĩ thuật không cân đối so với phát
triển kinh tế xã hội và dân số đã tạo sức ép lên môi trường không khí mạnh mẽ. Do quá
trình phát triển đô thị quá nhanh, phạm vi đô thị ngày càng mở rộng nên hiện nay trên
địa bàn tỉnh có nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp, nhiều khu công nghiệp đã nằm trong
nội thị của nhiều huyện, nằm xen kẽ trong khu vực đông dân cư.
4.1.1 Nguồn ô nhiễm không khí từ hoạt động công nghiệp
Tính đến hết năm 2009, toàn tỉnh Bình Dương có 10.934 cơ sở sản xuất công
nghiệp, bao gồm các ngành công nghiệp khai thác, công nghiệp chế biến và công
nghiệp sản xuất, phân phối điện, khí đốt và nước. Tổng số KCN hiện nay của tỉnh Bình
Dương đã được cấp phép là 28 khu với tổng diện tích quy hoạch được phê duyệt là
8.751ha, trong đó có 24 khu đã đi vào hoạt động. Với số lượng cơ sở sản xuất công
nghiệp như trên thì việc ô nhiễm không khí do hoạt động sản xuất công nghiệp là điều
khó tránh khỏi. Các quá trình gây ô nhiễm là quá trình đốt các nhiên liệu hóa thạch:
than, dầu, khí đốt tạo ra: bụi, khí SO2, CO, CO2, NOx, các chất hữu cơ chưa cháy hết
(muội than, bụi), quá trình thất thoát, rò rỉ trên dây chuyền công nghệ, các quá trình
vận chuyển các hóa chất bay hơi, bụi.
4.1.2 Nguồn ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông vận tải
Theo thống kê của tỉnh Bình Dương, hiện nay về giao thông đường bộ trên địa
bàn tỉnh có 20.989 phương tiện vận tải hàng hóa, 18.467 phương tiện vận chuyển hành
khách, giao thông thủy có 101 phương tiện vận tải hàng hóa và 50 phương tiện vận
chuyển hành khách, tăng so với các năm trước. Với số lượng phương tiện giao thông
như vậy, tuy không thể sánh bằng các đô thị lớn khác như Thành phố Hồ Chí Minh hay
Hà Nội về mức độ ô nhiễm không khí do giao thông vận tải nhưng đây vẫn là một
nguồn gây ô nhiễm không khí khá quan trọng.
4.1.3 Nguồn ô nhiễm không khí do hoạt động xây dựng
Xây dựng hạ tầng kĩ thuật và hạ tầng xã hội của Bình Dương trong những năm
qua, nhờ quá trình đô thị hóa, các hoạt động như xây dựng các công trình cấp thoát
nước, đường giao thông, công trình công cộng và nhà ở diễn ra hết sức mạnh mẽ. Mặc

29

Phần II – “Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bình Dương (2005 – 2010)”

dù đã có qui định che chắn bụi, nhưng nguồn ô nhiễm từ các hoạt động này vẫn là
nguồn ô nhiễm cục bộ đáng kể.
4.1.4 Các nguồn gây ô nhiễm không khí khác
• Từ các lò gốm sứ:
Bình Dương nổi tiếng với các làng gốm, sứ, nhưng chính từ những làng nghề
truyền thống này, một lượng chất thải lớn được thải vào không khí: bụi, HF, CO, NOx,
SOx do trong quá trình nung sử dụng các loại nhiên liệu: than, củi, dầu…
•

Từ các mỏ khai thác khoáng sản:

Hoạt động khai thác đá hiện nay tại tỉnh Bình Dương đã làm phát sinh ra một
lượng lớn bụi, bụi silic, tiếng ồn… do các quá trình khoan lỗ mìn, nổ mìn, khai thác,
vận chuyển, chế biến…
Tóm lại: Trong những hoạt động kể trên, tạo áp lực lớn nhất đối với môi trường không
khí của tỉnh là hoạt động sản xuất công nghiệp, giao thông vận tải và hoạt động xây
dựng.
4.2 Diễn biến ô nhiễm không khí
Theo các kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí tỉnh Bình Dương
từ năm 2006 đến 2009, cho thấy diễn biến chất lượng môi trường không khí như sau:
4.2.1 Tiếng ồn
Tiếng ồn tích phân trung bình trong 4
năm 2006 – 2009 tại 6 vị trí quan trắc
dao động trong khoảng từ 48,8 đến 76,7
dBA, chỉ duy nhất trung bình năm 2006
số liệu đo đạc tại vị trí khảo sát khu vực
đô thị vượt qui chuẩn cho phép. Thực tế
số liệu quan trắc cho thấy: giá trị trung
bình trong các năm của thông số tiếng ồn

90

Biểu đồ diễn biến tiếng ồn trung bình năm
2006 - 2009 tại tỉnh Bình Dương
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TC C P
K C N Dân cư G ốm Đô thị Dân cư Nông
1
sứ
2
thôn
Vị trí quan trắc

tại vị trí quan trắc khu vực đô thị luôn
cao hơn các vị trí quan trắc còn lại, do đây là điểm quan trắc tại Trung tâm Thị xã Thủ
Dầu Một, là trung tâm đô thị, thương mại của tỉnh, nằm sát đường giao thông, mật độ
xe cộ qua lại rất cao.
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4.2.2 Bụi

Nồng độ bụi (µg /m 3 )
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Kết quả quan trắc còn cho thấy nồng độ bụi tại các khu vực đô thị, khu dân cư
gần nơi tập trung nhiều nhà máy sản xuất luôn có nồng độ cao hơn so với các khu vực
khác. Điều này cho thấy ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến chất lượng môi trường
không khí.
Ngoài các thông số gây ô nhiễm nêu trên thì kết quả quan trắc cho thấy các
thông số quan trắc như SO2, NO2, CO đều nằm trong giới hạn cho phép.
Nhận xét chung:
Vấn đề ô nhiễm không khí, đặc biệt là ô nhiễm do các hoạt động công nghiệp,
giao thông vận tải và xây dựng đang dần trở thành vấn đề đáng quan tâm trong công
tác bảo vệ môi trường của tỉnh Bình Dương. Kết quả quan trắc không khí cho thấy tại
khu vực đô thị, khu công nghiệp và khu dân cư gần khu vực tập trung các cơ sở sản
xuất luôn có nồng độ cao hơn so với các khu vực khác. Đặc biệt là vị trí khu dân cư
gần cụm công nghiệp tập trung nhiều nhà máy sản xuất thuộc xã An Phú – huyện
Thuận An (Dân cư 2), kết quả quan trắc nồng độ bụi luôn vượt quy chuẩn cho phép
qua các năm. Điều này cho thấy ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến chất lượng
môi trường không khí. Do đó cần phải theo dõi, giám sát một cách chặt chẽ để có thể
kiểm soát ô nhiễm không khí tốt hơn.
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4.3 Dự báo và quy hoạch phát triển liên quan đến môi trường không khí
4.3.1 Dự báo mức độ ô nhiễm không khí do giao thông
Theo báo cáo thuyết minh tổng hợp “Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô
thị và dân cư nông thôn tỉnh Bình Dương đến năm 2020”, tổng chiều dài hệ thống giao
thông đường bộ của toàn tỉnh Bình Dương là 7.320km và với số lượng phương tiện
giao thông dự kiến phát triển đến 2020, dự báo lượng khí thải phát sinh do hoạt động
giao thông đường bộ như sau:
Bảng II.1: Tải lượng ô nhiễm do giao thông vào năm 2020
Loại xe

Tải lượng ô nhiễm (tấn/năm)
Bụi

SO2

NOx

CO

CO2

Xe tải nhẹ, xe 4- 16 chỗ

115

297

494

6.261

311.399

Xe tải nặng, xe > 25 chỗ

5.238

673

12.196

411.715

411.715

Xe buýt

269

170

558

230

33.015

Xe máy

3.062

459

3.521

260.277

236.546

Tổng cộng

8.684

1.599

16.770

678.483

992.675

4.3.2 Dự báo mức độ ô nhiễm không khí do công nghiệp
Đến năm 2020, dự kiến toàn Tỉnh có 31 khu công nghiệp với tổng diện tích
9.360,5 ha và 23 cụm công nghiệp với tổng diện tích 2.704 ha. Theo kết quả điều tra
tại một số KCN trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam, có thể đưa ra hệ số phát thải
các chất ô nhiễm trong không khí là: 7,2 kg bụi/ngày.ha; 128,3kg SO2/ngày.ha; 13,4 kg
NO2/ngày.ha; 2 kg CO/ngày.ha.
Như vậy có thể dự báo khối lượng các chất ô nhiễm không khí phát thải ra môi
trường như sau:
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Bảng II.1: Dự báo tải lượng khí thải phát sinh do hoạt động công nghiệp tỉnh
Bình Dương vào năm 2020
Hệ số phát

Tải lượng từ các

Tải lượng từ các

Tổng tải lượng

nhiễm

thải
(kg/ngày.ha)

KCN năm 2020
(tấn/năm)

cụm CN năm 2020
(tấn/năm)

năm 2020
(tấn/năm)

Bụi

7,2

24.599

7.201

31.800

SO2

128,3

438.348

128.313

566.661

NO2

13,4

45.782

13.401

5.9183

CO

2

6.833

2.000

8.833

Chất ô

Theo quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế của tỉnh Bình Dương cùng với
mức ô nhiễm không khí do giao thông vận tải và hoạt động công nghiệp được dự báo
như trên cho thấy trong những năm sắp tới, đây vẫn là 2 nguồn phát sinh ô nhiễm
không khí chủ yếu của tỉnh Bình Dương, do đó cần có những giải pháp phù hợp để
kiểm soát, hạn chế phát thải từ các nguồn này.
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Chương 5. Thực trạng môi trường đất
5.1 Các nguồn gây ô nhiễm và suy thoái đất
Nguyên nhân chủ yếu của ô nhiễm đất là do quá trình sử dụng phân bón và thuốc
bảo vệ thực vật, chúng tích lũy dần trong đất qua các mùa vụ. Thứ hai là các loại chất
thải trong hoạt động công nghiệp, sinh hoạt, phát triển đô thị. Thứ ba, đất cũng là một
yếu tố của môi trường cùng với không khí, nước và vành đai sinh vật nên nó tiếp nhận
những chất ô nhiễm từ các yếu tố khác mọi nơi, mọi lúc.
Như vậy, với sự phát triển mạnh về công nghiệp và quá trình đô thị hóa của tỉnh
Bình Dương cũng như một số tác động của tự nhiên thì khả năng gây biến đổi chất
lượng đất là rất lớn, nguy cơ suy thoái nguồn tài nguyên đất là rất cao.
5.2 Hiện trạng suy thoái và ô nhiễm môi trường đất
5.2.1 Tình hình biến động diện tích đất theo mục đích sử dụng
Tình hình biến động diện tích đất giai đoạn 2005-2010 được trình bày trong các
bảng sau:
Bảng I.4: Tình hình tăng, giảm diện tích tỉnh Bình Dương năm 2010
Năm 2005
Thứ

Mục đích sử

tự

dụng đất

So với năm 2010

Diện tích

Tỷ lệ

Diện tích

Tỷ lệ

Diện tích

Tỷ lệ

(ha)

(%)

(ha)

(%)

(ha)

(%)

Tổng diện tích 269.522,44 100,00
tự nhiên

269.442,84 100,00

1

Đất nông
nghiệp

218.659,54

81,13

208.689,28

77,45

1.1

Đất sản xuất 205.065,47
nông nghiệp

76,08

30.859,29
17.699,36

1.1.1

Đất trồng cây

So sánh (+), (-)

-79,6

-0,03

-9.970,26

-3,70

192.618,52

71,49 -12.446,95

-4,62

11,45

13.368,50

4,96 -17.490,79

-6,49

6,57

8.027,78

2,98

-3,59

hàng năm
Đất trồng lúa
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Đất cỏ dùng vào

179,97

0,07

134,43

0,05

-45,54

-0,02

12.979,96

4,82

5.206,29

1,93

-7.773,67

-2,89

1.1.2

Đất trồng cây 174.206,18

64,64

179.250,02

66,53

5.043,84

1,87

1.2

lâu năm
Đất lâm nghiệp

12.650,74

4,69

15.138,13

5,62

2.487,39

0,92

1.2.1

Đất

sản

11.190,39

4,15

11.749,98

4,36

559,59

0,21

1.2.2

xuất
Đất rừng phòng

1.460,35

0,54

3.388,15

1,26

1.927,80

0,72

1.3

hộ
Đất nuôi trồng

512,82

0,19

347,39

0,13

-165,43

-0,06

1.4

thuỷ sản
Đất nông nghiệp

430,51

0,16

585,24

0,22

154,73

0,06

49.751,32

18,46

60.719,57

22,54 10.968,25

4,07

7.227,46

2,68

13.581,94

5,04

6.354,48

2,36

5.257,47

1,95

9.330,02

3,46

4.072,55

1,51

1.969,99

0,73

4.251,92

1,58

2.281,93

0,85

30.034,66

11,14

34.650,35

12,86

4.615,69

1,71

chăn nuôi
Đất trồng cây
hàng năm khác

2
2.1

rừng

khác
Đất phi nông
nghiệp
Đất ở

2.1.2

Đất ở tại nông
thôn
Đất ở tại đô thị

2.2

Đất

2.1.1

chuyên

411,91

0,15

258,12

0,10

-153,79

-0,06

2.2.2

dùng
Đất trụ sở cơ
quan, công trình
sự nghiệp
Đất quốc phòng

2.001,24

0,74

1.996,36

0,74

-4,88

0,00

2.2.3

Đất an ninh

1.571,60

0,58

1.694,99

0,63

123,39

0,05

15.362,51

5,70

15.679,17

5,82

316,66

0,12

10.687,40

3,97

15.021,77

5,58

4.334,31

1,61

232,51

0,09

234,83

0,09

2,32

0,00

2.2.1

2.2.4

2.2.5

2.3

Đất sản xuất,
kinh doanh phi
nông
Đất cónghiệp
mục đích
công cộng
Đất tôn giáo, tín
ngưỡng
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2.4

2.5

2.6
3
3.1
3.2

3.3

Đất nghĩa trang,
nghĩa địa
Đất sông suối
và mặt nước
chuyên
dùngnông
Đất phi
nghiệp khác
Đất chưa sử
dụng
Đất bằng chưa
sử dụng
Đất đồi núi
chưa sử dụng
Núi đá không có
rừng cây

1.048,80

0,39

988,59

0,37

-60,21

-0,02

11.193,11

4,15

11.244,00

4,17

50,89

0,02

14,78

0,01

19,86

0,01

5,08

0,00

1.111,58

0,41

33,99

0,01

-1.077,59

-0,40

1.063,36

0,39

26,43

0,01

-1.036,93

-0,38

40,42

0,01

7,56

0,00

-32,86

-0,01

7,8

0,00

7,8

0,00

-7,8

0,00

Theo kết quả kiểm kê đất đai năm 2010, tỉnh Bình Dương có diện tích tự nhiên
là 269.442,84ha (giảm 79,6 ha so với kết quả kiểm kê năm 2005), nguyên nhân chủ
yếu là:
-

Việc điều chỉnh đường địa giới hành chính theo Chỉ thị 364/CT giữa thị trấn Dĩ
An của Bình Dương và các phường giáp ranh của Quận 9, thành phố Hồ Chí
Minh đã làm diện tích giảm 7,76 ha.

-

Trước năm 1999, bản đồ địa chính của các huyện, thị được thực hiện bằng
phương pháp điều vẽ ảnh và đo thủ công. Đến năm 2006, bản đồ địa chính được
xác lập lại theo phương pháp đo đạc điện tử. Do đó, diện tích của một số xã đã
thay đổi chính xác hơn (diện tích giảm là 45,05 ha).

-

Một số đơn vị hành chính trong tỉnh có sự chồng lấn ranh với nhau, nay qua
kiểm kê đã được điều chỉnh lại (ranh chồng lấn là 23,28 ha).

