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LỜI NÓI ĐẦU 

 Nam Định là tỉnh ven biển phía Nam đồng bằng Bắc Bộ với 72km đường bờ 

biển,có tổng diện tích tự nhiên là 166.856,52 ha và mật độ dân số cao (1.067 người/km
2
) 

đứng thứ 7 khu vực đồng bằng sông Hồng, thứ 8 toàn quốc. Với những lợi thế sẵn có là 

điều kiện quan trọng để Nam Định phát triển kinh tế năng động, đa dạng và hoà nhập với 

việc phát triển kinh tế- xã hội, khoa học kỹ thuật trong nước và quốc tế.  

 Bên cạnh những thuận lợi, trong giai đoạn 2016 -2020, tình hình thế giới và khu 

vực có diễn biến phức tạp đã tác động bất lợi đến nền kinh tế trong nước nói chung và 

tỉnh Nam Định nói riêng. Trong 5 năm qua, với sự đoàn kết, nỗ lực của cả hệ thống chính 

trị, cùng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh,Nam Định đã vượt qua nhiều khó khăn, 

thách thức và kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn giữ được ổn định và có bước phát triển, hoàn 

thành hầu hết các chỉ tiêu đề ra. Sản xuất công nghiệp, nông nghiệp; thương mại, xuất 

khẩu; thu ngân sách... đạt mức tăng trưởng khá; đã thực hiện tốt một số giải pháp có tính 

đột phá đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là chương trình xây dựng 

nông thôn mới đã đạt được nhiều kết quả tốt. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt được nhiều 

kết quả mới; dịch bệnh được kiểm soát và khống chế; các hoạt động văn hoá, y tế được 

duy trì ổn định; giải quyết kịp thời các chế độ chính sách, bảo đảm an sinh - xã hội. Quốc 

phòng, an ninh chính trị được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.  

Cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, công tác bảo vệ môi trường ngày 

càng được quan tâm với quan điểm phát triển bền vững. Thực hiện quy định của Luật bảo 

vệ môi trường về lập báo cáo hiện trạng môi trường địa phương định kỳ 5 năm, UBND 

tỉnh Nam Định giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các ngành lập báo 

cáo hiện trạng môi trường cấp tỉnh 5 năm giai đoạn 2016-2020. 

Báo cáo Hiện trạng môi trường tỉnh Nam Định giai đoạn 2016- 2020được xây 

dựng nhằm mục đích đánh giá hiện trạng, diễn biến môi trường của tỉnh (từ 2015 – 2019) 

trên cơ sở xem xét các tác động qua lại từ quá trình phát triển kinh tế - xã hội và môi 

trường để kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các 

ngành, góp phần phát triển bền vững địa phương. Đồng thời, tổng kết kết quả thực hiện 

công tác bảo vệ môi trường trong 5 năm qua (2015 – 2019), xác định các vấn đề môi 

trường cấp bách hiện nay và đề xuất chính sách, giải pháp nhằm khắc phục và giải quyết 

các vấn đề môi trường nảy sinh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. 

Trong quá trình biên soạn báo cáo, Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhận được sự 

phối hợp của các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan trong việc cung cấp thông tin, tài 

liệu, số liệu cũng như sự tham gia đóng góp ý kiến để hoàn thiện nội dung báo cáo. 
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TRÍCH YẾU 

Thực hiện điều 137, Luật Bảo vệ môi trường quy định UBND cấp tỉnh có trách 

nhiệm lập báo cáo hiện trạng môi trường của địa phương 5 năm một lần, UBND tỉnh 

Nam Định giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên 

quan xây dựng Báo cáo Hiện trạng môi trường tỉnh Nam Định giai đoạn 2016 – 2020. 

Các thông tin, dữ liệu sử dụng trong Báo cáo được thu thập, tổng hợp từ các Sở, 

ngành, đơn vị có chức năngtrong giai đoạn từ năm 2015 – 2019 và từ các nguồn tài liệu 

tham khảo có độ tin cậy cao. Một số dữ liệu về nguồn thải, tác động của ô nhiễm môi 

trường… do chưa có các chương trình điều tra, nên số liệu chưa đầy đủ cho cả giai đoạn 

2015-2019. Tuy nhiên cũng đảm bảo minh họa, mô phỏng cho các phân tích, đánh giá 

chung, không ảnh hưởng đến chất lượng của Báo cáo. 

Cấu trúc và nội dung Báo cáo Hiện trạng môi trường tỉnh Nam Định giai đoạn 

2016 - 2020 được xây dựng theo hướng dẫn tại phụ lục I kèm theo Thông tư số 

43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về 

báo cáo Hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị và quản lý số liệu quan trắc môi trường. 

Nội dung báo cáo mô tả mối quan hệ tương hỗ giữa Động lực- D (là các hoạt động 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nam Định, nguyên nhân sâu xa của các biến đổi môi 

trường); Sức ép- P (các nguồn thải trực tiếp gây ô nhiễm và suy thoái môi trường); Hiện 

trạng- S (là hiện trạng chất lượng môi trường); Tác động- I (tác động của ô nhiễm môi 

trường đối với sức khỏe cộng đồng, hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và môi trường 

sinh thái); Đáp ứng-R (các đáp ứng của nhà nước và xã hội để bảo vệ môi trường). 