5.2.2 Đánh giá tình hình sử dụng đất đai theo mục đích sử dụng đến năm 2010
Về cơ bản diện tích các loại đất sản xuất nông nghiệp tương đối ổn định trong
05 năm qua, chủ yếu chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong nội bộ đất sản xuất nông
nghiệp. Biến động chủ yếu trong đất sản xuất nông nghiệp là chuyển đổi từ đất trồng
lúa nước sang đất trồng cây hàng năm và đất trồng cây hàng năm chuyển sang đất
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trồng cây lâu năm. Trong nhóm đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp chiếm 7,25 % và chủ
yếu tập trung ở 03 huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo và Tân Uyên, phần lớn là diện tích đất
rừng sản xuất.
Trong diện tích đất chuyên dùng, chiếm diện tích lớn nhất là đất sản xuất, kinh
doanh phi nông nghiệp và đất có mục đích công cộng. Đất sản xuất, kinh doanh phi
nông nghiệp chiếm phần lớn diện tích đất chuyên dùng là do trên địa bàn tỉnh Bình
Dương đã hình thành rất nhiều các khu, cụm công nghiệp. Đồng thời, do có nhiều dự
án sản xuất kinh doanh nằm ngoài các khu, cụm công nghiệp, phân bố tập trung chủ
yếu ở các huyện Thuận An, huyện Dĩ An, huyện Bến Cát, huyện Tân Uyên và thị xã
Thủ Dầu Một nên diện tích đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp có diện tích khá
lớn. Bên cạnh đó, diện tích đất ở cũng chiếm phần lớn diện tích nhóm đất phi nông
nghiệp chủ yếu là do hình thành các khu, cụm dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh.
5.2.3 Hiện trạng chất lượng môi trường đất
Hiện nay, Bình Dương chưa có mạng lưới quan trắc đất, tuy nhiên theo số liệu
quan trắc sơ bộ các mẫu đất đại diện như: Đất tự nhiên; đất chịu tác động bởi hoạt
động nông nghiệp; đất chịu tác động bởi hoạt động công nghiệp; khu chôn lấp chất thải
rắn; đất chịu tác động bởi hoạt động đô thị. Kết quả phân tích các mẫu đất đại diện cho
thấy:
6.1.1.3 Chất lượng môi trường đất tại khu vực chịu tác động bởi hoạt động công nghiệp:
So sánh kết quả phân tích chất lượng đất tại các vị trí lấy mẫu trên địa bàn tỉnh
Bình Dương với qui chuẩn và qui chuẩn cho phép, nhận thấy các thông số đều đạt quy
chuẩn và qui chuẩn cho phép. Kết quả này cho thấy hoạt động sản xuất công nghiệp
tỉnh Bình Dương chưa ảnh hưởng đến chất lượng môi trường đất của tỉnh.
6.1.1.4 Chất lượng môi trường đất tại khu vực chịu tác động bởi hoạt động nông
nghiệp:
Kết quả phân tích các thông số thuộc nhóm hợp chất vô cơ, nhóm hóa chất
BVTV họ Chlor hữu cơ, họ Phospho hữu cơ. So sánh kết quả phân tích chất lượng đất
nông nghiệp tại các vị trí lấy mẫu trên địa bàn tỉnh Bình Dương so với quy chuẩn và
qui chuẩn cho phép, cho thấy các thông số đều đạt quy chuẩn và qui chuẩn cho phép.
Từ các kết quả phân tích trên, cho thấy hoạt động nông nghiệp tỉnh Bình Dương chưa
ảnh hưởng đến chất lượng môi trường đất.
6.1.1.5 Chất lượng môi trường đất theo đặc điểm bị tác động bởi hoạt động đô thị:
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So sánh kết quả phân tích chất lượng đất đô thị tại các vị trí lấy mẫu cho thấy
các thông số đều đạt quy chuẩn và qui chuẩn cho phép. Như vậy có thể nói, hoạt động
đô thị tỉnh Bình Dương chưa ảnh hưởng đến chất lượng môi trường đất.
6.1.1.6 Chất lượng môi trường đất tự nhiên:
Kết quả phân tích các mẫu đất tự nhiên có thể thấy rằng đất tự nhiên trên địa
bàn tỉnh Bình Dương vẫn chưa bị ô nhiễm.
Tóm lại kết quả phân tích các mẫu đất trên địa bàn tỉnh cho thấy các chất lượng
môi trường đất còn tốt, chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm. Tuy nhiên, kết qua trên chưa nói
lên được vấn đề chất lượng đất mà cần có thời gian quan trắc, theo dõi. Do đó trong
thời gian tới tỉnh sẽ lập mạng lưới quan trắc đất nhằm theo dõi đánh giá những tác
động ảnh hưởng đến chất lượng môi trường đất.
5.3 Dự báo và quy hoạch phát triển liên quan đến môi trường đất năm 2020
Dự báo năm 2020, đất nông nghiệp tiếp tục giảm, đất phi nông nghiệp tiếp tục
tăng lên là do quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa tăng nhanh. Đất nông nghiệp giảm
đi 7,9% tương đương với 21.277ha; đất phi nông nghiệp tăng 7,91% tương đương
21.323ha; trong tổng diện tích đất dành sản xuất nông nghiệp là 185.935ha, đất sử
dụng sản xuất nông nghiệp 170.813 ha, chiếm 63,37%; đất lâm nghiệp tăng thêm
974ha do trồng cây phân tán tăng thêm nhằm tăng tỷ lệ cây xanh trong công nghiệp và
đô thị. Đất phi nông nghiệp, đất ở tăng thêm 6.000ha; đất chuyên dùng vẫn tăng thêm
15.587ha là do nhu cầu xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng cần thiết cho sự phát
triển kinh tế - xã hội tăng nhanh, như xây dựng đường sá và cơ sở hạ tầng kỹ thuật và
xã hội,… Cần xác định để có cơ chế điều chỉnh phù hợp sao cho việc sử dụng đất trên
địa bàn tỉnh phù hợp và hiệu quả. Đối với Bình Dương, đất đai là một lợi thế để phát
triển công nghiệp vành đai thành phố Hồ Chí Minh vốn đang có xu hướng lan tỏa xung
quanh. Vì vậy, cần có cơ chế thật tốt để quản lý và sử dụng tài nguyên quý giá này.
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Chương 6. Quản lý chất thải rắn
6.2 Nguồn phát sinh chất thải rắn đô thị, công nghiệp và y tế
6.2.1 Nguồn phát sinh chất thải rắn đô thị
Với dân số trung bình hơn 1.550.000 người, hàng trăm chợ và siêu thị lớn nhỏ,
hàng trăm nhà hàng, khách sạn, trường học, viện nghiên cứu, cơ quan, gần 2.796 nhà
máy nằm trong 24 khu công nghiệp và các cụm công nghiệp; khoảng 8.138 cơ sở công
nghiệp khác; khoảng 100 cơ sở y tế, hàng ngày tỉnh Bình Dương đổ ra khoảng 884 tấn
chất thải rắn, bao gồm chất thải rắn sinh hoạt từ hộ dân, các cơ quan, xí nghiệp, trong
các cơ sở công nghiệp, chất thải công nghiệp không nguy hại và các loại xà bần.
6.2.2 Nguồn phát sinh chất thải rắn công nghiệp
Tại Bình Dương các cơ sở sản xuất công nghiệp chủ yếu tập trung trong các khu
công nghiệp và cụm công nghiệp đã quy hoạch của tỉnh. Tổng số KCN – CCN hiện
nay của tỉnh Bình Dương đã được cấp phép là 28 khu với tổng diện tích quy hoạch
được phê duyệt là 8.751ha, trong đó có 24 khu đã đi vào họat động với tổng diện tích
7.000ha. Đây là các nguồn phát sinh chất thải công nghiệp và nguy hại (CTRCN và
CTNH) chính của tỉnh. Thống kê tổng khối lượng CTRCN và CTNH như sau:
Bảng II.2: Tổng khối lượng CTRCN và CTNH phát sinh hiện tại trên địa bàn tỉnh
Bình Dương
Khối lượng phát sinh

Khu vực

CTRCN

CTNH

Khu công nghiệp

85.626

21.821

Cụm công nghiệp

2.179

553

Ngoài khu công nghiệp

234.559

39.245

Tấn/năm

322.364

61.619

Tấn/ngày

883

169

Tổng

Nhìn chung tất cả các loại hình sản xuất đều phát sinh CTRCN và CTNH. Mỗi
loại hình hoạt động chứa các loại chất thải đặc trưng. Riêng dầu nhớt, bóng đèn huỳnh
quang và giẻ lau thải phát sinh ở tất cả các ngành sản xuất với mức độ phát thải thay
đổi tùy theo quy mô và loại hình sản xuất. Trong các loại CTNH, lượng bùn thải chiếm
tỷ lệ lớn và khả năng tái chế, tái sử dụng là rất thấp do vậy đòi hỏi vấn đề đầu tư xử lý
lớn hơn các loại CTNH khác.
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6.2.3 Nguồn phát sinh chất thải rắn y tế
Nguồn phát sinh chất thải rắn y tế phát sinh từ các các bệnh viện đa khoa tỉnh,
bệnh viện y học cổ truyền, bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng, trung tâm y tế
dự phòng, bệnh viện và trung tâm y tế huyện. Theo thống kê lượng chất thải y tế phát
sinh trên địa bàn tỉnh Bình Dương khoảng 3.433 kg/ngày, trong đó có khoảng 18% là
chất thải y tế nguy hại. Bao gồm:
− Lượng chất thải y tế bệnh viện: 3.100 kg/ngày;
− Lượng chất thải y tế trạm xá và các phòng khám bệnh y tế tư nhâ: 333 kg/ngày;
6.3 Hiện trạng công tác thu gom và xử lý chất thải rắn
6.3.1 Hiện trạng công tác thu gom và xử lý chất thải rắn đô thị
6.3.1.1 Hiện trạng hệ thống thu gom:
Công tác quản lý chất thải rắn tại các KCN và đô thị của Bình Dương hiện vẫn
còn nhiều yếu kém. Theo thống kê, đến năm 2010, tỷ lệ thu gom, xử lý CTR chỉ đạt
trung bình khoảng 710 tấn/ngày, đạt tỷ lệ 84% và chủ yếu tập trung tại khu vực nội thị.
Việc thu gom và vận chuyển chất thải rắn toàn tỉnh Bình Dương do khoảng 65 đơn vị,
cá nhân thực hiện. Khối lượng thu gom của các đơn vị thu gom chính tại các khu vực
đô thị trên địa bàn tỉnh được trình bày trong bảng sau:
STT

Khối lượng thu gom

Đơn vị thu gom

(tấn/ngày)

Tỷ lệ (%)

1

Công ty Cấp thoát nước và Môi
trường Bình Dương

620

87

2

Xí nghiệp công trình đô thị huyện
Tân Uyên

55

7,9

3

Đội công trình công cộng huyện
Dầu Tiếng

20

2,9

4

Đội công trình công cộng huyện
Phú Giáo

15

2,2

6.3.1.2 Quá trình xử lý rác:
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Hiện nay, đa số lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh ở khu vực thị xã Thủ
Dầu Một, huyện Dĩ An, Thuận An… đều được thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp
tại các ô chôn lấp tạm của Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Bình Dương. Bình quân
mỗi ngày Khu liên hợp tiếp nhận khoảng 620 tấn chất thải rắn sinh hoạt. Bên cạnh đó,
các huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo và Tân Uyên do đặc thù của khu vực và cách xa khu
liên hợp nên chất thải rắn được thu gom và đổ tại các bãi rác lộ thiên của huyện.
6.3.2 Thu gom và xử lý chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại
Tính đến thời điểm hiện nay, có 13 đơn vị thực hiện vận chuyển và xử lý chất
thải công nghiệp (CTCN) và chất thải nguy hại (CTNH) trên địa bàn tỉnh Bình Dương,
trong đó chỉ có 4 đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Các đơn vị này đều đã
được cấp phép vận chuyển và xử lý CTNH. Trên thực tế chỉ có khoảng 15% khối
lượng CTNH được thu gom, vận chuyển đúng quy định. Chỉ các doanh nghiệp lớn có
tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và ISO 14000 quan tâm đến việc giảm thiểu chất thải tại
nguồn, số này chiếm khoảng 14,5%.
Tuy nhiên trong thực tế hiện nay, việc liên kết xử lý đang diễn ra mạnh, do xu
hướng “xử lý trọn gói“ của các chủ nguồn thải nên phát sinh tình trạng các đơn vị
không có chức năng xử lý liên kết với các đơn vị có chức năng để chuyển giao chất
thải. Theo khảo sát, ngoài 13 đơn vị xử lý có chức năng, thực tế hiện có khoảng hơn
159 doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh phế liệu, các doanh nghiệp này nếu hoạt
động đúng chức năng sẽ góp phần phân loại, tái chế, tái sử dụng chất thải giúp cho việc
quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh hiệu quả và thuận lợi hơn. Tuy nhiên, do nhu cầu
về lợi ích kinh tế nên các doanh nghiệp này thường thu gom luôn cả chất thải nguy hại.
Điều này đã gây khó khăn cho công tác quản lý chất thải rắn hiện nay.
6.3.3 Thu gom và xử lý chất thải rắn y tế:
Trên địa bàn tỉnh hiện có 17 bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện, với tổng số
giường bệnh là 2.370; 106 trạm y tế và phòng khám đa khoa. Đối với các bệnh viện,
chất thải rắn y tế hiện nay đều được phân loại tại bệnh viện theo đúng quy định của Bộ
Y tế nhưng công tác lưu giữ đa số còn chưa thực hiện đúng. Tỷ lệ chất thải y tế được
thu gom, xử lý trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 91,3%. Cụ thể tại các đơn vị như sau:
-

Tỷ lệ chất thải y tế bệnh viện được thu gom, xử lý: 100%

-

Tỷ lệ chất thải y tế các trạm y tế và phòng khám tư nhân được thu gom,
xử lý : 10%
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Công nghệ xử lý rác thải y tế tại các bệnh viện của tỉnh đều là công nghệ đốt, hiện
có 07/17 bệnh viện có trang bị lò đốt chất thải y tế, tổng khối lượng chất thải y tế đốt
khoảng 142kg/ngày, tuy nhiên tất cả các lò đốt đều chưa có hệ thống xử lý khí thải
hoàn chỉnh, điều này đã gây ảnh hưởng đến môi trường rất lớn khi vận hành các lò đốt
này nhất là lò đốt của 02 bệnh viện đa khoa Thuận An và Dĩ An nằm trong khu vực
dân cư, đô thị. Mặc dù các lò đốt không đảm bảo yêu cầu về mặt bảo vệ môi trường
nhưng ngoài xử lý chất thải tại bệnh viện mình, các bệnh viện còn tiếp nhận rác thải y
tế từ bệnh viện tuyến dưới khác. Việc xử lý rác thải y tế tại các bệnh viện của Bình
Dương hiện nay cũng còn gặp nhiều khó khăn, vì đa số các bệnh viện nằm trong khu
vực nội thành, nội thị nên việc mỗi bệnh viện bố trí một lò đốt chất thải y tế cũng tạo ra
nhiều nguồn khí thải phân tán khó quản lý.
Do đặc thù như trên, dù một số bệnh viện đã được trang bị lò đốt nhưng quá trình
đốt không hiệu quả và gây tác động xấu đối với cộng đồng dân cư xung quanh nên đa
số các bệnh viện hiện nay đều chọn phương án xử lý chất thải y tế bằng cách ký hợp
đồng chuyển giao chất thải y tế nguy hại cho các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý
bên ngoài có chức năng, hiện có 13 bệnh viện lựa chọn phương án này.
Đối với các trạm y tế và phòng khám đa khoa, công tác quản lý chất thải y tế còn
nhiều bất cập, từ khân phân loại, lưu giữ đến xử lý: 20% các phòng khám hiện nay
không thực hiện việc phân loại chất thải rắn y tế theo quy định, còn để lẫn các loại rác
y tế với nhau, thậm chí có nơi còn để lẫn với rác sinh hoạt. Chỉ có 35 trong tổng số 106
trạm y tế và phòng khám đa khoa (chiếm 33%) trên địa bàn tỉnh chuyển giao chất thải
y tế nguy hại cho các đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý nhưng chỉ có
khoảng 50% số lượng cơ sở y tế này có ký hợp đồng theo quy định. Lượng chất thải y
tế còn của các phòng khám đa khoa còn lại đa số thực hiện xử lý chất thải y tế bằng
cách tự đốt trong các hố đào trong khuôn viên đơn vị theo qui định cho phép về xử lý
chất thải y tế của cơ quan chức năng nhưng phương pháp đốt này lại gây ô nhiễm đến
môi trường.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 2 đơn vị dịch vụ xử lý chất thải y tế là Công ty
TNHH 1 thành viên cấp thoát nước và môi trường Bình Dương và Công ty TNHH
SXTMDV môi trường Việt Xanh. Các đơn vị này đều có hệ thống lò đốt chất thải nguy
hại đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép. Theo thống kê của hai đơn vị này,
tổng khối lượng chất thải y tế nguy hại tiếp nhận từ các bệnh viện tại tỉnh Bình Dương
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trung bình 250kg/ngày. Điều này cho thấy một phần chất thải còn lại chưa được xử lý
theo đúng quy định, cần được các cơ quan quản lý kiểm tra, giám sát chặt chẽ hơn.
6.4 Ảnh hưởng của ô nhiễm chất thải rắn
Hiện nay, đa số lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh đều được thu gom, vận
chuyển và xử lý chôn lấp tại các ô chôn lấp của Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Bình
Dương. Bên cạnh đó, các huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo và Tân Uyên do đặc thù của khu
vực và cách xa khu liên hợp nên chất thải rắn được thu gom và đổ tại các bãi rác lộ
thiên của huyện. Việc xử lý này thường không đảm bảo chất lượng vệ sinh do không
thực hiện theo các quy trình xử lý hợp vệ sinh nên việc gây ô nhiễm môi trường cho
khu vực xung quanh là không thể tránh khỏi.
Ngoài các vấn đề về xử lý chất thải rắn (chôn lấp) đang được lãnh đạo Tỉnh
quan tâm và giải quyết (đã xây dựng được khu xử lý tại xã Chánh Phú Hoà, huyện Bến
Cát với diện tích 74,5ha) thì ô nhiễm trong khâu thu gom, vận chuyển đang ngày càng
gia tăng. Phương tiện thu gom phần lớn không đạt qui chuẩn kỹ thuật và không đảm
bảo vệ sinh môi trường. Các điểm tập kết chất thải rắn (điểm hẹn, trạm trung chuyển)
chưa được đầu tư xây dựng đúng mức, không đảm bảo vệ sinh. Hệ thống vận chuyển
chưa đáp ứng nhu cầu vận chuyển chất thải rắn hàng ngày gây nên tình trạng chất thải
rắn tồn đọng trong khu dân cư. Đặc biệt, chất thải rắn chưa được phân loại để thu hồi
các thành phần có khả năng tái chế, tái sử dụng và quan trọng là trong chất thải rắn đưa
đi chôn lấp có cả chất thải nguy hại.
Riêng đối với chất thải y tế, như đã nêu trên, chỉ có 2/15 đơn vị thực hiện thu
gom, vận chuyển chất thải y tế có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải
nguy hại. Bên cạnh đó, quy trình xử lý chất thải y tế cũng còn nhiều bất cập gây ô
nhiễm môi trường không khí, nước và đất. Trong 7 bệnh viện có lò đốt rác thải y tế thì
tất cả đều chưa có hệ thống xử lý khí thải hoàn chỉnh, chỉ có 03/07 lò có hệ thống xử lý
đơn giản, thu bụi sau quá trình đốt. Tro bụi sau quá trình đốt đều được chôn lấp hoặc
xử lý chung với chất thải sinh hoạt mà chưa được kiểm soát các chất độc hại.
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PHẦN III:

THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG CÁC NGÀNH
LĨNH VỰC

Chương 7. Thực trạng môi trường công nghiệp
7.1 Tình hình hoạt động và phát triển công nghiệp
Bằng những chủ trương đúng và chính sách phù hợp đã tạo được sự chuyển biến
tích cực về phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian qua, nhiều dự án
có quy mô sản xuất lớn, công nghệ tiên tiến và tạo ra sản phẩm mới được thành lập và
đi vào hoạt động đã đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghiệp về lượng cũng như về
chất. Bên cạnh đó, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống của tỉnh cũng
được duy trì và phát triển ổn định. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của khủng
hoảng kinh tế nhưng giai đoạn 2005 - 2010, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa
bàn tỉnh vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng cao và đạt các mục tiêu đề ra, cụ thể giá
trị sản xuất công nghiệp tăng trung bình hàng năm đạt 20%, tỷ trọng công nghiệp trong
cơ cấu GDP đến cuối năm 2009 chiếm 63%.
Trong giai đoạn 2005 - 2010, tỉnh đã thành lập thêm 13 khu công nghiệp, nâng
tổng số khu công nghiệp đã được thành lập trên địa bàn tỉnh là 28 khu với tổng diện
tích 8.751 ha (gấp 2,7 lần năm 2005), trong đó có 24 khu công nghiệp đã đi vào hoạt
động và tỷ lệ cho thuê đất
bình quân đạt 60%. Hiện
nay, có 1.346 dự án đầu
tư vào khu công nghiệp
với tổng số vốn hơn 7 tỉ
USD và gần 15.000 tỉ
đồng, trong đó có khoảng
1.200 doanh nghiệp đang
hoạt động, tăng gấp 1,8
lần năm 2005. Đối với

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp
Tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu GDP
Tỷ lệ lao động qua đào tạo
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64.1

63.5

64.4

64.8

62.3
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Hình III.1: Một số chỉ tiêu tăng trưởng công nghiệp
qua các năm

cụm công nghiệp, tính
đến thời điểm hiện nay đã hình thành 9 cụm công nghiệp với tổng diện tích trên 650
ha, trong đó có 03 cụm đã lấp kín diện tích, 01 cụm chưa lấp đầy và 05 cụm đang tiếp
tục đền bù giải tỏa, với khoảng 1.450 doanh nghiệp đăng ký hoạt động.
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Việc thu hút các dự án đầu tư ngoài khu, cụm công nghiệp trong thời gian qua
cũng rất phát triển. Tính đến thời điểm hiện nay, có 8.138 dự án đầu tư ngoài khu, cụm
công nghiệp, trong đó có 927 dự án đầu tư nước ngoài chiếm 11,4% với tổng số vốn
khoảng 6 tỉ USD và 7.211 dự án đầu tư trong nước chiếm 88.6% với tổng số vốn
39.548 tỉ đồng. Bên cạnh một số doanh nghiệp có quy mô lớn thì phần lớn các doanh
nghiệp đầu tư ngoài khu, cụm công nghiệp là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nguồn lực
còn hạn chế. Ngoài ra, việc phát triển công nghiệp trước đây chưa chú trọng đến quy
hoạch địa điểm đầu tư nên đã dẫn đến tình trạng hạ tầng kỹ thuật không đồng bộ, nhiều
cơ sở sản xuất nằm đan xen trong dân cư.
Nhìn chung, giai đoạn 2005 – 2010, hoạt động sản xuất công nghiệp đã có
những thành tựu nhất định và có đóng góp rất lớn cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã
hội của tỉnh, tuy nhiên công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở công nghiệp trên địa
bàn tỉnh còn nhiều tồn tại, cần phải tập trung giải quyết để đảm bảo sự phát triển bền
vững theo như mục tiêu đã đề ra.
7.2 Đánh giá công tác quản lý môi trường công nghiệp
Trong thời gian qua, công tác phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm công nghiệp
ngày càng được tăng cường. Để góp phần hạn chế gia tăng ô nhiễm, tỉnh đã ban hành
Quy định bố trí các ngành sản xuất công nghiệp theo hướng ưu tiên đầu tư vào khu
công nghiệp và không thu hút các ngành công nghiệp có nguy cơ ô nhiễm cao như dệt
nhuộm, thuộc da, xi mạ. Việc xem xét, đánh giá các dự án đầu tư gắn với việc đáp ứng,
phù hợp với quy hoạch và đảm bảo các điều kiện về môi trường cũng được quan tâm
hơn. Qua thống kê từ năm 2006 đến nay, đã có 94 dự án đầu tư bị từ chối, trong đó có
87 dự án không phù hợp quy hoạch và 7 dự án không đảm bảo về môi trường. Tỉ lệ cơ
sở mới bố trí đúng quy hoạch được phê duyệt, áp dụng công nghệ sạch hoặc trang bị
các thiết bị giảm thiểu ô nhiễm và xử lý chất thải đến nay đạt 80%. Tỉ lệ cơ sở sản xuất
kinh doanh đạt qui chuẩn môi trường hoặc được cấp chứng nhận ISO 14001 là 16,5 %.
Các khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất mới thành lập đều có lập báo cáo đánh giá
tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường trước khi đi vào hoạt động.
Bên cạnh công tác kiểm soát ô nhiễm thì những biện pháp khuyến khích, hỗ trợ
các các cơ sở công nghiệp khắc phục ô nhiễm môi trường cũng được quan tâm như
tỉnh đã ban hành chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp gây ô nhiễm phải di dời hay đã
xây dựng Danh sách doanh nghiệp xanh. Việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát
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triển công nghiệp cũng được chú trọng, nhiều dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát
nước cho các khu, cụm công nghiệp đã được triển khai.
Do chủ động và tích cực thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát như
trên, tình hình ô nhiễm môi trường của các khu công nghiệp cũng như các cơ sở sản
xuất nằm ngoài khu công nghiệp trong thời gian qua phần lớn đã được khống chế, chất
lượng môi trường ở một số khu vực và doanh nghiệp đã được cải thiện. Tuy nhiên,
thực tế cũng cho thấy hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào các khu công nghiệp,
nhất là hệ thống thoát nước chưa được xây dựng một cách đồng bộ, nước thải của một
số khu công nghiệp không có chỗ thoát làm gia tăng thêm các điểm nóng về môi
trường, tình trạng ô nhiễm môi trường còn xảy ra ở một số khu vực có tốc độ phát triển
công nghiệp và đô thị nhanh như khu vực kênh Ba Bò, suối Bưng Cù, suối Siệp....
7.2.1 Nước thải
Tổng lượng nước thải công nghiệp trên toàn tỉnh ước tính khoảng 129.000
m /ngày, trong đó lượng nước thải từ các KCN khoảng 49.000 m3/ngày và lượng nước
thải từ các cụm công nghiệp, các doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp khoảng
80.000 m3/ngày. Trong số 24 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động thì 20 khu đã có hệ
thống xử lý nước thải tập trung, 03 khu đang xây dựng, đạt tỉ lệ 86% và 01 khu chưa
triển khai xây dựng. Tỉ lệ các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đấu nối nước thải
về hệ thống xử lý tập trung đạt 92%, trong đó có nhiều khu công nghiệp đạt 100%.
3