Cấu trúc báo cáo gồm 11 chương: 

- Chương I: Tổng quan về đặc điểm tự nhiên và tình hình phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh Nam Định. 

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

- Chương III: Hiện trạng môi trường nước. 

- Chương IV: Hiện trạng môi trường không khí. 

- Chương V: Hiện trạng môi trường đất. 

- Chương VI: Hiện trạng đa dạng sinh học. 

- Chương VII: Quản lý chất thải rắn. 

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

- Chương IX: Tác động của ô nhiễm môi trường. 

- Chương X: Quản lý môi trường. 

- Chương XI: Các thách thức trong bảo vệ môi trường, phương hướng và giải pháp 

bảo vệ môi trường trong 5 năm tới. 
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CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN 

VÀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH 

 

1.1. TỔNG QUAN ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN: 

1.1.1. Vị trí địa lý:  

Tỉnh Nam Định nằm ở phía Nam vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, có tọa độ 

địa lý từ 19
o
54’ đến 20

o
40’ vĩ độ Bắc và từ 105

o
55’ đến 106

o
45’ kinh độ Đông.  

Phía Bắc giáp tỉnh Hà Nam; 

Phía Đông giáp tỉnh Thái Bình; 

Phía Tây giáp tỉnh Ninh Bình; 

Phía Nam giáp biển Đông (Vịnh Bắc Bộ). 

Nam Định nằm trong vùng ảnh hưởng của tam giác tăng trưởng kinh tế Hà Nội - 

Hải Phòng - Quảng Ninh, cách thủ đô Hà Nội và thành phố cảng Hải Phòng khoảng 90 km.  

Vị trí tỉnh Nam Định có điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, xã hội. Đường 

sắt xuyên Việt đi qua tỉnh dài 41,2 km với 6 ga, rất thuận lợi cho việc vận chuyển hành 

khách và hàng hoá. Quốc lộ 10, Quốc lộ 21, Quốc lộ 21B, Quốc lộ 37B, Quốc lộ 38B qua 

tỉnh dài 108 km. Hệ thống sông Hồng, sông Đào, sông Đáy, sông Ninh Cơ chảy qua địa 

phận tỉnh, cùng với hệ thống cảng sông Nam Định và cảng biển Thịnh Long thuận tiện cho 

việc phát triển vận tải thủy.  

Bên cạnh đó, với 72km đường bờ biển, tỉnh Nam Định tạo điều kiện thuận lợi cho 

khai thác, nuôi trồng thuỷ, hải sản và phát triển dịch vụ du lịch như khu du lịch Thịnh 

Long, huyện Hải Hậu và khu du lịch Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ. Vườn Quốc gia Xuân 

Thuỷ (huyện Giao Thuỷ) nằm ở vùng lõi Khu dự trữ sinh quyển đồng bằng Sông Hồng 

đã được tổ chức UNESCO công nhận. 

Với vị trí địa lý khá thuận lợi, đó là điều kiện quan trọng để Nam Định phát triển 

kinh tế năng động, đa dạng và hoà nhập với việc phát triển kinh tế- xã hội, khoa học kỹ 

thuật trong nước và quốc tế. 
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1.1.2. Diện tích: 

Tổng diện tích của tỉnh Nam Định năm 2019 là 166.856,52 ha. Tỉnh có 01 thành 

phố Nam Định và 09 huyện (Hải Hậu, Giao Thuỷ, Nghĩa Hưng, Xuân Trường, Nam 

Trực, Trực Ninh, Vụ Bản, Ý Yên, Mỹ Lộc). Trên địa bàn tỉnh có tổng 226 xã, phường, 

thị trấn, trong đó có 188 xã, 22 phường và 16 Thị trấn [1,10] 

1.1.3. Địa hình: 

Địa hình tỉnh Nam Định khá bằng phẳng, có xu hướng thấp dần từ Tây Bắc xuống 

Đông Nam, chia thành 2 vùng chính là vùng đồng bằng và vùng ven biển.  

Vùng đồng bằng gồm các huyện Ý Yên, Mỹ Lộc, Vụ Bản, thành phố Nam Định, 

Nam Trực, Trực Ninh, Xuân Trường. Vùng đồng bằng chiếm phần lớn diện tích đất tự 

nhiên của tỉnh, với điều kiện thổ nhưỡng thuận lợi cho phát triển kinh tế nông nghiệp, 

công nghiệp và các ngành nghề truyền thống.  

Vùng ven biển gồm các huyện Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Giao Thuỷ có địa hình tương 

đối bằng phẳng, với bờ biển dài 72 km song bị chia cắt khá mạnh mẽ bởi các cửa sông 

lớn là cửa Ba Lạt (sông Hồng), cửa Hà Lạn (sông Sò), cửa Lạch Giang (sông Ninh Cơ), 

cửa Đáy (sông Đáy). Vùng đồng bằng ven biển đất đai phì nhiêu, có nhiều tiềm năng phát 

triển kinh tế tổng hợp ven biển như nuôi trồng, đánh bắt hải sản, đóng tàu, du lịch biển... 



Báo cáo hiện trạng môi trƣờng tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020 

 

 5 
 

1.1.4. Địa chất: 

Tỉnh Nam Định được hình thành trong một thời gian lịch sử địa chất – kiến tạo lâu 

dài. Các hệ tầng địa chất bao gồm: Hệ tầng Thái Ninh, Hệ tầng Vĩnh Bảo, Hệ tầng Thái 

Thụy, Hệ tầng Vĩnh Phúc, Hệ tầng Hải Hưng. 

 Hệ tầng Thái Ninh gồm các phiến thạch anh - mica, đá phiến mica, đá gơnai biotít, 

đá phiến granit hoá. Hệ tầng Thái Ninh là các đồi thấp dưới 100 m nằm rải rác tại huyện 

Ý Yên. 

 Hệ tầng Vĩnh Bảo chỉ có ở phía Đông núi Gôi, gồm các đá gắn kết yếu. Cát kết có 

màu xám xanh, phớt tím, hạt vừa đến mịn, độ chọn lọc tốt, thành phần đơn khoáng đến ít 

khoáng, cấu tạo phân lớp song song, nằm ngang. Bề dày trung bình đạt 200- 300m. 

 Hệ tầng Thái Thụy cũng chỉ có ở phía Đông núi Gôi, cấu tạo từ trầm tích sông - 

biển và biển cát lẫn cuội, sạn, phần trên là bột sét. 

 Hệ tầng Vĩnh Phúc cấu tạo từ trầm tích sông - biển, bột sét lẫn cát màu. 

 Hệ tầng Hải Hưng cấu tạo từ trầm tích sông - biển và biển, bột sét lẫn cát xám 

vàng. Các trầm tích Holoxen sớm - giữa tầng Hải Hưng có chiều dày thay đổi từ 4 đến 

52m.   

1.1.5. Thuỷ văn: 

 - Hệ thống sông ngòi: Nam Định có hệ thống sông ngòi khá dày với mật độ  

khoảng 0,6 – 0,9km/km
2
. Do đặc điểm địa hình, các dòng chảy theo hướng Bắc- Nam và 

đổ ra biển. Các sông lớn (sông Hồng, sông Ninh Cơ, sông Đáy, sông Đào) chảy qua địa 

phận Nam Định đều thuộc hạ lưu nên lòng sông thường rộng và độ sâu thấp, tốc độ chảy 

chậm hơn phía thượng lưu và có quá trình bồi đắp phù sa ở cửa sông.  

Chịu ảnh hưởng của đặc điểm địa hình và khí hậu nên chế độ nước sông chia làm 

hai mùa rõ rệt: mùa lũ và mùa cạn. Vào mùa lũ, lưu lượng nước sông khá lớn, khi gặp 

mưa to kéo dài, nếu không có hệ thống đê điều ngăn nước thì đồng bằng sẽ bị ngập lụt. 

Vào mùa cạn, lượng nước sông giảm nhiều, các sông chịu ảnh hưởng lớn của thủy triều, 

khiến cho vùng cửa sông bị nhiễm mặn. 

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có hệ thống sông nội đồng với tổng chiều dài 

279km, phân bố đều khắp trên địa bàn các huyện theo hình xương cá rất thuận lợi cho 

hoạt động nông nghiệp, công nghiệp, giao thông thuỷ... 

- Thuỷ triều: Thuỷ triều tại vùng biển Nam Định thuộc loại nhật triều, biên độ 

triều trung bình từ 1,6 – 1,7m, lớn nhất là 3,3m và nhỏ nhất là 0,1m. Thông qua hệ thống 

sông ngòi, kênh mương, chế độ nhật triều giúp quá trình thau chua, rửa mặn trên đồng 

ruộng. Dòng chảy của sông Hồng và sông Đáy kết hợp với chế độ nhật triều đã bồi tụ 

vùng cửa 2 sông tạo thành bãi bồi lớn là Cồn Lu, Cồn Ngạn (huyện Giao Thuỷ) và cồn 

Xanh, Cồn Mờ (huyện Nghĩa Hưng), Cồn Tròn (huyện Hải Hậu) 
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1.1.6. Đặc trƣng khí hậu tỉnh Nam Định. 

Tỉnh Nam Định mang đầy đủ những đặc điểm của tiểu khí hậu vùng Đồng bằng 

sông Hồng là khu vực nhiệt đới, gió mùa, nóng ẩm, mưa nhiều, có 4 mùa rõ rệt (xuân, hạ, 

thu, đông). 

- Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình năm của tỉnh Nam Định từ năm 2015 - 2019 có xu 

hướng có xu hướng tăng từ 25
o
C (năm 2015) lên 26,9

o
C (năm 2019). Nhiệt độ trung bình 

tháng giữa mùa hè và mùa đông trong từng năm có sự chênh lệch từ 11,6
o
C đến 13,3

o
C. 