Mặc dù đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải nhưng do chưa kiểm soát được chất
lượng nước đầu vào nên một số khu công nghiệp nhiều khi chưa xử lý nước thải đạt
quy chuẩn môi trường. Kết quả quan trắc nước thải của các khu công nghiệp trong thời
gian qua cho thấy, tỷ lệ các khu công nghiệp còn thải nước thải vượt quy chuẩn cho
phép khoảng 38%. Việc nước thải chưa xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường cùng
với một số doanh nghiệp chưa đấu nối vào hệ thống xử lý tập trung đã gây ra tình trạng
ô nhiễm môi trường tại nguồn tiếp nhận nước thải của một số khu công nghiệp trên địa
bàn tỉnh hiện nay.
Vấn đề xử lý nước thải cho các cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn
tỉnh là vấn đề bức xúc trong thời gian qua. Trong 9 cụm công nghiệp đã hình thành thì
chỉ có cụm công nghiệp Thành Phố Đẹp đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải, các
cụm công nghiệp còn lại chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải, thậm chí chưa có
tách riêng hệ thống thoát nước mưa và nước thải. Hiện nay, các doanh nghiệp nằm
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trong các cụm công nghiệp chủ yếu tự xử lý nước thải trong nhà máy rồi thải vào hệ
thống thoát chung của cụm.
Công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nằm ngoài các
khu công nghiệp trong thời gian qua là một vấn đề thách thức đối với tỉnh Bình Dương.
Bên cạnh một số ít các doanh nghiệp có quy mô lớn thực hiện tương đối tốt công tác
bảo vệ môi trường, còn lại đa số là các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, được hình
thành từ những năm 1990-1995, nguồn lực hạn chế, công nghệ lạc hậu, lại nằm đan
xen trong các vùng dân cư không có hạ tầng kỹ thuật về cấp thoát nước. Tính đến nay
có khoảng 75% số cơ sở sản xuất nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã đầu
tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, tuy nhiên trong số đó chỉ có khoảng 20% là xử
lý đạt hiệu quả. Thực trạng này một mặt đã ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của
tỉnh; mặt khác, đã làm phát sinh nhiều tranh chấp, khiếu kiện phức tạp về môi trường
giữa cơ sở sản xuất công nghiệp và cộng đồng dân cư rất khó giải quyết.
7.2.2 Khí thải:
Hoạt động sản xuất luôn phát sinh khí thải, tùy theo ngành nghề sản xuất mà
thành phần ô nhiễm trong khí thải khác nhau. Nhìn chung, khí thải phát sinh từ các cơ
sở sản xuất công nghiệp có hai nguồn là nguồn điểm và nguồn diện. Hiện nay, các cơ
sở sản xuất chủ yếu mới khống chế và kiểm soát được nguồn điểm, còn nguồn diện
vẫn chưa được thu gom và xử lý triệt để. Ô nhiễm không khí từ nguồn diện hầu như
chưa được kiểm soát chặt chẽ, lan truyền ra ngoài khu vực sản xuất gây ảnh hưởng môi
trường không khí xung quanh.
Đối với các doanh nghiệp nằm trong khu, cụm công nghiệp hiện nay đều xây
dựng và lắp đặt hệ thống xử lý khí thải cho các nguồn điểm, bên cạnh đó do nằm tách
biệt với khu dân cư nên ảnh hưởng khí thải từ các khu, cụm công nghiệp đến dân cư
không lớn và ít có khiếu nại của dân cư. Kết quả quan trắc không khí tại một số khu
công nghiệp trong thời gian qua cho thấy hầu hết các chỉ tiêu ô nhiễm đều nằm trong
qui chuẩn cho phép.
Đối với các cơ sở nằm ngoài khu công nghiệp mặc dù cũng xây dựng và lắp đặt
hệ thống xử lý khí thải cho các nguồn điểm nhưng khí thải từ các nguồn diện chưa
được khống chế hoàn toàn nên gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường không khí cục bộ
tại một số khu vực, nhất là các cơ sở sản xuất gốm sứ và chế biến gỗ. Nhiều doanh
nghiệp nằm gần hoặc đan xen trong khu dân cư, đồng thời chưa thu gom và xử lý triệt
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để khí thải phát sinh trong quá trình hoạt động gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người
dân xung quanh. Vấn đề ô nhiễm khí thải của các doanh nghiệp nằm gần hoặc đan xen
trong khu dân cư là vấn đề tương đối bức xúc và tạo ra nhiều khiếu kiện, khiếu nại
trong thời gian qua nên cần phải quan tâm giải quyết.
7.2.3 Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động công nghiệp
Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động công nghiệp về cơ bản gồm 3 loại, đó là
chất thải rắn sinh hoạt của công nhân, chất thải rắn công nghiệp không nguy hại và
chất thải nguy hại. Do tính chất của các loại chất thải rắn khác nhau dẫn đến việc thu
gom vận chuyển và xử lý lượng chất thải rắn này là khác nhau.
Tổng lượng chất thải rắn công nghiệp phát sinh trên địa bàn tỉnh hiện nay
khoảng 883 tấn/ngày, trong đó lượng chất thải nguy hại là 169 tấn/ngày, chiếm khoảng
16%. Thành phần của chất thải công nghiệp rất đa dạng bao gồm những chất thải có
thể tái chế được như giấy, gỗ, nhựa, kim loại…và những chất thải cần phải xử lý triệt
để như bùn từ hệ thống xử lý nước thải, giẻ lau, bao bì đựng hoá chất…. Thực tế, nhận
thức về vấn đề quản lý CTNH tại nguồn của doanh nghiệp ở nhiều nơi còn đơn giản,
thiếu sự đầu tư cần thiết để quản lý CTNH đúng cách, ngoài ra công tác này còn bị giới
hạn do thiếu các hướng dẫn đăng ký, giám sát kê khai cụ thể. Tại một số doanh nghiệp,
tình trạng thu gom, thải bỏ chung CTNH với rác sinh hoạt còn phổ biến, nhất là các
doanh nghiệp có quy mô sản xuất nhỏ, hình thức hộ gia đình. Hình thức lưu giữ lâu dài
không kiểm soát tại nguồn phát sinh để chờ nhà nước thu gom, xử lý là phổ biến, tỷ lệ
tự xử lý và tiêu huỷ CTNH còn tương đối cao, đa số các chủ nguồn thải chỉ chú trọng
đến việc phân loại chất thải có giá trị tái chế (chiếm 61,24%). Ngoài ra, ý thức trách
nhiệm của nhiều chủ nguồn thải về an toàn lao động trong khâu phân loại tại nguồn
chưa cao là nguyên nhân làm ảnh hưởng đến chất lượng môi trường và sức khoẻ của
người lao động.
Với các chủ nguồn thải, đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH chỉ mang tính đối
phó khi bị thanh tra, kiểm tra hoặc phát sinh các vướng mắc liên quan đến CTNH. Việc
phân loại CTNH tại nguồn thực tế tiến hành không đều đặn, các quy định về lưu chứa,
thu gom vận chuyển chất thải chưa được quan tâm. Việc lựa chọn đơn vị xử lý vẫn chỉ
dựa trên tiêu chí đơn giá, rất ít doanh ngiệp quan tâm đến giám sát khâu xử lý.
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Nhìn chung hoạt động quản lý chất thải nguy hại tại các doanh nghiệp trên địa
bàn tỉnh hiện vẫn cần phải thực hiện nhiều giải pháp quản lý nhằm đảm bảo toàn bộ
lượng chất thải rắn công nghiệp được thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy định.
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Chương 8. Thực trạng môi trường đô thị
8.1 Tình hình hoạt động và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh
Trong giai đoạn 2005 – 2010, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh đã làm cho
quá trình đô thị hóa địa bàn tỉnh diễn ra nhanh và mạnh cụ thể là sự hình thành các khu
đô thị mới hay các khu dân cư, cụm dân cư. Toàn tỉnh hiện có 112 dự án đầu tư khu
dân cư, nhà ở thương mại với tổng diện tích là 6.253 ha; trong đó, có 28 dự án đã cơ
bản hoàn chỉnh, 38 dự án đang xây dựng hạ tầng kỹ thuật và 46 dự án đang đền bù giải
toả. Các doanh nghiệp, hộ gia đình đã xây dựng 575.000m2 nhà ở phục vụ cho trên
143.000 công nhân và gần 42.000m2 nhà ở phục vụ 6.000 sinh viên. Đến nay, diện tích
nhà ở đạt 15,12 m2/người.
Công tác phát triển kết cấu hạ tầng cũng được chú trọng. Bằng nhiều hình thức
huy động đầu tư, tính đến thời điểm này tỉnh đã phát triển nhiều công trình hạ tầng đáp
ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội khá nhanh của Tỉnh, cụ thể:
- Về giao thông: các công trình giao thông chủ yếu của tỉnh, giao thông bên trong
các khu công nghiệp, khu đô thị được đầu tư tạo thành mạng lưới giao thông kết nối
các địa phương trong tỉnh và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Phong trào giao
thông nông thôn, chỉnh trang đô thị ở các xã, phường, thị trấn được nhân dân tích cực
tham gia góp phần phát triển giao thông trên địa bàn. Hoạt động vận tải, nhất là vận tải
chuyên dùng phát triển mạnh, các tuyến xe buýt được mở rộng trong nội tỉnh và kết nối
đến các tỉnh lân cận đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.
- Về cấp điện: đã đầu tư cải tạo, xây dựng mới nhằm tăng công suất, nâng cao
chất lượng cấp điện phục vụ sản xuất và tiêu dùng. Tổng công suất trạm nguồn hiện là
2.518MVA gấp 1,9 lần năm 2005 (Nghị quyết là 2.500MVA). Năm 2010, 100% xã, ấp
đã có điện; tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt trên 99%. Điện thương phẩm tăng bình quân
18,83% hàng năm.
- Về cấp nước: đã đầu tư xây dựng 15 nhà máy nước, đưa vào sử dụng 3 công
trình cấp nước mới; nâng tổng công suất cấp nước toàn tỉnh lên 267.800 m3/ngày đêm;
95% hộ dân thành thị được sử dụng nước sạch.
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8.2 Đánh giá công tác quản lý môi trường đô thị
8.2.1 Nước thải:
Trong giai đoạn 2005 - 2009, với việc phát triển thêm các khu công nghiệp đã
làm gia tăng nhanh chóng dân số toàn tỉnh, đặc biệt sự gia tăng dân số tại các huyện
phía Nam của tỉnh như Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên và thị xã Thủ Dầu Một,
điều này dẫn đến việc gia tăng nhanh lượng dân số vùng đô thị. Với tổng dân số toàn
tỉnh hiện nay là 1.552.061 người thì tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trên địa
bàn tỉnh ước tính khoảng 100.884 m3/ngày.đêm, trong đó lượng nước thải đô thị chiếm
46,2%.
Hầu hết các đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương hiện nay chưa tách riêng hệ
thống thoát nước mưa và nước thải, chưa có hệ thống thu gom và xử lý nước thải.
Nước thải của các hộ dân cư trong các khu dân cư và các đô thị hiện nay chỉ xử lý sơ
bộ qua bể tự hoại rồi thải ra môi trường. Do các đô thị, các khu dân cư tập chung chưa
có hệ thống xử lý nước thải, nước thải xả trực tiếp ra sông, rạch làm gia tăng ô nhiễm
môi trường nước. Kết quả quan trắc cho thấy, chất lượng nước trên một số kênh rạch
khu vực thị xã Thủ Dầu Một, huyện Dĩ An và huyện Thuận An hiện nay tiếp tục bị suy
giảm do nước thải đô thị và góp phần tạo nên một số điểm nóng về môi trường.
Để giải quyết vấn đề bức xúc về thoát nước, xử lý nước thải tại các khu đô thị,
tỉnh đã xác lập danh mục 15 dự án thoát nước, trong đó có dự án cải thiện môi trường
nước Nam Bình Dương đầu tư cả về hệ thống thoát và xử lý nước thải, ưu tiên đầu tư
trong giai đoạn 2006 - 2012. Đến nay, các dự án này đã hoàn thành thủ tục đầu tư, một
số dự án đã được triển khai thi công như hệ thống thoát nước Thủ Dầu Một, dự án cải
thiện môi trường nước Nam Bình Dương. Bên cạnh đó, các khu dân cư mới cũng đã
quan tâm, xây dựng hệ thống thoát nước theo quy hoạch được phê duyệt, nhiều khu
nhà trọ được cải tạo, nâng cấp góp phần cải thiện môi trường đô thị trên địa bàn tỉnh.
Tuy nhiên, tiến độ xây dựng các dự án rất chậm so với tốc độ đô thị hoá, mạng lưới
thoát nước bị chấp vá giữa cũ và mới, chưa có hệ thống thoát nước thải riêng với nước
mưa; các đô thị, các khu dân cư tập chung chưa có hệ thống xử lý nước thải, nước thải
xả trực tiếp ra sông, rạch làm gia tăng ô nhiễm môi trường nước.
Một vấn đề nổi cộm nhất trong nước thải đô thị của Bình Dương là công tác xử
lý nước thải y tế tại các bệnh viện. Tổng lượng nước thải y tế tại các bệnh viện phát
sinh hiện nay khoảng 1.137m3/ngày, trong đó có 11 bệnh viện đã có hệ thống xử lý
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nước thải nhưng chỉ có khoảng 20% là đạt tiêu chuẩn thải. Hầu hết các phòng khám đa
khoa, trạm y tế đều không có hệ thống xử lý nước thải. Nguyên nhân của tình trạng này
là do khó khăn trong việc bố trí vốn đầu tư và kinh phí vận hành hệ thống xử lý nước
thải.
Như vậy, với tình hình phát triển đô thị và khu dân cư trên địa bàn tỉnh như hiện
nay, vấn đề ô nhiễm do nước thải đô thị cũng là một trong những nguyên nhân gây ô
nhiễm môi trường nước nghiêm trọng không kém phần so với hoạt động công nghiệp.
8.2.2 Chất thải rắn
Với dân số đô thị theo thống kê, hiện nay tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát
sinh trên địa bàn tỉnh khoảng 710 tấn/ngày. Việc thu gom, xử lý chất thải rắn đô thị
được cải thiện đáng kể trong thời gian qua. Các xí nghiệp công trình đô thị được tăng
cường thêm nhân lực và trang thiết bị, nhiều tổ rác dân lập được hình thành đã nâng tỉ
lệ rác đô thị được thu gom đạt trên 84%. Một số hạng mục như hố chôn lấp hợp vệ
sinh, trạm xử lý nước rỉ rác của Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Bình Dương được
xây dựng và đưa vào vận hành, giúp cho việc xử lý rác ngày càng tốt hơn. Để việc thu
gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn đô thị một cách đồng bộ và đảm bảo vệ sinh, tỉnh
đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn và qui định thực hiện. Tuy nhiên, các hướng
dẫn, qui định triển khai thực hiện còn chậm chưa đồng bộ; còn nhiều dự án khu dân cư,
khu đô thị mới triển khai thực hiện không đúng quy hoạch được duyệt; việc tổ chức
quản lý các khu nhà trọ còn nhiều lỏng lẻo; tình trạng vứt, xả các chất thải bừa bãi nơi
công cộng còn diễn ra khá phổ biến nhưng chưa được chính quyền cấp xã xử lý kiên
quyết và kịp thời.
Trong tổng số lượng chất thải rắn đô thị thu gom được, có khoảng 87% lượng
chất thải rắn đô thị được chôn lấp hợp vệ sinh tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam
Bình Dương, phần còn lại đang được đổ tại những khu đất trống thuộc một số địa bàn
huyện Dầu Tiếng và Phú Giáo. Phần chất thải chưa được thu gom, xử lý hiện nay đa số
thuộc vào các đối tượng là hộ dân có đất rộng họ tự trong khuôn viên gia đình hoặc
một số nhà khu nhà trọ tại các huyện có tốc độ phát triển công nghiệp phát triển cao
như Thuận An, Dĩ An do ý thức người dân chưa cao thải xả ra kênh, rạch thoát nước.
Đây cũng là một trong các nguyên nhân góp phần gây ô nhiễm các suối, kênh, rạch
trên địa bàn tỉnh.
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8.2.3 Môi trường không khí
Việc phát triển cơ sở hạ tầng đô thị phát triển chậm và không kịp với tốc độ
phát triển dân cư tại các đô thị trên địa bàn tỉnh đã gây ra sự quá tải cho các đô thị cũng
như các vấn đề về vệ sinh môi trường đó là việc tăng nhanh các phương tiện giao
thông dẫn đến việc gia tăng mức độ ô nhiễm.
Quá trình xây dựng đường giao thông chưa hoàn chỉnh, lượng phương tiện giao
thông vận tải hàng ngày cao đã thải ra một lượng bụi rất và khí thải lớn gây ô nhiễm
môi trường không khí. Bên cạnh đó, hoạt động giao thông vận tải còn tạo ra tiếng ồn
và độ rung khá lớn gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong đô thị. Ngoài ra,
việc một số cơ sở sản xuất công nghiệp nằm đan xen trong khu dân cư, chưa thực hiện
tốt việc khống chế ô nhiễm cũng làm gia tăng mức độ ô nhiễm không khí trong các khu
đô thị và khu dân cư trên địa bàn tỉnh.
Kết quả quan trắc chất lượng không khí tại khu đô thị cho thấy nồng độ bụi và
tiếng ồn tại một số nút giao thông vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường cho phép,
còn các thông số ô nhiễm khác như CO, SO2 và NO2 nằm trong quy chuẩn nhưng cao
hơn so với các khu vực khác. Điều này cho thấy quá trình phát triển đô thị đã có tác
động mạnh đến môi trường không khí của tỉnh.
8.2.4 Môi trường đất
Việc phát triển nhanh đô thị đã làm diện tích đất tự nhiên bị thu hẹp, sự bê tông
hóa làm giảm khả năng thấm nước và các hoạt động xây dựng cũng gây ra nhiều tác
động đến môi trường đất. Tuy nhiên, chất lượng đất tại các khu vực đô thị trên địa bàn
tỉnh hiện nay còn tương đối tốt, tất cả các mẫu giám sát tại một số vị trí trên địa bàn
tỉnh đều đạt quy chuẩn, quy chuẩn cho phép.
Như vậy, việc phát triển đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh hiện nay chưa có tác
động đáng kể đến môi trường đất nhưng cần phải tăng cường kiểm tra, giám sát các
hoạt động xây dựng phát triển đô thị một cách chặt chẽ và đồng bộ với các chương
trình khác nhằm tránh việc ô nhiễm đất có thể xảy ra.
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Chương 9. Thực trạng môi trường nông nghiệp, nông thôn
9.1 Hiện trạng phát triển nông nghiệp, nông thôn
Do chủ động triển khai các giải pháp tổ chức sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng tiến
bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ nông dân xây dựng các mô hình sản xuất tiên tiến đã tạo
điều kiện cho hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định trong
suốt giai đoạn 2005 - 2010. Tốc độ tăng trưởng nông lâm nghiệp trung bình hàng năm
của tỉnh được duy trì ở mức 4 - 5%. Tổng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp năm 2009
đạt 2.605,7 tỷ đồng, chiếm 5,3% GDP của tỉnh. Trong cơ cấu ngành thì tỉ trọng ngành
trồng trọt có xu hướng giảm dần và ngành chăn nuôi tăng lên để cân đối với ngành
trồng trọt. Đến cuối năm 2009, tỉ trọng giữa trồng trọt và chăn nuôi là 68,4% - 27,1%.
Cùng với sự phát triển của ngành nông nghiệp thì cũng làm gia tăng lượng chất
thải gây ra những tác động đến môi trường. Tuy nhiên, so với đô thị và công nghiệp thì
lượng chất thải sinh ra từ hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời
gian qua không nhiều, mức độ gây tác động đến môi trường không lớn. Vấn đề môi
trường cần quan tâm tại khu vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh hiện nay đó
là những tác động đến môi trường đất và nước do sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực
vật; chất thải của các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm; chất thải rắn sinh hoạt của dân
cư nông thôn.
9.2 Đánh giá công tác quản lý môi trường nông nghiệp, nông thôn
Trong giai đoạn 2005 – 2010 để hạn chế việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật,
tỉnh đã củng cố và kiện toàn hoạt động của các trạm bảo vệ thực vật các huyện, thị và
mạng lưới cộng tác viên ở các địa phương, tập trung theo dõi giám sát tình hình sâu,
bệnh trên các loại cây trồng chủ lực trên địa bàn để có biện pháp hướng dẫn nông dân
phòng trừ kịp thời, đồng thời việc phổ biến và áp dụng phương pháp phòng trừ dịch hại
tổng hợp tiếp tục đẩy mạnh, từ 69 câu lạc bộ nhà nông trong năm 2005 đến nay đã phát
triển lên 73 câu lạc bộ. Việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật trong canh tác, bảo quản
và chế biến nông sản đã được kiểm soát và hạn chế. Các mô hình sản xuất nông nghiệp
công nghệ cao cũng như việc áp dụng phương thức, kỹ thuật canh tác tiên tiến đã được
hình thành và nhân rộng tại các huyện Tân Uyên, Phú Giáo, Bến Cát và Dầu Tiếng.
Chương trình nước sạch nông thôn và vệ sinh môi trường tiếp tục triển khai
thực hiện, nhiều công trình cấp nước tập trung nông thôn cho các xã của huyện Dầu
Tiếng, Tân Uyên và Phú Giáo đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Tổng công
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trình cấp nước sạch nông thôn do Nhà nước đầu tư lên 43 công trình và tỉ lệ hộ dân
nông thôn được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt 93 %. Ngoài ra, Ủy ban nhân
dân tỉnh đã cho chủ trương đầu tư thêm 7 công trình cấp nước sạch nông thôn và sẽ
triển khai thực hiện trong năm 2010. Tuy nhiên, những hộ nghèo ở những vùng khan
hiếm nước mặt và nước ngầm vẫn chưa được sử dụng nước
Do thực hiện tốt công tác tuyên truyền và vận động, ý thức giữ gìn vệ sinh của
người dân ở nông thôn được nâng cao, nhiều hộ dân đã tự xây dựng hố xí hợp vệ sinh
và nhiều chuồng trại xây dựng hệ thống xử lý chất thải. Đến nay, tỷ lệ hộ dân có nhà xí
hợp vệ sinh đã đạt 84% và số chuồng trại có hệ thống xử lý chất thải đạt 56%. Việc thu
gom xử lý chất thải sinh hoạt ở nông thôn cũng được thực hiện, góp phần cải thiện môi
trường nông thôn.
Ngoài ra, công tác quản lý, bảo vệ và trồng cây gây rừng cũng được chú trọng
trong thời gian qua để nâng tỉ lệ che phủ rừng. Tính đến thời điểm hiện nay tỷ lệ che
phủ rừng, cây lâm nghiệp, cây lâu năm đạt trên địa bàn tỉnh đạt 56%. Bên cạnh đó,
công tác quản lý, rà soát, đổi và gia hạn giấy đăng ký chứng nhận trại nuôi động vật
hoang dã cho các tổ chức, cá nhân cũng được tăng cường trong những năm qua.
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Chương 10. Thực trạng môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản
10.1 Hiện trạng khai thác khoáng sản
Khoáng sản ở Bình Dương chủ yếu thuộc khoáng sản không kim loại có cấu
trúc và phân bố quặng đơn giản. Theo số liệu khảo sát địa chất, trên địa bàn tỉnh có 57
khu mỏ với các loại khoáng sản: kaolin; sét; các loại đá xây dựng (gồm đá phun trào
andezit, đá granit và đá cát kết); cát xây dựng; cuội sỏi; laterit và than bùn.
Hiện nay, các khoáng sản trên hầu hết đã
đưa vào khai thác, chủ yếu là đá xây dựng, sét
gạch ngói, kaolin và vật liệu san lấp. Hoạt động
khai thác, chế biến khoáng sản gây ra những tác
động tiêu cực đến môi trường nhất là môi trường
không khí, đồng thời gây biến đổi cảnh quan môi
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động khai thác, chế biến và vận chuyển sản
phẩm đi tiêu thụ. Kết quả quan trắc cho thấy hiện
nay vấn đề ô nhiễm bụi và tiếng ồn tại các khu
vực khai thác và chế biến đá xây dựng trên địa
bàn tỉnh như xã Thường Tân của huyện Tân
Uyên, xã Tân Đông Hiệp và xã Bình An của
huyện Dĩ An, xã An Bình của huyện Phú Giáo là
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thì vấn đề ô nhiễm không khí trong khai thác và
chế biến không lớn. Tuy nhiên, hoạt động của Hình III.2: Biểu đồ nồng độ các chất
các phương tiện giao thông ra vào mỏ cũng gây ô ô nhiễm không khí tại cụm mỏ
nhiễm bụi, ảnh hưởng đến các hộ dân cư nằm Thường Tân
gần đường giao thông ra vào mỏ.
Nồng độ SO2 (mg/m3)
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10.1.2 Ô nhiễm môi trường nước
Nước thải trong quá trình khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương
chủ yếu là nước từ quá trình tháo khô mỏ. Nhìn chung, hàm lượng các chất ô nhiễm
trong nước thải từ quá trình tháo khô mỏ khai thác khoảng sản không cao, chủ yếu
chứa các chất rắn lơ lửng nên chỉ cần cho cho lắng sơ bộ có thể thải ra môi trường. Tuy
nhiên, việc khai thác đá xây dựng ở độ sâu lớn sẽ gây ra việc hạ thấp mực nước ngầm
và ảnh hưởng đến việc cấp nước sinh hoạt cho các người dân trong khu vực.
10.1.3 Tác động môi trường đất và cảnh quan
Bên cạnh những đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, quá
trình khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong những năm qua đã làm
biến đổi cảnh quan môi trường của hàng trăm ha đất của huyện Dĩ An và Tân Uyên.
Mặc dù, hiện nay nhiều mỏ khai thác đã đóng cửa mỏ và có thể tái sử dụng đất cho
nông nghiệp, mặt bằng KCN rất tốt và có hiệu quả thì tại các khu vực khai thác, thảm
thực vật bị biến mất do quá trình bóc tầng phủ và tạo ra địa hình âm so với bề mặt địa
hình chung của khu vực. Các moong sau khi khai thác khoáng sản thường có đáy lồi
lõm, các vách bờ moong thẳng đứng có thể gây trượt lở nguy hiểm và không có giá trị
sử dụng nếu như không được cải tạo và khôi phục lại. Vì vậy, vấn đề khôi phục và cải
tạo cảnh quan môi trường trong và sau khai thác tại các khu vực khai thác khoáng sản
là vấn đề bức xúc của tỉnh Bình Dương hiện nay.
10.2 Đánh giá công tác quản lý môi trường hoạt động khai thác khoáng sản
Để khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, tỉnh đã điều chỉnh lại
quy hoạch khai thác khoáng sản đến năm 2010. Việc khai thác khoáng sản theo các
quy hoạch được phê duyệt bước đầu đã hạn chế được sự lãng phí tài nguyên và giảm
thiểu ô nhiễm môi trường.
Các mỏ khoáng sản trước khi tiến hành khai thác đều được lập thiết kế khai thác
và đánh giá tác động môi trường. Các đơn vị khai thác đã thực hiện được một số biện
pháp khống chế ô nhiễm và bảo vệ môi trường theo như báo cáo đánh giá tác động môi
trường đã được phê chuẩn, đồng thời đã tiến hành ký quỹ phục mồi môi trường sau
khai thác nên đã hạn chế được một số tác động tiêu cực của việc khai thác khoáng sản
đến môi trường. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường tại các
mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua cũng được tăng cường,
nhất là các mỏ đá xây dựng.
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Mặc dù hoạt động khai thác khoáng sản đã được lập lại một bước trật tự kỷ
cương nhưng tình trạng khai thác không đúng thiết kế, vượt công suất và trữ lượng cho
phép vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi, khai thác trái phép nhất là khai thác cát xây dựng
chưa có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu, công tác bảo vệ môi trường trong khai thác và
chế biến khoáng sản đã được tăng cường nhưng chưa đáp ứng được so với yêu cầu
thực tế hiện nay, việc cải tạo và phục hồi cảnh quan môi trường, tái sử dụng đất sau
khai thác chưa đạt hiệu quả cao.
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Chương 11. Tai biến thiên nhiên và sự cố môi trường
11.1 Tai biến thiên nhiên
Tai biến thiên nhiên là sự thay đổi đột ngột và mãnh liệt của tự nhiên do các
nguyên nhân khác thường, có ảnh hưởng ghê gớm tới điều kiện tự nhiên và môi trường
trên Trái Đất, gây thảm họa cho đời sống con người như núi lửa, động đất, sóng thần,
trượt đất, lũ bùn....
Đối với tỉnh Bình Dương có đặc điểm địa hình, địa chất và khí hậu khá an toàn
nên trong giai đoạn 2005 – 2010 nói riêng và từ trước cho đến nay chưa có tai biến
thiên nhiên nào có thể gây thảm họa cho đời sống của nhân dân.
11.2 Sự cố môi trường
Theo Luật bảo vệ môi trường năm 2005, sự cố môi trường “là tai biến hoặc rủi
ro xảy ra trong quá trình hoạt động của con người hoặc biến đổi thất thường của tự
nhiên, gây ô nhiễm, suy thoái hoặc biến đổi môi trường nghiêm trọng”.
Do chủ động và thực hiện tốt công tác phòng ngừa ô nhiễm nên tỉnh Bình
Dương ít để xảy ra các sự cố môi trường. Trong giai đoạn 2005 - 2010, trên địa bàn
tỉnh chỉ xảy một sự cố môi trường đó là sự cố vỡ bờ bao hồ sinh học xử lý nước thải
của Công ty Sanmiquel Pure Foods VN. Nguyên nhân do Công ty thiếu sự quan tâm
đến hệ thống xử lý nước thải kết hợp với thời điểm tháng 7 năm 2009 mưa nhiều,
lượng nước trong hồ sinh học tăng lên dẫn đến sự cố vỡ bờ bao vào ngày 25 tháng 7
năm 2009 làm hơn 230.000 m3 nước thải chứa trong hồ chảy tràn ra suối Bến Ván gây
ô nhiễm môi trường nước, gây ảnh hưởng và thiệt hại cho việc nuôi trồng thủy sản và
cây trồng cho một số hộ dân sống trong khu vực. Ngay khi sự cố xảy ra, Ủy ban nhân
dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với Công ty Sanmiquel Pure Foods VN kịp
thời khắc phục sự cố nên đã giảm tối đa thiệt hại về môi trường và tài sản do sự cố gây
ra. Chi phí Công ty San Miguel Pure Foods VN khắc phục sự cố môi trường bao gồm
gia cố và kiên cố bờ bao: 1.000.000.000 đồng; nộp phạt vi phạm hành chính về bảo vệ
môi trường: 106.000.000 đồng; nộp phí bảo vệ môi trường đối với tòan bộ lượng nước
thải của hồ sinh học 1 đã thải ra suối Bến Ván do sự cố vỡ bờ bao, tổng mức phí là
1.193.426.000 đồng; đền bù thiệt hại cho 20 hộ dân bị thiệt hại do sự cố gây ra:
185.150.000 đồng; đầu tư cải tạo hệ thống xử lý nước thải: 4 triệu USD.
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Chương 12. Thực trạng đa dạng sinh học
12.1 Hiện trạng đa dạng sinh học
6.4.1 Các hệ sinh thái đặc trưng
Với vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên đặc trưng và quá trình công nghiệp hóa, đô
thị hóa diễn ra với tốc độ nhanh đã hình thành nên nhiều hệ sinh thái và sinh cảnh khác
nhau, tạo nên sự đa dạng sinh học đặc thù của tỉnh Bình Dương.
6.4.1.1 Hệ sinh thái rừng:
Theo Quyết định số 418/QĐ-UBND phê duyệt kết quả rà soát, quy hoạch lại 3
loại rừng, diện tích rừng và đất lâm nghiệp của tỉnh là 10.844ha với tỷ lệ che phủ rừng
chiếm 4,1%. Diện tích phân bố cụ thể như sau:
-

Rừng tự nhiên: 1.147,5 ha.

-

Rừng trồng : 8.106,7 ha.

-

Đất chưa có rừng : 858,3 ha.

-

Đất khác: 731,5 ha.