Nhiệt độ có xu hướng ngày càng tăng, đặc biệt nhiệt độ trung bình tháng 11, 12 năm 

2019 khá cao so với các năm trước (tháng 11 là 30,4
o
C và tháng 12 là 29

o
C).[1] 

Bảng 1. 1:  Nhiệt độ trung bình các tháng từ năm 2015-2019 

Thời 

gian 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Trung 

bình 

 năm 

2015 17,5 18,8 21,6 24,5 30 30,8 29,5 29,6 28,1 26,3 24,4 18,4 25 

2016 17 16,2 19,7 24,9 28,4 30,7 30,3 29,2 28,6 27,1 22,8 20 24,6 

2017 19,2 19,5 21,9 24,4 27,1 29,8 28,9 29,1 28,7 25,1 21,7 17,5 24,4 

2018 17,7 17 21,8 23,7 28,8 30,5 29,3 28,3 28,1 25,5 23,7 23,7 25,4 

2019 17,6 21,9 22,7 26,7 27,7 31,3 30,8 29,8 28,5 25,8 30,4 29 26,9 

- Độ ẩm: 

Độ ẩm không khí trung bình năm từ 82%-83%. Mùa xuân có độ ẩm trung bình cao 

nhất; mùa hè, mùa đông có độ ẩm trung bình thấp hơn các mùa khác. Độ ẩm trung bình 

của các tháng trong các mùa của năm sau có xu hướng cao hơn năm trước. [1]. 

Bảng 1. 2: Độ ẩm trung bình các tháng từ năm 2015-2019 

Thời 

gian 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Trung 

bình 

năm 

2015 83 87 91 83 79 76 77 80 86 80 84 84 83 

2016 88 75 88 89 83 77 80 84 82 80 79 75 82 

2017 84 79 89 85 82 81 85 85 87 83 78 77 83 

2018 85 78 85 86 82 75 82 87 83 81 82 86 83 

2019 86 88 93 87 85 77 77 88 75 84 80 76 83 

- Lượng mưa: 

Lượng mưa trung bình năm từ năm 2015-2017 có xu hướng tăng từ 1354mm (năm 

2015) lên 2324 mm (năm 2017). Từ năm 2018- 2019 có xu hướng giảm từ 1738mm (năm 

2018) xuống 1296mm (năm 2019). Lượng mưa phân bổ không đều trong năm, mùa mưa 
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từ tháng 5 đến tháng 10, chiếm gần 80% lượng mưa cả năm, các tháng mưa nhiều là 

tháng 7, 8, 9. Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, chiếm 20% lượng mưa cả năm.  

Trong thời gian 2015-2019, tháng có lượng mưa trung bình lớn nhất là tháng 7 

năm 2018 có 531mm. Tháng có lượng mưa trung bình thấp nhất là tháng 12 năm 2016 có 

2mm và tháng 12 năm 2019 có 1mm. [1] 

Bảng 1. 3:Lượng mưa trung bình các tháng từ năm 2015-2019 

Thời 

gian 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Trung 

bình 

 năm 

2015 24 54 61 19 88 146 114 272 349 81 101 43 1.354 

2016 179 9 26 139 116 92 297 446 224 57 8 2 1.595 

2017 43 9 84 135 78 251 393 377 389 511 18 35 2.323 

2018 15 11 41 102 142 87 531 373 93 226 6 111 1.738 

2019 18 20 39 98 160 126 74 421 143 152 44 1 1.296 

- Nắng: 

Số giờ nắng cả năm từ năm 2015-2017 có xu hướng giảm từ 1.523 giờ (năm 2015) 

xuống còn 1130 giờ (năm 2017), tuy nhiên từ năm 2018-2019 có xu hướng tăng từ 1378 

giờ lên 1.503 giờ. Số giờ nắng cao tập trung chủ yếu vào tháng 5,6 và tháng 7, tháng 5 

hàng năm. Trong đó tháng 5 năm 2018 có số giờ nắng cao nhất là 240 giờ. Tháng có số 

giờ nắng thấp nhất là tháng 2 năm 2015 là 16 giờ. [1] 

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

Thời 

gian 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Trung 

bình 

 năm 

2015 115 16 29 131 234 228 137 192 135 148 107 51 1.523 

2016 33 99 17 48 157 221 185 131 117 141 100 94 1.343 

2017 47 68 24 93 153 136 102 126 147 91 67 78 1.132 

2018 26 42 87 80 240 170 123 104 140 133 128 104 1.377 

2019 30 88 40 107 125 205 172 140 184 139 128 145 1.503 

- Gió: 

Hướng gió thịnh hành thay đổi theo mùa, tốc độ gió trung bình cả năm là 2 - 2,3 

m/s. Mùa đông hướng gió thịnh hành là gió đông bắc, tốc độ gió trung bình 2,4 -2,6 m/s, 

những tháng cuối mùa đông gió có xu hướng chuyển dần về phía đông. Mùa hè hướng 

gió thịnh hành là gió đông nam, tốc độ gió trung bình 1,9 -2,2 m/s, tốc độ gió cực đại (khi 

có bão) là 40 m/s, đầu mùa hạ thường xuất hiện các đợt gió tây khô nóng gây tác động 

xấu đến cây trồng. Ngoài ra vùng ven biển còn chịu ảnh hưởng của gió đất (hướng thịnh 

hành là tây và tây nam), gió biển (hướng thịnh hành là đông nam). 
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- Bão: Hàng năm tỉnh Nam Định chịu ảnh hưởng của bão hoặc áp thấp nhiệt đới. 

Số cơn bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến tỉnh Nam Định trong năm 2015 có 2 cơn; 

năm 2016 có 3 cơn; năm 2017 có 4 cơn; năm 2018 có 5 cơn; năm 2019 có 3 cơn.   