Toàn bộ diện tích rừng và đất lâm nghiệp của Bình Dương có địa hình đồi dốc
phức tạp, sông, suối nhiều; chủ yếu phân bố tại khu vực rừng phòng hộ Dầu Tiếng,
chiến khu D (rừng sản xuất huyện Tân Uyên) và rừng sản xuất Lâm trường Phú Tân
(huyện Phú Giáo). Quần hệ thực vật trên đất lâm nghiệp bao gồm quần hệ Dầu trà
Beng – Trâm chiếm diện tích 523 ha ở rừng phòng hộ ở núi Cậu, Dầu Tiếng; quần hệ
Bình Linh, Trường, Trầm, Sầm chiếm diện tích 3578 ha thuộc huyện Phú Giáo và quần
hệ Trường, Trầm, Sầm, Cỏ tranh có khoảng 723 ha phân bố ở khu vực chiến khu D.
6.4.1.2 Hệ sinh thái các thủy vực:
Bao gồm các ao, hồ, bàu, sông, rạch. Loại sinh cảnh này chiếm diện tích không
lớn, phân bố không đều trong phạm vi tỉnh. Mực nước thay đổi nhiều tùy thuộc theo
mùa, có cả những thủy vực tạm thời trong mùa mưa và mất hẳn vào mùa khô. Toàn
tỉnh Bình Dương có gần 11.200 ha diện tích mặt nước, sông suối, ao hồ, trong đó có
gần 300 ha diện tích mặt hồ, phục vụ tưới tiêu. Trong hệ sinh thái này đáng quan tâm
hơn cả là các loại hình cảnh quan chính sau đây:
− Sông, suối: có 3 sông chính thuộc hệ thống sông Đồng Nai gồm sông Bé, sông
Đồng Nai và sông Sài Gòn và hệ kênh rạch đổ vào sông như sông Thị Tính (chi
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lưu của sông Sài Gòn), rạch Bà Lô, Bà Hiệp, Vĩnh Bình, rạch cầu Ông Cộ ...
Dọc theo các nhánh sông, rạch tồn tại một hệ sinh cảnh hành lang sông, tạo nên
hệ sinh thái hành lang thực vật ven sông, rạch vùng đồng bằng. Sinh cảnh này
có diện tích không lớn, mà chỉ là dải thực vật phân bố trên các bãi đất thấp ven
sông, suối.
−

Ao hồ: Bình Dương có nhiều ao hồ nhân tạo ở những vị trí tiềm năng về du lịch
và môi trường. Hầu hết cảnh quan xung quanh là những bãi đất trống, không có
rừng cây, không có hệ thống bảo vệ nguồn nước.

− Rừng Tràm trên đất ngập nước: có một số diện tích rừng Tràm trên đất ngập
nước có vai trò sinh thái rất quan trọng. Hầu hết là rừng nhân tạo, tập trung chủ
yếu ở huyện Dầu Tiếng (vùng ven hồ Dầu Tiếng).
6.4.1.3 Hệ sinh thái nông nghiệp:
Bao gồm các sinh cảnh ruộng, rẫy, vườn và khu dân cư nông thôn. Loại hệ sinh
thái này hiện đang bị thu hẹp do quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, các sinh vật đã
và đang chịu ảnh hưởng tác động của việc chuyên canh hóa và sử dụng các loại thuốc
bảo vệ thực vật và phân hóa học. Do tốc độ công nghiệp hóa nhanh nên hệ sinh thái
nông nghiệp chỉ còn tập trung chủ yếu ở các huyện phía Bắc tỉnh như Dầu Tiếng, Phú
Giáo, Tân Uyên và chiếm diện tích nhỏ ở các huyện Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, thị xã
Thủ Dầu Một.
6.4.1.4 Hệ sinh thái đô thị:
Các loại hình cảnh quan chính gồm: rừng đô thị, công viên cây xanh, hành lang
cây xanh giao thông, hành lang kênh rạch đô thị và hồ cảnh quan đô thị, khu văn hóa
và lịch sử... phân bố chủ yếu ở thị xã Thủ Dầu Một và huyện Bến Cát.
6.4.2 Sự đa dạng các loài
Trước năm 1997, Bình Dương có độ đa dạng sinh học rất phong phú, đa dạng
không những về thành phần mà còn về chủng loại. Tuy nhiên, các nghiên cứu và khảo
sát gần đây cho thấy các thảm thực vật hiện chỉ còn lưu trữ lại là rừng non trữ lượng
thấp, độ che phủ chủ yếu nhờ vào diện tích các loài cây công nghiệp lâu năm và cây ăn
trái. Hệ động thực vật giảm sút mạnh về số lượng và loài, hệ động vật hoang dã của
tỉnh hầu như không nhiều, ở những cánh rừng chỉ có những loài thù nhỏ và các loài
chim. Các loài thú quý hiếm của tỉnh có số lượng rất ít và phân bố chủ yếu ven hồ Dầu
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Tiếng. Theo thống kê của Viện sinh học Nhiệt đới, Bình Dương hiện có khoảng 80 loài
thú, 250 loài chim, 20 loài lưỡng cư, 50 loài bò sát, 41 loài cá, 800 loài thực vật bậc
cao có mạch và nhiều loài thủy sinh vật.
Các loài động vật hoang dã trong tự nhiên chỉ còn lại một ít ở các rừng phòng
hộ Dầu Tiếng, rừng chiến khu D và rừng sản xuất Lâm trường Phú Tân, chủ yếu là các
loài Cầy hương, Khỉ đuôi dài, Lợn rừng, Cheo cheo, Thỏ rừng, Sóc, Mèo rừng… Mặc
dù vậy, tình hình gây nuôi sinh sản, bảo tồn động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh lại
phát triển rất mạnh tại các doanh nghiệp và các hộ dân, hiện đã có 173 tổ chức, cá nhân
nuôi 85 loài với tổng số lượng 12.249 con. Loài nuôi chủ yếu là Gấu chó, Gấu ngựa,
Hổ,... Bên cạnh đó, nhiều hộ gia đình, cá nhân cũng tự bỏ vốn đầu tư, đăng ký gây nuôi
và hình thành các trang trại chăn nuôi động vật rừng có quy mô lớn như: Nhím, Heo
rừng lai, cá Sấu, Hươu, Nai… Chính vì vậy mà các nguồn gen các loài động vật hoang
dã nguy cấp, quý, hiếm được bảo tồn và gây nuôi sinh sản góp phần làm tăng thêm sự
đa dạng sinh học về loài của Bình Dương.
Đối với quần hệ thực vật trên đất canh tác nông nghiệp chủ yếu là quần hệ lúa,
quần hệ hoa màu và quần hệ cây ăn trái. Quần hệ lúa hiện nay có diện tích khoảng
17.699 ha phân bố trên toàn tỉnh nhưng chiếm đa số ở huyện Tân Uyên và Bến Cát.
Quần hệ hoa màu rất phong phú, tập trung chủ yếu ở huyện Tân Uyên, Phú Giáo. Quần
hệ cây ăn trái phân bố rải rác ở huyện Thuận An, Bến Cát và Tân Uyên với diện tích
khoảng 6.620 ha, trồng chủ yếu các loài Sầu riêng, Chôm chôm, Măng cụt, Dâu, Mít tố
nữ… Ngoài ra, còn có quần hệ các cây công nghiệp như: Cao su, Điều… tập trung ở
huyện Phú Giáo và Dầu Tiếng. Đặc biệt, ở huyện Bến Cát có Làng tre Phú An với diện
tích 10 ha, đây là khu bảo tồn các loài tre với hơn 1.500 bụi và 300 mẫu tre khác nhau
của Việt Nam và thế giới. Làng tre Phú An hiện có hơn 100 giống - trong đó có nhiều
loại tre quý hiếm như cây tép nứa, tre vuông, vàng sọc, mai, mạy muồi, luồng, vầu,
trúc Cao Bằng, tre mét, hóp… Bộ sưu tập tre được trồng theo từng khu vực: khu tre
đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, Đông Nam bộ, Bắc bộ,…
Thành phần giống loài của nhóm thủy sinh vật trên địa bàn tỉnh Bình Dương
cũng khá phong phú do có nhiều ao hồ, mạng lưới kênh, rạch chằng chịt của sông
Đồng Nai và sông Sài Gòn.
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6.5 Diễn biến và nguyên nhân gây suy thoái đa dạng sinh học tại địa bàn tỉnh
Bình Dương
Với tốc độ công nghiệp hóa – hiện đại hóa như hiện nay, trên cả nước nói chung
và trên địa bàn tỉnh Bình Dương nói riêng, cùng với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo
hướng công nghiệp – dịch vụ đã làm suy giảm đa dạng sinh học của tỉnh Bình Dương.
Đó là kết quả của sự tác động của nhiều yếu tố khác nhau bao gồm:
- Sự phát triển của các khu công nghiệp ở Bình Dương cũng là nguyên nhân
chính làm suy giảm đa dạng sinh học như: làm cho diện tích đất nông nghiệp, lâm
nghiệp, diện tích trồng cây xanh giảm, mất dần nơi sinh sống của nhiều loài sinh vật.
Sự thay đổi này còn gây ảnh hưởng đến cân bằng sinh thái, dẫn đến sự biến mất của
các loài đặc hữu của địa phương và nguy cơ tuyệt chủng của các loài quý hiếm. Hơn
nữa, hoạt động công nghiệp tạo ra một lượng chất thải rất lớn làm ô nhiễm môi trường
đất, nước và không khí, gây hủy hoại môi trường sống của rất nhiều loài động vật, thực
vật và vi sinh vật do đó sẽ làm mất đi sự cân bằng sinh học và giảm sự đa dạng sinh
học trên địa bàn tỉnh.
- Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, từ đất rừng sang đất nông nghiệp làm
cho diện tích rừng giảm dẫn tới số lượng và chủng loài các loài thực vật giảm do mất
nơi cư trú nên số lượng các loài động vật cũng giảm theo.
- Sự mua bán động vật hoang dã trái phép cũng là một trong những nguyên
nhân trực tiếp, rõ ràng nhất gây nên giảm sút và biến mất của nhiều loài động thực vật
trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Các yếu tố này đã làm sự đa dạng sinh học của tỉnh Bình Dương bị suy giảm và
thể hiện rõ nét nhất qua các thay đổi:
6.5.1.1 Giảm đa dạng sinh học các loài động - thực vật:
Sau khi rà soát lại hiện trạng rừng và đất rừng trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số
38/2005/CT-TTg ngày 05/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ cho thấy diện tích rừng
và đất rừng trên địa bàn tỉnh Bình Dương bị giảm đáng kể, từ diện tích rừng trước khi
rà soát là 19.014 ha đến nay chỉ còn 10.844 ha. Diện tích rừng giảm dẫn tới giảm nơi
sinh sống và số lượng của nhiều loài động thực vật.
Diện tích trồng cây công nghiệp trên địa bàn tỉnh lại tăng qua các năm, diện tích
cây cao su liên tục tăng từ 73.740 ha vào năm 1996 tăng lên 94.585 ha vào năm 2000,
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đến năm 2005 là 106.974 ha và đến năm 2009 là 126.919 ha. Cây hồ tiêu có diện tích
tăng từ 175 ha đến 485 ha trong giai đoạn 1996 - 2009. Sự chuyên canh cây trồng sẽ
làm mất đi sự cân bằng các chủng loài thực vật và làm suy thoái đa dạng sinh học trên
địa bàn tỉnh.
Vườn trái cây Lái Thiêu, huyện Thuận An – một địa danh du lịch rất nổi tiếng
của Bình Dương và là một di sản sinh thái nông nghiệp đặc trưng có diện tích 1.320ha
trãi rộng trên địa bàn 6 xã, thị trấn của huyện Thuận An nằm ven sông Sài Gòn. Trong
những năm gần đây, cùng với quá trình phát triển công nghiệp và đô thị của huyện
Thuận An, sự phát triển của các giống cây ăn quả trong khu vực đã có những thay đổi
theo chiều hướng xấu. Một số giống cây ăn quả truyền thống như sầu riêng, măng cụt
... bị thoái hóa dần. Để giải quyết tình trạng này Bình Dương đã thực hiện đề tài
“Nghiên cứu xác định nguyên nhân gây suy thoái và chết cây ăn trái khu vực rạch
Chòm Sao và vùng ven sông Sài Gòn, đề xuất các biện pháp khắc phục” xác định
nguyên nhân gây suy thoái vườn cây và đã thực hiện nhiều giải pháp đầu tư, khôi phục
lại vườn cây truyền thống của tỉnh.
6.5.1.2 Giảm đa dạng về sinh cảnh:
Sự đa dạng về sinh cảnh như rừng, đất ngập nước, hành lang thực vật ... đã và
đang giảm sút. Một số diện tích rừng tự nhiên đã được thay thế bằng những sinh cảnh
mới đơn điệu, nhàm chán như rừng bạch đàn, rừng keo, rừng cao su ở huyện Phú Giáo,
Dầu Tiếng và Tân Uyên trong đó chỉ còn có vài loài động thực vật tồn tại.
6.6 Dự báo mức độ diễn biến suy thoái đa dạng sinh học
Nếu vẫn giữ nguyên mức độ quản lý như hiện nay mà không có các động thái
bảo vệ tích cực thì sự đa dạng sinh học của tỉnh Bình Dương sẽ đi theo chiều hướng
suy thoái. Một số diễn biến được dự báo như sau:
- Không còn rừng tự nhiên: diện tích rừng tự nhiên nghèo kiệt còn sót lại sẽ
nhường chỗ cho Cao su và các cây công nghiệp khác.
- Mất đa dạng về sinh cảnh và đa dạng loài: Sự đa dạng về sinh cảnh như rừng,
đất ngập nước, hành lang thực vật ... sẽ mất dần thay vào đó là những sinh cảnh rừng
trồng thuần loại.
- Tính đa dạng của hệ sinh thái thủy vực bị đe dọa trầm trọng: lượng lớn phân
thuốc trừ sâu, các chất ô nhiễm từ nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt làm ô
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nhiễm trầm trọng hệ sinh thái thủy vực, đe dọa sự sống còn của các loài thủy sinh.
- Mất các giống thuần chủng: Trong điều kiện chưa có ngân hàng bảo tồn gene,
bảo tồn giống, và tình hình quản lý nuôi nhốt, nhập nội động vật hoang dã và các giống
cây trồng ngoại lai như hiện nay, quá trình phối giống không kiểm soát trong tự nhiên
cũng như trong môi trường nuôi nhốt sẽ dẫn đến sự mất dần các giống thuần chủng bản
địa, đặc hữu.
- Mất các hành lang di cư cho động vật từ vùng thượng nguồn về các khu đô
thị: quá trình đô thị hóa, sử dụng đất tỉnh Bình Dương trong tương lai sẽ làm phân
mảnh các hành lang thực vật tự nhiên dọc theo sông Sài Gòn và sông Đồng Nai.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo tồn đa dạng sinh học, tỉnh
Bình Dương đã tiến hành thực hiện đề án: “Điều tra, đánh giá đa dạng sinh học tỉnh
Bình Dương nhằm xây dựng giải pháp quản lý và sử dụng hợp lý các hệ sinh thái và
nguồn tài nguyên sinh vật định hướng đến mục tiêu phát triển bền vững nền kinh tế xã
hội của tỉnh Bình Dương đến năm 2010” nhằm xây dựng các giải pháp góp phần khôi
phục và gìn giữ hệ sinh thái đặc trưng, các nguồn gen quý hiếm cũng như bảo tồn sự đa
dạng sinh học trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, cũng đã triển khai thực hiện nhiều dự án có
vai trò quan trọng trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học như xây dựng Quy hoạch
điều chỉnh nông - lâm - thủy sản Bình Dương đến năm 2010 và tầm nhìn 2020 theo
quan điểm chuyển mô hình canh tác truyền thống sang mô hình nông nghiệp ven đô
với vườn cây ăn trái đặc sản, vườn hoa, cây kiểng, rau sạch và chăn nuôi; Làng tre Phú
An, vườn thú Đại Nam...
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PHẦN IV:

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI
TRƯỜNG

1. Thực trạng công tác quản lý môi trường
Nhìn chung công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trong thời gian
qua trên địa bàn tỉnh Bình Dương ngày càng đi vào nề nếp và đạt được một số kết quả
nhất định, góp phần vào sự phát triển ổn định của tỉnh nhà. Công tác tuyên truyền, phổ
biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường được tăng cường đã góp phần nâng cao
nhận thức cũng như ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp và
cộng đồng. Nhận thức về bảo vệ môi trường trong các cấp, các ngành và cộng đồng đã
được nâng lên một bước đáng kể; có sự chuyển biến sâu, rộng của cả một hệ thống
chính trị và trong mọi tầng lớp nhân dân về nhận thức tầm quan trọng của công tác bảo
vệ môi trường là nhiệm vụ của toàn xã hội, là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi tổ chức,
mọi gia đình và của mỗi người, là biểu hiện của nếp sống văn hóa, đạo đức, là tiêu chí
của xã hội văn minh.
Việc cải thiện chất lượng môi trường đã được chú trọng, nhiều dự án đầu tư cho
môi trường được ưu tiên triển khai đã giúp cho môi trường trong các cơ sở sản xuất
công nghiệp, môi trường đô thị cũng như môi trường nông thôn có những bước cải
thiện nhất định. Năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ngày càng được nâng
cao từ tỉnh đến cơ sở, sự phân công trách nhiệm giữa các cấp, các ngành và chính
quyền địa phương rõ ràng nên đã phát huy được hiệu lực và hiệu quả trong công tác
quản lý môi trường. Công tác phòng ngừa, thanh tra, kiểm tra và xử lý ô nhiễm môi
trường được chủ động thực hiện ngày càng thường xuyên, liên tục hơn và bước đầu đã
kiểm soát được tình hình ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh, hạn chế được gia tăng
ô nhiễm và suy thoái môi trường.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý môi trường trên địa bàn tỉnh
vẫn còn khó khăn, bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa
phương, hiệu lực quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường còn hạn chế.
2. Những kết quả đạt được
2.1. Về hệ thống quản lý môi trường các cấp
Công tác kiện toàn bộ máy quản lý tài nguyên môi trường nhằm góp phần tăng
cường hiệu lực quản lý nhà nước ở địa phương đã được tập trung thực hiện trong các
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năm qua. Sau khi thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường vào năm 2003, hệ thống
quản lý nhà nước về môi trường từng bước được xây dựng ở cả 03 cấp theo hướng gắn
kết quản lý nhà nước về môi trường với quản lý nhà nước về tài nguyên thiên nhiên.
Hiện nay ở 07 huyện, thị đã có phòng Tài nguyên và Môi trường với số lượng cán bộ
trung bình từ 6-7 người/huyện; tại các Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có tốc độ
phát triển công nghiệp và đô thị cao đều bố trí ít nhất 01 cán bộ chuyên trách về môi
trường và tại các Ban quản lý các khu công nghiệp đều đã thành lập bộ phận quản lý
môi trường với số lượng từ 2- 4 cán bộ. Riêng năm 2009, nhiều tổ chức chuyên trách
bảo vệ môi trường được thành lập như: Chi cục Bảo vệ môi trường, Trung tâm quan
trắc Tài nguyên và Môi trường, Quỹ Bảo vệ môi trường, Cảnh sát bảo vệ môi trường,
Đội kiểm tra liên ngành về bảo vệ môi trường… Sự ra đời của các tổ chức này đã tạo
điều kiện cho việc bổ sung, tăng cường nguồn lực làm công tác môi trường ở các cấp
và cơ sở vật chất để thực hiện các hoạt động về quan trắc môi trường, về đẩy mạnh
công tác thanh kiểm tra môi trường và xử lý các trường hợp cố tình vi phạm về bảo vệ
môi trường…
Bảng IV.1: Số lượng cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về môi trường của
Bình Dương
Đơn vị

STT

Số lượng (người)

1

Cấp tỉnh:

92

1.1

Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Chi cục Bảo vệ môi trường
- Thanh tra Sở
- Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường
- Quỹ Bảo vệ môi trường

24
06
31
09

1.2

Ban quản lý các khu công nghiệp

04

1.3

Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore

2

1.4

Cảnh sát môi trường

16

2

Cấp huyện

36

3

Cán bộ chuyên trách cấp xã

78

Tổng cộng

206

Cùng với việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức quản lý môi trường từ cấp tỉnh đến cấp
huyện, thị, xã, phường và quy định cụ thể, rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ của từng cơ
quan quản lý nhà nước về môi trường, Bình Dương cũng đã thực hiện việc phân cấp
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quản lý về môi trường rất mạnh cho cấp huyện và Ban quản lý các khu công nghiệp
như Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 2380/QĐ-UBND
ngày 04 tháng 8 năm 2008 về việc thực hiện ủy quyền tổ chức thẩm định và phê duyệt
báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Ban quản lý các khu công nghiệp, đến nay
đã có 06 khu công nghiệp đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường
được ủy quyền và phân cấp quản lý môi trường các doanh nghiệp trong khu công
nghiệp cho Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Dương; đồng thời cũng đã chỉ đạo
Sở Tài nguyên và Môi trường bàn giao hơn 800 hồ sơ môi trường hiện nay thuộc thẩm
quyền quản lý của cấp huyện, thị về các huyện, thị để tiếp tục quản lý và giám sát hoạt
động bảo vệ môi trường của doanh nghiệp. Với sự phân cấp mạnh cho cấp huyện cũng
như cho Ban quản lý các khu công nghiệp và sự thống nhất về trách nhiệm quản lý môi
trường theo từng đối tượng đã giúp cho công tác quản lý nhà nước về môi trường của
tỉnh Bình Dương ngày càng chặt chẽ và tăng thêm tính chủ động.
Mặc dù bộ máy quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đã được tăng cường
nhưng do tổ chức, bộ máy quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường mới đang trong giai
đoạn kiện toàn, số lượng cán bộ môi trường còn thiếu, trình độ cán bộ còn hạn chế,
nhất là đối với cán bộ xã chưa theo kịp với diễn biến môi trường ngày càng phức tạp;
số lượng cán bộ quản lý môi trường cấp tỉnh, huyện tương đối nhiều nếu so với một số
địa phương khác trong cả nước, tuy nhiên đối với đặc thù của một tỉnh có tốc độ phát
triển công nghiệp và đô thị hóa cao thì vẫn chưa tương xứng với khối lượng công việc
cần giải quyết từ xây dựng chính sách, chiến lược bảo vệ môi trường của tỉnh cho đến
thực thi các hoạt động cụ thể như thẩm định dự án, kiểm soát ô nhiễm, thanh tra môi
trường, giải quyết sự cố, tuyên truyền nâng cao nhận thức về môi trường…; sự phối
hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường nhiều khi chưa được chặt
chẽ, dẫn đến tình trạng một số đơn vị bị thanh, kiểm tra quá nhiều; công tác quản lý
nhà nước về bảo vệ môi trường chưa thực sự kiên quyết, để kéo dài nhiều vụ khiếu
nại, tố cáo về ô nhiễm môi trường đã gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội và đời
sống của một bộ phận nhân dân.
2.2. Về hệ thống chính sách, luật pháp bảo vệ môi trường
Công tác hoàn thiện thể chế pháp luật về bảo vệ môi trường trong thời gian qua
cũng được chú trọng và tập trung hoàn thiện để làm nền tảng cho công tác quản lý môi
trường của tỉnh. Hệ thống văn bản này đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần quan
trọng vào công tác quản lý nhà nước về môi trường. Các văn bản quan trọng có thể kể
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đến như là: Chỉ thị số 50-CT/TU ngày 16 tháng 09 năm 2005 của Tỉnh ủy về việc triển
khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ chính trị về bảo vệ môi trường trong
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chương trình số 42/Ctr-TU
ngày 16 tháng 07 năm 2007 của Tỉnh ủy về bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương giai
đoạn 2007 – 2010 để làm cơ sở cho các ngành, các cấp thực hiện; Quyết định số
68/2008/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban
hành Quy định bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương; Quyết định số 17/2010/QĐUBND ngày 31 tháng 5 năm 2010 về ban hành chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản
xuất nằm xen lẫn trong khu dân cư, vùng đô thị và hiện đang xây dựng quy định về
phòng ngừa, ứng cứu sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương để dự kiến ban
hành vào cuối năm 2010.
Bên cạnh các văn bản có tính chất định hướng, quy định quan trọng như trên,
Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành và tổ chức thực hiện một số quy hoạch, kế hoạch về
bảo vệ môi trường trên địa bàn như: Quyết định số 108/2006/QĐ-UBND ngày 28
tháng 04 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt “Chương trình quản lý
ô nhiễm công nghiệp tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006 – 2010” và Quyết định số
2379/QĐ-UBND ngày 04 tháng 08 năm 2008 về Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh
Bình Dương giai đoạn 2007 – 2010 với 33 dự án, đề án trọng tâm với tổng số vốn thực
hiện gần 7.000 tỷ từ nhiều nguồn khác nhau.
Quá trình xây dựng, ban hành các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường đã
thể hiện rõ sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong lãnh đạo, chỉ
đạo, điều hành công tác bảo vệ môi trường của các cấp ủy Đảng và chính quyền tỉnh
Bình Dương. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh luôn xác định bảo vệ môi trường là nhiệm
vụ thường xuyên, mang tính trước mắt và lâu dài; lấy phương châm phòng ngừa và hạn
chế tác động xấu tới môi trường ngay từ đầu thay cho tiếp cận như trước đây là chỉ tập
trung vào việc xử lý ô nhiễm, khắc phục suy thoái. Quan điểm chỉ đạo, điều hành này
được thể hiện rõ qua các giải pháp xuyên suốt trong Quyết định số 181/2006/QĐUBND ngày 26 tháng 7 năm 2006 và Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 16
tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định bố trí các ngành nghề sản
xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Theo đó, đã hạn chế tối đa chủ trương
đầu tư mới các dự án thuộc loại gây ô nhiễm môi trường nặng, tập trung đầu tư sản
xuất công nghiệp vào các khu, cụm công nghiệp đã có cơ sở hạ tầng và có nhà máy xử
lý nước thải, không đầu tư công nghiệp ngoài các khu công nghiệp.
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Một số văn bản quan trọng hỗ trợ trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ
môi trường khác cũng đã được ban hành kịp thời, đáp ứng được điều kiện thực tiễn
như: Quyết định số 1193/2009/QĐ-UBND ngày 30 tháng 03 năm 2009 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về thành lập Đội kiểm tra liên ngành trong công tác bảo vệ môi trường;
văn bản số 1697/UBND-KTN ngày 24 tháng 06 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về quy định về hợp đồng lao động, hỗ trợ công tác bảo vệ môi trường cấp huyện, cấp
xã…
Bên cạnh việc ban hành các chủ trương, chính sách và pháp luật, việc tổ chức,
triển khai các văn bản pháp luận về bảo vệ môi trường của trung ương cũng rất được
chú trọng. Nhiều đề án, dự án, mô hình phục vụ công tác bảo vệ môi trường cũng đã
và đang được triển khai thực hiện như: Chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương
giai đoạn 2010-2015 tầm nhìn 2020, Kế hoạch hành động về đa dạng sinh học tỉnh
Bình Dương giai đoạn 2010-2015, Đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch phát
triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Dương giai đoạn 2010-2015 tầm nhìn 2020, Tăng cường
năng lực quan trắc, phân tích môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2010-2015 tầm
nhìn 2020 ...
Tuy nhiên việc xây dựng cũng như tổ chức thực hiện các chính sách, văn bản
pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn vẫn còn nhiều bất cập, còn thiếu nhiều văn
bản quy định về cơ chế phối hơp giữa các sở, ban, ngành liên quan trong công tác bảo
vệ môi trường. Mặt khác, tính ổn định của hệ thống văn bản pháp luật về bảo vệ môi
trường do cấp trung ương ban hành chưa cao, liên tục bị điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung,
không thống nhất nên một số văn bản do địa phương ban hành để hướng dẫn cụ thể và
phù hợp hơn đã không được tổ chức thực thi trong cuộc sống, dẫn đến một số vấn đề
về bảo vệ môi trường hiện nay còn bị bỏ ngỏ, chưa có hướng giải quyết.
2.3. Về đầu tư cho bảo vệ môi trường:
Trong năm năm qua, nhiều nguồn vốn được huy động đầu tư cho công tác bảo vệ
môi trường đã góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh. Đầu tư cho
công tác bảo vệ môi trường luôn được tăng cường, hàng năm bố trí ngân sách nhà nước
cho hoạt động sự nghiệp môi trường đều đảm bảo ở mức cao hơn 1% tổng chi ngân
sách. Nhiều dự án đầu tư đã được triển khai thực hiện trong thời gian qua như Khu liên
hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương, tiểu dự án thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt
cho đô thị thị xã Thủ Dầu Một, dự án Nghĩa trang công viên… Cơ sở vật chất về trang
thiết bị lấy mẫu phân tích môi trường được tăng cường đầu tư từ tỉnh đến huyện, thị để
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thực hiện công tác quan trắc, giám sát chất lượng môi trường. Bên cạnh nguồn chi đầu
tư xây dựng cơ bản thì nguồn chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp môi trường cũng
ngày càng tăng cả về giá trị tuyệt đối và tỉ lệ so với tổng chi ngân sách của tỉnh.
Bảng IV.2: Tổng hợp kinh phí sự nghiệp môi trường
Năm
Kinh phí
(tỷ đồng)

2005

2006

2007

2008

2009

Kế
hoạch
2010

Tổng số

17

41

45

47

75

108

Cấp tỉnh

01

01

02

03

07

08

Cấp huyện

16

40

43

44

68

100

Kinh phí đầu tư cho hoạt động môi trường tỉnh Bình Dương trong năm 2005
gồm nhiều nguồn vốn khác nhau từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp kiến thiết
thị chính…. Kể từ năm 2006 từ khi có mục chi ngân sách riêng cho sự nghiệp môi
trường và với mục tiêu phấn đấu chi cho sự nghiệp môi trường không dưới 1% tổng
chi ngân sách, việc chi kinh phí sự nghiệp môi trường luôn theo hướng năm sau tăng
hơn năm trước, tỷ lệ chi trung bình chiếm 1-1,5%/năm tổng chi ngân sách của tỉnh.
Trong đó chi cấp tỉnh từ năm 2005 – 2009 chiếm trung bình khoảng 9%, còn lại là cấp
huyện. Tuy nhiên, tình hình chi kinh phí sự nghiệp môi trường cấp huyện còn nhiều bất
cập như chi cho các hoạt động quản lý nhà nước về môi trường còn rất thấp (chiếm
khoảng 10% kinh phí được phân bổ), còn lại chi chủ yếu cho việc thu gom, vận
chuyển, xử lý rác (chiếm 90%); hầu hết các huyện (trừ Thuận An), nguồn kinh phí này
chưa được phân bổ đến cấp xã; các phòng tài nguyên & môi trường cũng chưa có
nhiều kinh nghiệm trong việc sử dụng nguồn kinh phí này nên tiến độ giải ngân chậm.
Mặt khác, toàn tỉnh chưa thực hiện việc thống nhất đầu mối tổng hợp, quản lý nguồn
kinh phí này theo quy định nên hạn chế việc đánh giá hiệu quả sử dụng cũng như xây
dựng kế hoạch phù hợp.
Về cơ sở vật chất: trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ cho công tác bảo vệ
môi trường cũng được tăng thêm. Giai đoạn 2007 - 2008, kinh phí mua sắm trang thiết
bị phục vụ công tác quản lý môi trường là 6,2 tỉ đồng đến giai đoạn 2009-2010 tiếp tục
đầu tư hệ thống quan trắc nước thải tự động tại các khu công nghiệp với kinh phí dự
kiến khoảng 25 tỉ đồng.
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Việc xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường bước đầu cũng được triển khai thực
hiện nên ngoài nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, nhiều đơn vị tư nhân cũng tham gia
vào hoạt động bảo vệ môi trường. Hiện nay, trong kế hoạch vốn đầu tư giai đoạn 2007
– 2010 về môi trường đã có hơn 1.100 tỉ đồng vốn của doanh nghiệp trong nước tham
gia và gần 1.500 tỉ đồng là nguồn vốn ODA hoặc ADB; đồng thời trên địa bàn tỉnh còn
có 6 doanh nghiệp tham gia xử lý và tái chế chất thải với tổng số vốn đầu tư lên đến
gần 50 tỉ đồng, nhiều khu phố của thị xã, thị trấn thành lập các tổ thu gom rác dân lập.
Ngoài ra, việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong bảo vệ môi trường cũng
được quan tâm. Từ năm 2005 đến nay, Bình Dương đã triển khai 7 đề tài điều tra cơ
bản và 6 dự án triển khai công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với kinh phí hơn
4 tỉ đồng.
Bên cạnh các kết quả tích cực nêu trên thì đầu tư cho môi trường cũng còn một
số hạn chế cụ thể: dự án và nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản về bảo vệ môi trường
thực hiện được còn quá thấp; chi sự nghiệp môi trường mới chỉ tập trung vào việc thu
gom và xử lý rác thải; công tác xã hội hóa cũng như việc hợp tác quốc tế về bảo vệ môi
trường còn nhiều hạn chế; việc nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ sạch,
thân thiện với môi trường, công nghệ xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải chưa được
đẩy mạnh nên chưa phát huy được vai trò trong bảo vệ môi trường.
2.4. Các hoạt động bảo vệ môi trường
2.4.1. Các hoạt động giám sát, quan trắc, cảnh báo ô nhiễm môi trường
Quan trắc chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương là một trong
những công tác được thực hiện thường xuyên và liên tục để theo dõi, giám sát diễn
biến chất lượng các thành phần môi trường. Qua nhiều năm hoạt động, các chương
trình quan trắc luôn được đánh giá, cập nhật, điều chỉnh bổ sung để phản ánh, chính
xác, kịp thời về vị trí, thông số và tần suất quan trắc nhằm tạo thành nguồn cung cấp
thông tin quan trọng để đánh giá chất lượng môi trường và cung cấp dữ liệu cơ bản để
lập báo cáo hiện trạng môi trường.
Hệ thống các điểm quan trắc và phân tích môi trường nước mặt của tỉnh Bình
Dương đã được thiết lập từ năm 1998 và đến nay đã đi vào hoạt động ổn định với tổng
số điểm quan trắc là 23 điểm trên sông Sài Gòn, Đồng Nai, sông Bé và các kênh rạch
chính đổ vào sông. Về mạng lưới quan trắc nước ngầm: được triển khai từ năm 2003,
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đến nay đã có 6 cụm quan trắc với 20 công trình với chức năng quan trắc động thái và
chất lượng nước dưới đất.
Chương trình quan trắc môi trường không khí: trong giai đoạn 2005-2010, Bình
Dương đều thực hiện chương trình quan trắc chất lượng môi trường không khí tại 6 vị
trí, tập trung vào các khu vực như: khu vực đô thị, khu vực dân cư tập trung, khu vực
nông thôn và khu vực các khu công nghiệp.
Ngoài ra, để kiểm soát mức
độ tuân thủ các quy định về bảo vệ
môi trường trong việc xử lý nước
thải của các doanh nghiệp, theo dõi
thường xuyên việc xả nước thải đối
với các nguồn thải lớn trên địa bàn

Số lượng doanh nghiệp được quan
trắc nước thải qua các năm
80
60
40

tỉnh góp phần bảo vệ nguồn nước hệ
20
thống sông Đồng Nai – Sài Gòn, từ
0
năm 2007 Bình Dương cũng đã thực
Năm 2007
Năm 2008
Năm 2009
Năm 2010
hiện chương trình quan trắc nước
thải công nghiệp tại các cơ sở sản xuất công nghiệp có đặc thù ô nhiễm cao và nguồn
thải quy mô lớn.
2.4.2. Về sự tham gia của cộng đồng và các hoạt động tuyên truyền
Để công tác quản lý và bảo vệ môi trường đạt được hiệu quả cao thì cộng đồng
đóng một vai trò rất quan trọng. Chính vì vậy mà việc thông tin, truyền thông, giáo dục
và nâng cao nhận thức môi trường cho cộng đồng luôn được quan tâm thực hiện và
cũng đã nhận được sự hưởng ứng, phối hợp từ các đối tượng này. Đây là giải pháp
quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng
về môi trường. Vì vậy, trong thời gian qua công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục
pháp luật được tăng cường và từng bước nâng cao chất lượng.
Hằng năm, công tác này đều được thực hiện bằng nhiều hình thức như tập huấn,
đào tạo, hội thảo, mít-tinh... phù hợp với từng đối tượng cụ thể và có sự phối hợp chặt
chẽ của các đoàn thể, mặt trận. Trong giai đoạn 2005 – 2010, đã tổ chức được 72 lớp
tập huấn về bảo vệ môi trường cho các đối tượng là đội ngũ tuyên truyền viên của các
hội, đoàn thể, các giáo viên, các cán bộ Ủy ban mặt trận tổ quốc xã, phường ... với hơn
5.000 lượt người tham dự. Với những nỗ lực trong việc tuyên truyền, phổ biến và giáo
76