1.2. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI. 

Sau 9 năm thực hiện Quyết định 800/QÐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2010-2020, tỉnh Nam Ðịnh đã đạt được những thành tựu to lớn về xây dựng nông thôn 

mới (NTM). Đến ngày 31/7/2019, toàn tỉnh có 100% số xã, thị trấn và 10/10 huyện, 

thành phố đã được công nhận đạt chuẩn NTM. Nam Ðịnh là một trong hai tỉnh đầu tiên 

của cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, về đích sớm hơn 1,5 năm so với mục 

tiêu Nghị quyết Ðảng bộ tỉnh Nam Ðịnh lần thứ XIX đã đề ra và vinh dự được Chủ tịch 

nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba. 

 Với nhiều điểm nhấn nổi bật: Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, 

nhất là hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư, nâng cấp hoàn thiện; môi trường, cảnh 

quan và diện mạo nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp thay đổi rõ nét; đời sống vật chất và 

tinh thần của người dân nông thôn được nâng lên; an ninh trật tự được giữ vững. 

1.2.1. Tình hình phát triển kinh tế: 

Tỉnh Nam Định mục tiêu đưa nền kinh tế có bước phát triển nhanh, bền vững, cơ 

cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trọng tâm là công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Tập trung đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng hiện 

đại, hệ thống đô thị tương đối phát triển, các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng 

phát triển; mức sống người dân từng bước được cải thiện; môi trường được bảo vệ bền 

vững, bảo đảm vững chắc an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội. 

Trong giai đoạn năm 2015-2019, tình hình phát triển kinh tế Nam Định có nhiều 

bước tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Tổng sản phẩm trên địa 

bàn (GRDP) của ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản vàngành công nghiệp, xây dựng 

không biến động nhiều, chủ yếu ngành dịch vụ tăng từ 35% lên 39,17%. [1] 
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Biểu đồ 1. 1:Cơ cấu tổng sản phẩm (theo giá hiện hành) từ năm 2015- 2019 

 

Biểu đồ 1. 2: Tổng sản phẩm bình quân đầu người tỉnh Nam Định từ năm 2015-2019 

 Giai đoạn từ năm 2015-2019, tổng sản phẩm bình quân đầu người có sự tăng giảm 

theo từng năm, cụ thể tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2019 là 39,7 triệu đồng; 

tăng 4,71 triệu đồng so với năm 2015. Riêng năm 2017 tổng sản phẩm bình quân đầu 

người là 28,3 triệu đồng giảm mạnh so với các năm. Và từ năm 2017-2019 tổng sản 

phẩm bình quân đầu người có xu hướng tăng. [1].  

Tăng trưởng kinh tế có vai trò rất quan trọng, góp phần khắc phục tình trạng đói 

nghèo, lạc hậu; tạo công ăn việc làm và nâng cao mức sống cho con người, ổn định chính 

trị xã hội. Tạo ra nguồn lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển, tăng GDP, thúc đẩy các dịch 

vụ, ngành nghề xã hội phát triển. 

Tuy nhiên song song với quá trình phát triển kinh tế là việc tác động đến đời sống 

xã hội và môi trường như gia tăng khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, gia tăng chất 

thải, gây biến đổi khí hậu… Do vậy, để phát triển bền vững, phát triển kinh tế - xã hội 

phải gắn liền với bảo vệ môi trường. 
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1.2.1.1. Phát triển công nghiệp: 

a. Khái quát tình hình phát triển công nghiệp: 

 Với mục tiêu xây dựng ngành công nghiệp Nam Định ngày càng lớn mạnh, hiện 

đại, thân thiện với môi trường, có khả năng cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế 

ngày càng sâu vào khu vực và thế giới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, hiệu 

quả, bền vững, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nhân dân. Tỉnh 

Nam Định luôn xác định cần tập trung phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững, nâng cao 

năng lực cạnh tranh để chủ động hội nhập với khu vực và thế giới. Và trong giai đoạn 

2015-2019, ngành công nghiệp tỉnh Nam Định đã đạt được một số kết quả như sau: 

- Về tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp: 

Trong thời gian qua, ngành công nghiệp góp phần đáng kể vào quá trình phát triển 

kinh tế của tỉnh. Tỷ trọng ngành công nghiệp năm 2019 chiếm 40,23% trong cơ cấu tổng 

sản phẩm của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân 5 năm 

(2015-2019) đạt khoảng 14,2%/năm, vượt chỉ tiêu đề ra (13-14%/năm).  

Năm 2019, toàn tỉnh có 35.142 cơ sở sản xuất công nghiệp với tổng số lao động 

khoảng 207.000 người. Sản xuất công nghiệp của tỉnh đa dạng về ngành nghề, phong phú 

về sản phẩm trong đó, ngành dệt may, da giày; cơ khí chế tạo, điện, điện tử vẫn là những 

ngành mũi nhọn có tỷ trọng lớn trong cơ cấu công nghiệp của tỉnh. Trong giai đoạn 2015 

-2019, tỷ trọng ngành cơ khí chế tạo, điện, điện tử tăng bình quân 16,7%/năm và chiếm 

23%; ngành dệt may, da giày tăng bình quân 14%/năm và chiếm 49% giá trị sản xuất 

công nghiệp. 

- Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu:  

Sản phẩm công nghiệp chủ yếu của tỉnh đều có xu hướng tăng trong giai đoạn 

2015 – 2019, trong đó một số sản phẩm có sản lượng sản xuất tăng khá so với năm trước. 

Cụ thể: năm 2019 so sánh với năm 2018 thì nước mắm tăng 15,62%, sợi các loại tăng 

16,2%; Bánh kẹo các loại tăng 12,62%; Muối chế biến tăng 4,3%;  Bia hơi tăng 14,18%; 

Vải các loại tăng 13,94%; Khăn các loại tăng 13,67%; quần áo may sẵn tăng 16,37%; 

Thịt lợn đông lạnh giảm 15,76%.  

- Về phát triển KCN, CCN tập trung: 

Trong công cuộc đổi mới, việc hình thành, phát triển các khu công nghiệp (KCN), 

Cụm công nghiệp (CCN) đã tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam 

Định.Phát huy những lợi thế về hệ thống giao thông thuận tiện, lực lượng lao động dồi 

dào… tỉnh Nam Định đã đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp (KCN), cụm công 

nghiệp tập trung (CCN). Trong thời gian qua, một số KCN, CCN đã đi vào hoạt động, đạt 

hiệu quả cao và tỉnh Nam Định đang tích cực triển khai các cơ chế, chính sách nhằm tiếp 

tục thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả các KCN, CCN. 

+ Khu công nghiệp:  
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Tỉnh Nam Định được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển 09 

KCN theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 về việc phê duyệt quy hoạch 

phát triển các KCN ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; văn bản số 

2343/TTg-KTN ngày 24/11/2014 về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN tỉnh 

Nam Định đến năm 2020 và Văn bản số 747/TTg-CN ngày 18/6/2020 về việc đề án điều 

chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Nam Định. 

Các KCN được quy hoạch gồm KCN Hòa Xá, Mỹ Trung, Bảo Minh, Hồng Tiến, 

Mỹ Thuận, Trung Thành, Xuân Kiên, Việt Hải và KCN Rạng Đông, trong đó: 

 03 KCN đã đi vào hoạt động gồm KCN Hoà Xá (tỷ lệ lấp đầy là 100%), KCN 

Mỹ Trung (tỷ lệ lấp đầy là 29%) và KCN Bảo Minh (tỷ lệ lấp đầy là 99,6%). Tại 03 KCN 

này có 177 dự án đầu tư của 153 nhà đầu tư thứ cấp; trong đó có 45 dự án của 41 nhà đầu 

tư nước ngoài. Tổng số vốn đăng ký khoảng 7.541 tỷ đồng và khoảng 771,214 triệu USD, 

vốn thực hiện khoảng 4.154 tỷ đồng chiếm khoảng 55,09% vốn đăng ký và khoảng 

566,74 triệu USD chiếm khoảng bằng 73,49% vốn đăng ký, giá trị sản xuất công nghiệp 

năm 2019 là 4.555 tỷ đồng (theo giá cố định năm 1994); giá trị hàng hoá xuất khẩu đạt 

220 triệu USD. [3] 

01 KCN Rạng Đông đang triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật 

02 KCN chưa đầu tư xây dựng gồm KCN Mỹ Thuận và KCN Hồng Tiến.  

 03 KCN chưa thành lập gồm KCN Trung Thành, KCN Xuân Kiên, KCN Việt Hải. 
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Khung 2.1: Thông tin về các KCNtại tỉnh Nam Định 

1. KCN Hòa Xá (xã Lộc Hoà và phường Mỹ Xá - thành phố Nam Định) được thành lập 

theo văn bản số 1345/CP-CN ngày 03/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ với 100% vốn ngân 

sách nhà nước. KCN Hòa Xá nằm ở phía Tây thành phố Nam Định giáp Quốc lộ 10. Tổng 

diện tích là 285,37ha, tỷ lệ lấp đầy 100%. Loại hình sản xuất chủ yếu là dệt may, cơ khí, chế 

biến lương thực, thực phẩm; dược phẩm,... 

2. KCN Mỹ Trung (xã Mỹ Trung - huyện Mỹ Lộc và phường Lộc Hạ - thành phố Nam 

Định) được thành lập năm 2006. KCN Mỹ Trung nằm ở phía Bắc thành phố Nam Định, giáp 

Quốc lộ 10, có diện tích là 150,68ha, tỷ lệ lấp đầy là 29%. Loại hình sản xuất chủ yếu là cơ 

khí, dệt may, thực phẩm,… 

3.  KCN Bảo Minh (xã Liên Bảo, Liên Minh, huyện Vụ Bản) giáp đường quốc lộ 10, tỷ lệ 

lấp đầy 99,6%. Loại hình hình chủ yếu là dệt may, cơ khí, thủ công mỹ nghệ,...Theo quyết 

định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006, KCN Bảo Minh có diện tích quy hoạch 150ha, KCN 

Bảo Minh được điều chỉnh tăng diện tích từ 150 ha lên 155ha theo văn bản số 2343/TTg-

KTN ngày 24/11/2014. Và theo văn bản số 747/TTg-CN ngày 18/6/2020, KCN tiếp tục được 

mở rộng bổ sung với diện tích 50 ha tại các xã Liên Minh, Liên Bảo, Kim Thái, huyện Vụ 

bản. 