Phần IV - “Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bình Dương (2005 – 2010)”

dục pháp luật về bảo vệ môi trường đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách
nhiệm bảo vệ môi trường của cộng đồng.
Công tác phối hợp với các đoàn thể như Ủy ban Mặt trận tổ quốc, Hội Liên hiệp
phụ nữ, Hội Nông dân, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật, Tỉnh đoàn thanh niên và
Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Dương cũng đã được thực hiện và duy trì hằng năm. Bắt
đầu từ năm 2006, các Nghị quyết liên tịch giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các
hội, đoàn thể trên về bảo vệ môi trường được ký kết. Đây là bước khởi đầu rất quan
trọng để cộng đồng và công chúng tham gia vào công tác bảo vệ môi trường. Một kết
quả đáng ghi nhận qua chương trình thực hiện nghị quyết liên tịch là hiện nay Ủy ban
Mặt trận tổ quốc đã đưa tiêu chí bảo vệ môi trường thành một trong những điều kiện để
công nhận gia đình, khu phố, thôn ấp văn hóa và đã thực hiện thành công mô hình Tổ
tự quản về bảo vệ môi trường, từ việc thành lập được 01 tổ tự quản về bào vệ môi
trường trong năm 2006, đến nay toàn tỉnh đã có 08 tổ tự quản về bảo vệ môi trường
đang hoạt động thành công. Phong trào tình nguyện bảo vệ môi trường cũng đã phát
triển sâu rộng trong lực lượng thanh niên, học sinh, sinh viên. Trong quá trình thực
hiện nghị quyết liên tịch, Bình Dương cũng đã xây dựng, thành lập thí điểm và duy trì
các mô hình can thiệp tại cộng đồng về môi trường như tổ chức các Đội thanh niên
xung kích về bảo vệ môi trường, Đội tuyên truyền thanh niên về bảo vệ môi trường...
tại một số huyện, thị có tốc độ phát triển công nghiệp và đô thị hóa cao. Đối với lực
lượng phụ nữ, cũng đã thành lập và duy trì hoạt động của 39 câu lạc bộ tuyên truyền
viên về nước sạch và vệ sinh môi trường tại các xã, phường...
Trong các đợt kỷ niệm hàng năm như Tuần lễ nước sạch vệ sinh môi trường
quốc gia, Ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn… nhiều
hoạt động truyền thông được triển khai và mỗi đợt kỷ niệm đã thu hút từ 1.000 -1.500
người tham dự. Đặc biệt trong năm 2010, để hưởng ứng sự kiện Ngày môi trường thế
giới, Bình Dương đã tổ chức lễ mít-tinh và Đi bộ đồng hành vì môi trường rất quy mô
với hơn 4.300 người tham gia và được truyền hình trực tiếp trên sóng của đài truyền
hình Bình Dương. Các vấn đề môi trường mang tính thời sự như biến đổi khí hậu và
tác động của biến đổi khí hậu cũng được phổ biến sâu rộng đến các cán bộ của các sở,
ban ngành, đoàn thể, các huyện, thị và các giáo viên thông qua việc tổ chức buổi nói
chuyện chuyên đề nhân các dịp tổ chức các ngày lễ lớn về môi trường.
Ngoài ra, để hỗ trợ cho công tác tuyên truyền, công tác in ấn các tài liệu truyền
thông cũng được thực hiện. Trong giai đoạn 2005-2010, đã tiến hành in ấn hơn 15.000
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các tài liệu tuyên truyền về môi trường và các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường
để phổ biến đến các hội, đoàn thể; các địa phương, các ngành liên quan và các doanh
nghiệp. Bên cạnh đó, để đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức và ý
thức về bảo vệ môi trường của mọi tầng lớp nhân dân, từ năm 2009, Bình Dương cũng
đã tổ chức thực hiện và duy trì chuyên mục Tài nguyên và Môi trường định kỳ hàng
tuần trên báo Bình Dương.
2.4.3. Công tác thẩm định và kiểm tra sau thẩm định
Trong thời gian qua, công tác
thẩm định Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn
môi trường (BĐK), báo cáo đánh giá
tác động môi trường (ĐTM), bản cam
kết bảo vệ môi trường (BCK), đề án
bảo vệ môi trường (ĐA) và dự án đầu
tư không ngừng được cải tiến và đổi
mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu
quả. Tình hình cụ thể qua 05 năm như
sau:

Tình hình phê duyệt ĐTM, xác nhận Cam kết BVMT
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Song song với công tác thẩm định, công tác phòng ngừa ô nhiễm ngày càng
được chú trọng và chủ động thực hiện nhiều hơn. Bình Dương đã ban hành quy định
bố trí các ngành sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo định hướng vào các khu
công nghiệp, không thu hút các ngành có nguy cơ ô nhiễm cao như thuộc da, dệt
nhuộm, xi mạ…
2.4.4. Công tác thanh tra môi trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường
Công tác thanh tra và kiểm soát ô nhiễm môi trường đã được các cơ quan chức
năng của Bình Dương thực hiện thường xuyên theo đúng quy định của Luật Môi
trường và bao quát hầu hết các vấn đề môi trường nổi cộm. Trong thời gian qua, công
tác này được chủ động thực hiện một cách thường xuyên, liên tục và bước đầu đã kiểm
soát được tình hình ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh, hạn chế được gia tăng ô
nhiễm và suy thoái môi trường. Giai đoạn 2005-2009, đã tổ chức thanh, kiểm tra hơn
2.100 đơn vị sản xuất kinh doanh, đã xử lý phạt 952 đơn vị vi phạm về bảo vệ môi
trường với số tiền hơn 10,5 tỷ đồng (hầu hết là các cơ sở sản xuất – kinh doanh được
thành lập trước khi Luật bảo vệ môi trường được bổ sung, sửa đổi).
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Đối với các vấn đề môi trường tồn tại, đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp để
cải thiện chất lượng môi trường, khắc phục ô nhiễm môi trường, từng bước nâng cao
chất lượng môi trường. Mặc dù Bình Dương không có cơ sở nào nằm trong danh mục
cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của
Thủ tướng Chính phủ, tuy nhiên việc kiểm tra phân loại, xác định các cơ sở gây ô
nhiễm môi trường được tỉnh quan tâm thực hiện thường xuyên từ năm 2007. Hàng
năm, tỉnh đều công bố danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng để
tập trung xử lý triệt để, tính đến nay toàn tỉnh có trên 90 cơ sở gây ô nhiễm môi trường
nghiêm trọng và qua kiểm tra, giám sát, xử lý liên tục đã có khoảng 61% các doanh
nghiệp này thực hiện các giải pháp khắc phục ô nhiễm, hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt
để. Ngoài ra, tỉnh cũng đã hoàn thành việc di dời các cơ sở sản xuất gốm sứ trong
vùng dân cư góp phần cải thiện chất lượng môi trường đô thị. Bên cạnh đó, Ủy ban
nhân dân tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 31 tháng 05
năm 2010 về chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nằm
trong các khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhằm khắc phục và cải thiện
môi trường các khu đô thị, khu dân cư; góp phần thực hiện quy hoạch, chỉnh trang đô
thị.
Một kết quả nổi bật nhất là Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập Đội kiểm tra liên
ngành về công tác bảo vệ môi trường theo Quyết định số 1193/2009/QĐ-UBND ngày
30 tháng 3 năm 2009 để tăng cường hiệu quả trong công tác kiểm tra việc chấp hành
các quy định về bảo vệ môi trường, nhất là tăng tính hiệu lực của bộ máy quản lý nhà
nước về môi trường đối với các doanh nghiệp có hành vi đối phó, chống đối, gây khó
khăn cho các lực lượng kiểm tra theo định kỳ và theo kế hoạch. Ngay sau khi thành
lập, Đoàn đã tiến hành kiểm tra và xử lý 32 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tập trung
vào các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường thường xuyên, các doanh nghiệp có
hành vi đối phó, chống đối, gây khó khăn cho lực lượng kiểm tra công tác bảo vệ môi
trường định kỳ theo kế hoạch.
Hoạt động kiểm soát ô nhiễm, quản lý chất thải cũng được ưu tiên tập trung các
nguồn lực để triển khai thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát tình hình nhập khẩu phế
liệu cũng được tổ chức thực hiện từ năm 2008, tính đến tháng 12/2009, Bình Dương
hiện có 27 doanh nghiệp được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu với
tổng khối lượng nhập khẩu trung bình khoảng 110.000 tấn/năm, loại phế liệu nhập
khẩu chủ yếu là giấy, nhựa và sắt, thép.
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Để định hướng và tăng cường công tác quản lý chất thải công nghiệp và chất
thải nguy hại, Bình Dương đã triển khai thực hiện đề án Điều tra thống kê đánh giá
hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại,
đây chính là cơ sở nền để có các hướng tiếp cận quản lý ngày một hiệu quả hơn. Bên
cạnh đó để quản lý chất thải y tế trên địa bàn hiệu quả, Bình Dương cũng đang tiến
hành xây dựng Quy hoạch quản lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh để đưa công tác quản
lý chất thải rắn y tế ngày một đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn. Việc kiểm tra công tác
quản lý chất thải nguy hại của các Doanh nghiệp có phát sinh chất thải nguy hại và các
doanh nghiệp hành nghề vận chuyển, thu gom, xử lý/tiêu hủy chất thải nguy hại cũng
được thực hiện thường xuyên thông qua các đợt thanh kiểm tra định kỳ về công tác bảo
vệ môi trường của các Doanh nghiệp và các đợt kiểm tra chuyên đề về lĩnh vực quản lý
chất thải nguy hại; đồng thời đã cấp sổ chất thải nguy hại cho hơn 640 doanh nghiệp có
phát sinh chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh với tổng khối lượng đăng ký trên 83
tấn/ngày.
Đối với việc xử lý các điểm nóng về ô nhiễm trên địa bàn tỉnh như kênh Ba Bò,
suối Bưng Cù ... trong thời gian qua, đã thực hiện một số giải pháp để hạn chế và kiểm
soát ô nhiễm. Bên cạnh các hoạt động tăng cường kiểm tra, kiểm soát các nguồn ô
nhiễm như trên, tỉnh cũng đang xúc tiến xây dựng dự án đầu tư thiết lập hệ thống mạng
lưới quan trắc tự động việc xả thải và chất lượng nước thải công nghiệp đầu ra của các
khu công nghiệp để tăng cường công tác phòng ngừa ô nhiễm, giám sát nguồn thải, dự
án dự kiến triển khai tại 21 khu công nghiệp có dòng thải ổn định với kinh phí đầu tư
khoảng 28,9 tỷ.
2.4.5. Tình hình thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải đã được Bình Dương tích cực triển
khai thực hiện ngay sau khi Nghị định 67/2003/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. Công tác
quản lý hồ sơ thẩm định, giám sát việc thu, nộp phí được thực hiện thành thạo trên
phần mềm chuyên dụng. Tình hình thẩm định và thu, nộp phí giai đoạn 2005-2009 như
sau:
- Năm 2005: tiến hành thẩm định, thông báo nhắc nhở kê khai nộp phí bảo vệ
môi trường đối với nước thải trên 1.187 doanh nghiệp và triển khai đo đạc lần đầu
phục vụ công tác thẩm định mức phí tại 67 doanh nghiệp có nguồn thải lớn. Tổng số
phí thu được là 934.085.302 đồng.
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- Năm 2006: tổ chức thẩm định và thu phí nước thải của 622 doanh nghiệp với
số phí 2.126.691.125 đồng.
- Năm 2007: tổ chức thẩm định và thu phí nước thải cho 694 doanh nghiệp nằm
ngoài khu công nghiệp và 8 khu công nghiệp với tổng số tiền thu được là
2.429.501.027 tỉ đồng.
- Năm 2008: tổ chức thẩm định và thu phí nước thải cho 771 doanh nghiệp và
08 khu công nghiệp với tổng số tiền thu được là 2.510.547.060 đồng.
- Năm 2009: tổ chức thẩm định và thu phí nước thải cho 922 doanh nghiệp với
tổng số tiền thu là 2.135.597.866 và truy thu phí nước thải từ sự cố vỡ bờ đê hồ sinh
học của Công ty Sammiguel Pure Foods VN là 1.200.000.000 đồng.
Như vậy trong giai đoạn 2005-2009, tổng số tiền phí bảo vệ môi trường đối với
nước thải thu được là 10.230.059.450 đồng trên tổng số 936 doanh nghiệp. Trong 05
năm qua, số lượng doanh nghiệp được thu phí luôn được mở rộng hàng năm tuy nhiên
số phí thu được lại không tăng, thậm chí có xu hướng giảm, điều này cho thấy đầu tư
cho công tác bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp ngày càng được chú trọng hơn,
mức độ ô nhiễm trong nước thải ngày càng được cải thiện hơn.
3. Những tồn tại và thách thức
3.1. Các vấn đề môi trường của Bình Dương
Công tác bảo vệ môi trường trong thời gian qua tuy đã đạt được một số kết quả
nhất định, tuy nhiên về mặt nhận thức và điều hành thực tiễn còn nhiều vấn đề chưa
đồng bộ, với mong muốn phát triển nhanh và bền vững nhưng sự quan tâm đầu tư cho
công tác bảo vệ môi trường chưa tương xứng; các quan điểm và giải pháp để thúc đẩy
phát triển và giải pháp bảo vệ môi trường nhiều lúc, nhiều nơi chưa đi đến thống nhất
do vẫn còn một số tồn tại như sau:
- Ý thức chấp hành pháp luật về môi trường trong cộng đồng và các cơ sở sản
xuất công nghiệp được nâng lên nhưng chưa tạo được sự chuyển biến rõ rệt. Đa số các
cơ sở sản xuất kinh doanh chưa tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, vì lợi ích
kinh tế trước mắt không đầu tư xây dựng hệ thống xử lý hoặc xây dựng các hệ thống
xử lý chỉ mang tính chất đối phó, cố tình xả chất thải gây ô nhiễm ra môi trường.
- Hiệu lực quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường chưa nghiêm; tính răn đe xử
phạt các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường chưa cao; không có đầy đủ các công cụ
81

Phần IV - “Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bình Dương (2005 – 2010)”

pháp lý để chế tài, cưỡng chế việc chấp hành các quyết định xử phạt vi phạm hành
chính. Mặc dù gần đây Chính phủ đã ban hành Nghị định 117/2009/NĐ-CP về xử lý vi
phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tính răn đe có cao hơn nhưng vẫn
còn hạn chế.
- Chất lượng môi trường nước mặt hệ thống sông Sài Gòn-Đồng Nai trên địa
bàn tỉnh chưa được cải thiện, các nguồn nước mặt tại các hạ lưu và các kênh rạch trong
nội thị đã bị suy giảm chất lượng; tình trạng ô nhiễm môi trường còn xảy ra ở một số
khu vực có tốc độ phát triển công nghiệp và đô thị nhanh như khu vực kênh Ba Bò,
suối Chòm Sao, suối Bưng Cù, suối Siệp, hạ lưu sông Thị Tính.
- Hạ tầng cơ sở kỹ thuật như thoát nước và xử lý nước thải chưa đáp ứng kịp
thời nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua; việc đầu tư hạ tầng thoát
nước ngoài khu, cụm công nghiệp chưa đồng bộ và không theo kịp tốc độ phát triển đã
làm phát sinh nhiều vấn đề môi trường khó giải quyết; đa số các đô thị và khu dân cư
chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung, nước thải xả trực tiếp ra sông, rạch.
- Vốn đầu tư cho các dự án đầu tư liên quan đến môi trường luôn được bố trí
đầy đủ, nhất là các dự án đầu tư về tiêu thoát nước công nghiệp, đô thị … tuy nhiên
hầu hết đây là các dự án lớn, tính phức tạp cao, lại liên quan đến nhiều ngành, địa
phương nhưng trình độ, năng lực của các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn lập dự án, thiết kế
kỹ thuật còn yếu dẫn đến việc lập và thẩm định dự án kéo dài; việc triển khai của các
ngành, các cấp chưa đồng bộ dẫn tiến độ thực hiện chậm, càng làm tăng tính bức xúc
của các vấn đề môi trường.
- Hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn còn nhiều bất cập dẫn đến tỷ
lệ thu gom, xử lý rác thải đô thị, công nghiệp, nguy hại còn thấp gây ảnh hưởng đến
mỹ quan đô thị và sức khỏe cộng đồng.
- Việc đầu tư xử lý môi trường trong và sau khi khai thác khoáng sản chưa được
quản lý, giám sát chặt chẽ, hầu hết các khu vực sau khi kết thúc khai thác không được
cải tạo và phục hồi cảnh quan môi trường.
3.2. Nguyên nhân của những tồn tại
Quan điểm “tăng trưởng kinh tế gắn với đảm bảo công bằng xã hội, bảo vệ môi
trường và phát triển bền vững” của Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ VIII là
hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên, trong thực tiễn điều hành nhiều lúc chưa thống nhất và
xuyên suốt từ đó dẫn đến các tồn tại về môi trường. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến
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những bất cập về môi trường như đã nêu, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do vấn đề
bảo vệ môi trường chưa được quan tâm đồng bộ với quá trình phát triển kinh tế - xã
hội, sự phối hợp khi cấp phép đầu tư cũng như công tác hậu kiểm chưa được thực hiện
tốt. Ngoài ra những tồn tại, hạn chế trong công tác bảo vệ môi trường cũng bị ảnh
hưởng do một số nguyên nhân khách quan như: các trình tự, thủ tục đầu tư cho các dự
án, công trình về môi trường kéo dài; khủng hoảng kinh tế trong thời gian qua đã gây
hạn chế đầu tư xử lý ô nhiễm môi trường. Cụ thể trên từng lĩnh vực như sau:
- Về công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về bảo vệ môi
trường: Mặc dù trong thời gian qua đã tăng cường nhưng chủ yếu trên bề rộng, chưa
thực sự có chiều sâu, còn mang tính đơn lẻ, chưa thường xuyên. Nhận thức của cộng
đồng về môi trường được nâng lên nhưng chưa tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong
nhận thức, nhất là của các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh.
- Về cơ cấu tổ chức quản lý môi trường: tổ chức bộ máy và nhân lực chưa tương
xứng với nhiệm vụ, số lượng doanh nghiệp nhiều trong khi đó cán bộ quản lý còn yếu
và thiếu nên hiệu lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường chưa cao. Lãnh đạo một
số ngành, chính quyền địa phương chưa nhận thức đầy đủ về nhiệm vụ bảo vệ môi
trường của ngành, địa phương mình, còn quan điểm cho rằng công tác bảo vệ môi
trường là của ngành tải nguyên môi trường nên công tác quản lý điều hành còn có mặt
bị động, chưa giám sát chặt chẽ. Bên cạnh đó, ngành tài nguyên môi trường chưa phối
hợp tốt với các sở, ngành liên quan trong việc tham mưu bố trí nguồn vốn và triển khai
đầu tư các dự án về hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến bảo vệ môi trường.
- Về mặt thể chế, chính sách: việc quy hoạch và quản lý quy hoạch phát triển
kinh tế xã hội tại các cấp, các ngành còn nhiều bất cập, chưa chú trọng lồng ghép các
vấn đề bảo vệ môi trường; đến nay tỉnh vẫn chưa có quy hoạch về thoát nước, về chất
thải rắn và các quy hoạch khác có liên quan đến môi trường, gây khó khăn cho công
tác bảo vệ môi trường.
Một số văn bản do trung ương ban hành còn nhiều bất cập như các quy định về
thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, quy định về lập, phê duyệt/xác nhận đề án
bảo vệ môi trường ... và còn thiếu nhiều văn bản quy định về một số vấn đề như: bồi
thường thiệt hại trong lĩnh vực môi trường, công tác giám sát chất lượng môi trường,
trưng cầu giám định về môi trường ... gây khó khăn cho công tác quản lý môi trường
tại địa phương.
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- Về mặt tài chính, đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường: vấn đề chi sự nghiệp
môi trường chưa phù hợp và chưa đúng với mục đích sử dụng. Vốn ngân sách chưa
được ưu tiên bố trí đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật về thoát nước, xử lý nước thải và
chất thải rắn, còn giao khoán cho doanh nghiệp dẫn đến thiếu vốn, đầu tư không đồng
bộ, không theo kịp tốc độ phát triển công nghiệp và đô thị của tỉnh.
- Các thách thức giữa yêu cầu bảo vệ môi trường với lợi ích tăng trưởng kinh tế
trước mắt trong đầu tư và phát triển đôi lúc chưa được giải quyết hài hòa, dẫn đến việc
phát triển công nghiệp ngoài các khu công nghiệp, hoặc phát triển công nghiệp tại
những khu vực chưa có hạ tầng kỹ thuật lại nằm đan xen với dân cư làm gia tăng áp
lực về bảo vệ môi trường.
-Công tác xã hội hóa cũng như việc hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường còn
nhiều hạn chế, chưa huy động và tập trung được tất cả các nguồn lực trong bảo vệ môi
trường. Đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật của tỉnh còn thiếu và yếu nên việc nghiên
cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong bảo vệ môi trường chưa được đẩy mạnh,
chưa phát huy được vai trò trong bảo vệ môi trường.