4. KCN dệt may Rạng Đông (Thị trấn Rạng Đông- huyện Nghĩa Hưng) được thành lập 

năm 2017,  hiện tại đang trong giai đoạn thi công hạ tầng kỹ thuật. Loại hình chủ yếu là sản 

xuất may mặc, hàng da, túi xách, kéo sợi, dệt vải, in - nhuộm, sản xuất phụ kiện, bao 

bì…Theo văn bản số 2343/TTg-KTN ngày 24/11/2014, KCN dệt may được bổ sung mới với 

diện tích 600 ha. Tuy nhiên, tại văn bản số số 747/TTg-CN ngày 18/6/2020, KCN dệt may 

Rạng Đông được điều chỉnh, giảm diện tích từ 600 ha xuống 550 ha. 

5. KCN Mỹ Thuận (xã Mỹ Thuận, Mỹ Thịnh Huyện Mỹ Lộc và xã Hiển Khánh Huyện Vụ 

Bản)đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 

dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Mỹ Thuận” Theo quyết định số 

2924/QĐ-BTNMT ngày 14/11/2019, KCN có diện tích 158,48 ha. Hiện trạng KCN chưa đầu 

tư xây dựng hạ tầng. 

6. KCN Hồng Tiến (xã Yên Hồng, Yên Bằng, Yên Tiến, huyện Ý Yên) có diện tích quy 

hoạch là 114 ha theo văn bản số 747/TTg-CN ngày 18/6/2020. Hiện trạng KCN chưa đầu tư 

xây dựng hạ tầng. 

7. KCN Trung Thành chưa thành lập, có diện tích quy hoạch là 200 ha 

8. KCN Xuân Kiên chưa thành lập, có diện tích quy hoạch là 200 ha 

9. KCN Việt Hải chưa thành lập, có diện tích quy hoạch là 100 ha 

[4] 

+ Cụm công nghiệp (CCN):  

Phát triển cụm công nghiệp trên cơ sở phát triển của các doanh nghiệp, cơ sở sản 

xuất kinh doanh tại địa phương, làng nghề; sử dụng đất hiệu quả, tạo điều kiện thúc đẩy 

phát triển công nghiệp nói riêng và kinh tế - xã hội nói chung trên địa bàn tỉnh. 
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Hiện nay, tỉnh Nam Định có20 CCN đã thành lập và có 19 CCN đã đi vào hoạt 

độngvới tổng diện tích 334,71ha, trong đó có một số CCN làng nghề được hình thành 

nhằm thu hút các cơ sở sản xuất trong làng nghề và bảo vệ môi trường như CCN Xuân 

Tiến, CCN Vân Chàng, CCN La Xuyên, CCN Tống Xá, CCN Hải Minh.... 

Trong đócó 17 CCN có tỷ lệ lấp đầy 100% gồm: La Xuyên; Trực Hùng, Trung 

Thành, An Xá, Nghĩa Sơn, huyện lỵ Xuân Trường, Hải Phương, Vân Chàng, Yên Xá, 

Xuân Tiến, Thị trấn Cổ Lễ, Quang Trung, Hải Minh, đóng tàu thị trấn Xuân Trường, Cát 

Thành, Nam Thị trấn Lâm,  Đồng Côi. Có 02 CCN có tỷ lệ lấp đầy đạt từ 50% đến 70%, 

gồm: Xuân Bắc, Thịnh Long. Đến tháng 8/2020 UBND tỉnh Nam Định đã phê duyệt 

thành lập 24CCN với tổng diện tích 495,21ha (bổ sung thêm 4 CCN gồm CCN Yên 

Dương 50ha; CCN Hải Vân, tổng diện tích 10,7ha; CCN Thanh Côi tổng diện tích 

49,8ha; CCN Yên Bằng, tổng diện tích 50ha. [4] 

Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2019 của CCN (theo giá so sánh 2010) đạt 9.142 

tỷ đồng; Tổng số dự án đầu tư vào các CCN hiện nay là 485 dự án, tổng số vốn đăng ký 

là 3.155,5 tỷ đồng, đã thực hiện 2.879,07 tỷ đồng.[3]  

Phát triển KCN, CCN đã thu hút nhiều vốn đầu tư của các thành phần kinh tế, giải 

quyết việc làm cho người lao động, giải quyết một phần khó khăn về địa bàn sản xuất của 

các doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp đã mở rộng sản xuất và đạt mức tăng trưởng cao, 

góp phần đáng kể vào tốc độ tăng trưởng công nghiệp trên địa bàn tỉnh, chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế ở các địa phương. 