84

Phần V - “Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bình Dương (2005 – 2010)”

PHẦN V:

CÁC CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP BẢO VỆ
MÔI TRƯỜNG

Với mục tiêu phát triển kinh tế theo hướng bền vững, giai đoạn 2011 – 2015
Tỉnh Bình Dương đã xác định cần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao
động theo hướng phát triển dịch vụ - công nghiệp, đồng thời đầu tư hợp lý để phát triển
nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất lượng sản phẩm
của doanh nghiệp để tăng sức cạnh tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế. Chú trọng đổi
mới công nghệ hiện đại, tiên tiến trong sản xuất công nghiệp. Tập trung phát triển dịch
vụ phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân. Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng
cao, nguồn lao động được đào tạo, xây dựng đội ngũ công nhân giỏi nghề và có bản
lĩnh chính trị. Trên cơ sở mục tiêu tổng quát này, Tỉnh Bình Dương đã đề ra một số
chương trình đột phá về việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật,
xây dựng chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh hiện đại, đào tạo nguồn nhân lực
chất lượng cao. Trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân hàng năm thời
kỳ 2011 – 2015 là 13% với cơ cấu kinh tế Công nghiệp – Dịch vụ - Nông nghiệp theo
tỷ lệ là 60% - 36% - 4% đạt được vào năm 2015.
Để đảm bảo phát triển hài hòa giữa kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường, Tỉnh
Bình Dương đã đặt ra các mục tiêu cụ thể về môi trường đến 2015 như sau: tỷ lệ chất
thải rắn được thu gom và xử lý đạt 95%, tỷ lệ chất thải y tế được thu gom và xử lý đạt
100%; hộ dân thành thị sử dụng nước sạch đạt tỷ lệ 99%, các hộ nông dân được sử
dụng nước hợp vệ sinh đạt tỷ lệ 98% và tỷ lệ che phủ rừng, cây lâm nghiệp, cây lâu
năm đạt 57%. Nhằm đạt được các mục tiêu nói trên, trong thời gian tới Tỉnh sẽ tập
trung thực hiện một số định hướng về quy hoạch và bảo vệ môi trường như: Tập trung
xây dựng và thực hiện tốt các quy hoạch, kế hoạch về bảo vệ môi trường có tầm dài
hạn: Chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến
năm 2030; quy hoạch khai thác khoáng sản, nước ngầm; quy hoạch quản lý chất thải
rắn đến 2020; Kế hoạch bảo vệ môi trường giai đoạn 2011 – 2015... Trong đó chú
trọng gắn kết quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội, quy hoạch ngành với quy hoạch khai
thác tài nguyên và chiến lược bảo vệ môi trường. Quản lý, bảo vệ và sử dụng tài
nguyên chặt chẽ, tiết kiệm phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tiến
dần đến việc hạn chế và cấm dần việc khai thác tài nguyên. Ngăn chặn tình trạng ô
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nhiễm môi trường, phục hồi và nâng cao chất lượng môi trường nước trên các sông Sài
Gòn, Đồng Nai.
Trên cơ sở hiện trạng môi trường tỉnh Bình Dương, mục tiêu và định hướng
phát triển của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015, về môi trường cần thực hiện đồng bộ một số
giải pháp cụ thể như sau :
1. Nâng cao nhận thức về phát triển bền vững cho các cơ sở Đảng và chính quyền
các cấp
- Tiếp tục tổ chức quán triệt Nghị quyết số 41/NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo
vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước cho các
cơ sở Đảng và chính quyền các cấp, khắc phục tư tưởng chỉ phát triển kinh tế - xã hội
mà coi nhẹ việc bảo vệ môi trường.
- Tăng cường sự lồng ghép các yêu cầu về bảo vệ môi trường ngay từ khi xây
dựng và phê duyệt các quy hoạch, dự án đầu tư, không cho đưa vào xây dựng, vận
hành, khai thác các cơ sở chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường. Hạn
chế và từng bước không phát triển các cơ sở sản xuất công nghiệp ngoài các khu, cụm
công nghiệp để phòng ngừa và cải thiện chất lượng môi trường.
2. Nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho cộng đồng và các cơ sở sản xuất
kinh doanh
- Tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ môi trường
để tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cấp ủy đảng, chính
quyền, mặt trận, đoàn thể, các doanh nghiệp và tầng lớp nhân dân về ý thức và trách
nhiệm bảo vệ môi trường;
- Phát động và nhân rộng các phong trào quần chúng bảo vệ môi trường, các mô
hình tự quản về môi trường. Tiếp tục lồng ghép tiêu chí bảo vệ môi trường vào tiêu chí
công nhận gia đình, khu phố văn hóa. Xây dựng các cơ chế, thể chế để tăng cường sự
tham gia của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường qua đó nâng cao vai trò
giám sát của nhân dân.
- Xây dựng và công bố các danh sách xanh, sách đen về môi trường để tuyên
dương các doanh nghiệp thực hiện tốt bảo vệ môi trường, đồng thời công bố công khai
những doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường và các hình thức xử lý, để cộng đồng
tham gia giám sát về môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh.
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3. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý môi trường
- Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức quản lý nhà nước về môi trường từ tỉnh đến
cơ sở, tăng cường công tác pháp chế, phòng chống tội phạm về môi trường; đầu tư cơ
sở vật chất và nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho các cơ quan chuyên trách về
môi trường, và lực lượng cảnh sát môi trường;
- Xây dựng, bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực làm công tác bảo vệ môi trường
từ cấp tỉnh đến cấp xã để nguồn cán bộ có trình độ chuyên môn đáp ứng được nhu cầu
thực tiễn và thực hiện nhiệm vụ lâu dài trong những năm tới.
4. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường
- Tiếp tục hoàn thiện các thể chế về bảo vệ môi trường, cụ thể hóa các quy định
bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Xây dựng cơ chế phối hợp, đẩy mạnh
việc phân cấp về bảo vệ môi trường;
- Tăng cường kiểm soát và kiểm tra thực hiện quy chế bảo vệ môi trường đối với
các khu, cụm công nghiệp, lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động tại tất cả các khu,
cụm công nghiệp; bàn giao về cho Ủy ban nhân dân các huyện thị quản lý đối với các
cụm công nghiệp chưa có chủ đầu tư;
- Kiện toàn hệ thống quản lý chất thải rắn, tổ chức lại hệ thống thu gom, vận
chuyển, xử lý chất thải rắn từ cấp tỉnh cho đến cấp xã; tăng cường trang bị máy móc,
thiết bị cho các đơn vị hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn; phát huy vai
trò của các tổ thu gom rác dân lập trong quá trình thu gom, vận chuyển chất thải rắn.

- Ban hành Quy hoạch khai thác nước dưới đất, những vùng cấm, vùng hạn chế
khai thác đến năm 2020 và không cấp chủ trương mới cho việc thăm dò khai thác
khoáng sản trên địa bàn tỉnh; tăng cường kiểm soát việc khai thác khoáng sản và nước
ngầm theo đúng quy hoạch và thiết kế được phê duyệt; thực hiện nghiêm các quy định
về ký quỹ môi trường, đóng cửa mỏ sau khai thác, thu phí bảo vệ môi trường đối với
các hoạt động khai thác khoáng sản.
5. Xử lý và di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trong các khu dân cư, đô thị
để cải thiện chất lượng môi trường
- Tăng cường thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm khắc và
triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Kiên
quyết đình chỉ hoạt động các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hoặc kéo dài
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nhưng không có biện pháp khắc phục hậu quả; công bố công khai những doanh nghiệp
gây ô nhiễm môi trường và các hình thức xử lý để tạo áp lực từ cộng đồng đối với các
cơ sở này.
- Hỗ trợ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, nằm trong các khu dân cư, đô thị,
không phù hợp về mặt quy hoạch để tổ chức di dời đến các khu công nghiệp tập trung
có hạ tầng phù hợp để cải thiện chất lượng môi trường trong các khu dân cư, đô thị.
6. Tăng cương huy động và quản lý nguồn tài chính để đầu tư cho công tác bảo vệ
môi trường
- Xây dựng cơ chế, chính sách và quy định nhằm thu hút đầu tư và đẩy mạnh xã
hội hóa trong công tác bảo vệ môi trường; khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư
cho các hoạt động bảo vệ môi trường, tái chế, xử lý chất thải và ứng dụng các tiến bộ
khoa học trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;
- Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn kinh phí sự nghiệp môi trường, ưu
tiên tăng chi kinh phí sự nghiệp môi trường đối với cấp huyện, cấp xã; sử dụng hiệu
quả các nguồn thu phí và lệ phí bảo vệ môi trường, nâng cao vai trò và hoạt động của
Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh nhằm hỗ trợ tài chính cho các hoạt động bảo vệ môi
trường;
- Ưu tiên bố trí vốn ngân sách và các nguồn vốn khác tập trung đầu tư vào các
công trình hạ tầng kỹ thuật về cấp thoát nước, xử lý chất thải để cải thiện và nâng cao
chất lượng môi trường.
7. Tăng cường công tác quản lý và giám sát các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật liên
quan đến bảo vệ môi trường
- Xác định các dự án, công trình hạ tầng kỹ thuật quan trọng để đưa vào danh
mục các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2011 – 2015 để ưu tiên đầu tư
và tổ chức giám sát thực hiện.
- Tăng cường công tác giám sát và nâng cao năng lực đối với các đơn vị được
giao nhiệm vụ là chủ đầu tư các công trình, hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường; đẩy
mạnh phân cấp cho cấp huyện, các ngành có liên quan làm chủ đầu tư các công trình
thuộc địa bàn, lĩnh vực do mình quản lý để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình,
dự án nhằm đáp ứng kịp thời các yêu cầu của phát triển kinh tế.
8. Các giải pháp về công nghệ, kỹ thuật và quan hệ quốc tế
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- Ứng dụng công nghệ thông tin và tin học hóa các hoạt động quản lý nhà nước
về bảo vệ môi trường phát huy tính hiệu quả và hiệu lực của công tác này; đưa vào sử
dụng các hệ thống quan trắc tự động nước mặt, nước thải và không khí để hỗ trợ cho
công tác kiểm soát ô nhiễm;
- Tăng cường việc nghiên cứu và ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học
công nghệ trong xử lý ô nhiễm, khắc phục suy thoái và sự cố môi trường để hình thành
và phát triển ngành công nghiệp môi trường; đẩy mạnh nghiên cứu các dự án sản xuất
sạch, đào tạo về vận hành, áp dụng công nghệ sản xuất sạch, thân thiện với môi
trường...
- Thực hiện tốt dự án quản lý Nhà nước về Môi trường cấp tỉnh (VPEG) do
Chính phủ Canada tài trợ và mở rộng hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường để tranh
thủ tối đa sự hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật của các nước và các tổ chức quốc tế cho công
tác bảo vệ môi trường của tỉnh.
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PHẦN VI:

KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ

1. Kết luận
Trong thời gian qua, với nhiều nỗ lực cố gắng, công tác bảo vệ môi trường của
Bình Dương đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống chính sách, văn bản quy định
ngày càng được chú trọng xây dựng và hoàn thiện, phục vụ hiệu quả cho công tác bảo
vệ môi trường. Nhận thức về bảo vệ môi trường của các cấp, các ngành và nhân dân đã
được nâng lên đáng kể; mức độ ô nhiễm từng bước được kiểm soát; bộ máy quản lý
nhà nước về môi trường ngày càng được kiện toàn từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở; công tác
quản lý môi trường của các cấp ngày càng được thực hiện chủ động hơn; chất lượng
các thành phần môi trường không khí, nước ngầm, đất chưa bị ô nhiễm và vẫn nằm
trong giới hạn cho phép.
Tuy nhiên, quá trình phát triển kinh tế - xã hội nhanh chóng của địa phương
cũng tạo ra nhiều áp lực đối với môi trường. Qua đánh giá hiện trạng môi trường tỉnh
Bình Dương giai đoạn 2005 – 2010 đã cho thấy tồn tại một số thách thức giữa yêu cầu
bảo vệ môi trường và lợi ích tăng trưởng kinh tế trước mắt dẫn đến chất lượng môi
trường có lúc, có nơi bị suy giảm làm phát sinh các điểm nóng môi trường. Hiện trạng
môi trường vẫn đang diễn biến phức tạp, nhất là môi trường đối với các cơ sở sản xuất
công nghiệp nằm ngoài các khu, cụm công nghiệp, đặc biệt là các vùng chưa có hạ
tầng kỹ thuật và môi trường sống trong các khu nhà trọ, khu dân cư tự phát đan xem
với các cơ sở sản xuất công nghiệp. Tình trạng ô nhiễm môi trường bức xúc hiện nay là
ô nhiễm nguồn nước ngày càng gia tăng, việc xử lý nước thải công nghiệp chưa được
kiểm soát, nước thải sinh hoạt đô thị chưa được thu gom, xử lý, việc đầu tư hạ tầng về
cấp thoát nước, xử lý chất thải chưa đồng bộ và theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế. Cụ
thể:
- Chất lượng nước ở thượng lưu các con sông Bé, Sài Gòn, Đồng Nai nằm trong
giới hạn cho phép nhưng vùng hạ lưu phần lớn đã bị ô nhiễm, nhất là tại các đoạn sông
tiếp nhận nguồn nước thải công nghiệp và đô thị. Môi trường nước các kênh rạch tiêu
thoát nước thải công nghiệp bị ô nhiễm nặng ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khoẻ của
nhân dân, ô nhiễm nguồn nước mặt kênh rạch trong các đô thị vẫn đang tiếp tục tăng
và trong tình trạng báo động.

90

Phần VI - “Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bình Dương (2005 – 2010)”

- Công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đã được tăng cường nhưng
vẫn còn nhiều bất cập, nhất là công tác quản lý chất thải rắn công nghiệp và đô thị hiện
chưa đáp ứng được với tốc độ phát triển kinh tế xã hội. Tỷ lệ chất thải rắn được thu
gom thấp chỉ đạt khoảng 84% và chủ yếu tập trung tại các nội thị; tình trạng vứt, xả
các chất thải bừa bãi nơi công cộng còn diễn ra khá phổ biến, chất thải nguy hại vẫn
chưa được kiểm soát tốt và việc quản lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn
chế nhất là các phòng khám y tế tư nhân, trạm y tế cấp xã.
- Thực trạng môi trường các ngành lĩnh vực bức xúc hiện nay đó là hiện trạng
môi trường công nghiệp và đô thị. Các vấn đề môi trường công nghiệp tồn tại đó là
việc quản lý, vận hành các trạm xử lý nước thải của các khu công nghiệp, các doanh
nghiệp chưa tốt, vẫn còn tồn tại nhiều điểm nóng về môi trường chưa được giải quyết
triệt để; chất lượng môi trường sống của các cụm dân cư nằm đan xen với các cơ sở
sản xuất công nghiệp có xu hướng ngày càng suy giảm. Các vấn đề môi trường đô thị
còn tồn tại đó là hệ thống cấp thoát nước chưa đồng bộ, bị chấp vá giữa cũ và mới,
chưa có hệ thống thoát nước thải riêng với nước mưa; các đô thị, các khu dân cư tập
trung chưa có hệ thống xử lý nước thải, nước thải còn xả trực tiếp ra sông, rạch hoặc
cho thẩm thấu vào lòng đất làm gia tăng ô nhiễm môi trường nước mặt, nước ngầm;
nhiều cụm dân cư, nhà trọ hình thành tự phát không đảm bảo vệ sinh môi trường.
2. Kiến nghị
Từ kết quả và nhận định của báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bình Dương
giai đoạn 2005 – 2010, để phát triển bền vững kinh tế xã hội tỉnh Bình Dương giai
đoạn 2011- 2015 đồng thời khắc phục và ngăn chặn có hiệu quả các vấn đề ô nhiễm
môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh, Chính phủ, Bộ
Tài nguyên và Môi trường cần tập trung thực hiện một số giải pháp trong thời gian tới
như sau:
a. Đối với Hội đồng nhân dân tỉnh
- Tăng cường sự giám sát đối với chính quyền các cấp đảm bảo thống nhất mục
tiêu xuyên suốt phát triển kinh tế theo hướng bền vững từ nay đến năm 2020. Trong
thời gian tới việc xem xét, thông qua các chính sách, quy hoạch phát triển do Ủy ban
nhân dân tỉnh đệ trình cần xét đến tính lồng ghép các yêu cầu về bảo vệ môi trường;
hạn chế phát triển công nghiệp ngoài các khu, cụm công nghiệp, khuyến khích phát
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triển công nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp để phòng ngừa và từng bước cải
thiện chất lượng môi trường.
- Xem xét, ưu tiên thông qua việc bố trí vốn ngân sách nhà nước để tập trung
đầu tư cho các dự án về bảo vệ môi trường.
- Tăng cường sự giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp đối với các dự án đầu
tư xây dựng cơ bản liên quan đến môi trường nhằm đảm bảo hạ tầng kỹ thuật được
triển khai xây dựng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp và đô thị trên địa
bàn tỉnh.
b. Đối với Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Xây dựng, bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật nhằm cụ thể
hóa và hướng dẫn đầy đủ Luật Bảo vệ môi trường như hướng dẫn bảo vệ môi trường
lưu vực sông, thuế và phí môi trường, cấp giấy chứng nhận đạt quy chuẩn môi trường,
chi ngân sách nhà nước về bảo vệ môi trường, tái chế và tái sử dụng chất thải; sửa đổi
các quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường theo hướng tăng chế tài
xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.
- Hướng dẫn quy trình đánh giá về mặt môi trường công nghệ sản xuất các dự
án đầu tư trực tiếp nước ngoài, làm cơ sở xem xét, cân nhắc trước khi cấp phép triển
khai dự án, bảo đảm không đưa vào nước ta công nghệ cũ, lạc hậu gây ô nhiễm môi
trường.
- Hướng dẫn sự tham gia cộng đồng trong bảo vệ môi trường; thể chế hóa các
quy định của Hiến pháp, Luật Bảo vệ môi trường về khuyến khích cá nhân, tổ chức,
cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường, khuyến khích thành lập các lực lượng tình
nguyện bảo vệ môi trường.
- Xây dựng và ban hành Quy chế công nhận các loại hình tổ chức đánh giá, tư
vấn, giám định, chứng nhận về bảo vệ môi trường.
- Tăng cường phân bổ nguồn vốn về bảo vệ môi trường cho Bình Dương như
các nguồn ODA, vốn từ Trung ương.
- Đề nghị Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi và bổ sung các quy định về xử lý tội
phạm môi trường trong Bộ luật Hình sự nhằm đảm bảo tính răn đe và phòng, chống tội
phạm về môi trường./.
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