- Về phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề: 

Nam Ðịnh là một trong những địa phương được mệnh danh là mảnh đất trăm 

nghề, với nhiều làng nghề truyền thống, có sản phẩm rất đa dạng và tinh xảo, được người 

tiêu dùng ưa chuộng. Trong thời gian qua, nhiều làng nghề truyền thống được khôi phục, 

giải quyết được nhiều việc làm cho người lao động và tạo thu nhập trong khu vực nông 

thôn. Tính đến nay toàn tỉnh có khoảng 142 làng nghề, trong đó có nhiều làng nghề 

truyền thống nổi tiếng, có lịch sử lâu đời hàng trăm năm, các sản phẩm độc đáo, tinh xảo 

như làng nghề đồ gỗ La Xuyên, sơn mài Cát Đằng, đúc đồng Tống Xá, mây tre đan Vĩnh 

Hào, trồng hoa cây cảnh Vị Khê…Bên cạnh đó, một số làng nghề bị mai một, không còn 

hoạt động và xuất hiện một số nhiều ngành nghề mới được du nhập vào địa phương. 

Bảng 1. 5: Danh sách làng nghề trên địa bàn tỉnh .[5] 

Huyện 

 

Ngành nghề  

TP 

Nam 

Định 

Mỹ 

Lộc 

Vụ 

Bản 

Ý 

Yên 

Nam 

Trực 

Trực 

Ninh 

Xuân 

Trường 

Nghĩa 

Hưng 

Giao 

Thuỷ 

Hải 

Hậu 

Tổng 

cộng 

CK đúc, tẩy mạ, tái chế 

kim loại 
  3 3 4  1    11 

CB lương thực, thực 

phẩm 
2   1 1  1 1 1 1 8 

Thủ công mỹ nghệ  3 7 9  4 1   8 32 
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Dệt, tẩy, may thêu ren  1 1 9 4 5 1    21 

Cây cảnh 1   1 8  1   20 31 

Chế biến lâm sản       1    1 

Trồng dâu nuôi tằm     1  1    2 

Dệt chiếu, nón lá    1  3 1 14  3 22 

Tái chế nhựa     2     1 3 

Hoạt động xây dựng     1     2 3 

Sản xuất lưới, cước      1    1 2 

Sản xuất Thủy Tinh    1       1 

Trồng cây dược liệu          5 5 

Tổng cộng 3 4 11 25 21 13 8 15 1 41 142 

b. Xu hƣớng phát triển ngành công nghiệp: 

- Định hướng chung quy hoạch phát triển ngành công nghiệp: 

Khi hạ tầng giao thông và cảng phát triển và với nguồn nhân lực có trình độ, tỉnh 

Nam Định sẽ có lợi thế trong việc thu hút nhiều ngành công nghiệp sử dụng lao động có 

kỹ năng. Cùng với xu hướng chuyển dịch và phân công sản xuất, Nam Định có khả năng 

trở thành một trong những mắt xích trong phát triển công nghiệp vùng đồng bằng sông 

Hồng trong tương lai.  

Quan điểm phát triển công nghiệp của tỉnh Nam Định là phát triển nhanh, hiệu quả 

và bền vững, quan tâm bảo vệ môi trường. Phát triển công nghiệp phải phù hợp với quy 

hoạch phát triển công nghiệp chung của cả nước, của vùng đồng bằng sông Hồng và quy 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

Phát triển công nghiệp trên cơ sở chuyển dịch mạnh mẽ sang các ngành có giá trị 

cao, tăng tỷ trọng sản phẩm công nghiệp công nghệ cao, công nghệ sạch làm cho nền 

công nghiệp đạt hiệu quả cao và phát triển bền vững.  

Tỉnh ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp dược, 

công nghiệp cơ khí, điện tử,... Khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, áp dụng 

công nghệ mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường năng lực cạnh tranh. Coi 

trọng xây dựng và quảng bá các thương hiệu doanh nghiệp, thương hiệu các sản phẩm 

công nghiệp của tỉnh để nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài 

nước.   

Khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển công nghiệp, đa 

dạng hóa các nguồn vốn đầu tư. Chú trọng thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài để 

nâng cao năng lực sản xuất hàng hóa xuất khẩu trong tỉnh như dệt nhuộm, may, chế biến 

nông lâm hải sản, thủ công mỹ nghệ,… 
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Phát huy lợi thế kinh tế biển, tập trung phát triển các ngành công nghiệp ven biển, 

công nghiệp dịch vụ vận tải biển, dầu khí trong tương lai tại khu kinh tế Ninh Cơ và khai 

thác than tại huyện Giao Thủy.  

Phối hợp với Nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục để khởi công xây dựng Nhà máy 

Nhiệt điện BOT Nam Định I tại huyện Hải Hậu. 

Trên cơ sở đó dự báo mục tiêu tăng trưởng các ngành công nghiệp giai đoạn năm 

2021-2025 như sau: 

Bảng 1.6:  Dự báo mục tiêu tăng trưởng của ngành công nghiệp giai đoạn 2021-2025.[3] 

Nội dung 
Tốc độ tăng trƣởng 

(%/năm) 

Toàn ngành công nghiệp 17,76 

Dệt may - da giầy 14,9 

Chế tạo máy, gia công kim loại 20 

Chế biến gỗ giấy và lâm sản 16 

Chế biến thực phẩm, đồ uống 14 

 Sản xuất hoá chất, dược, nhựa 23 

Sản xuất vật liệu xây dựng 15 

Khai thác khoáng sản 45 

Sản xuất phân phối điện & nước 15 

Công nghiệp khác 20,5 

- Phát triển Khu công nghiệp, CCN.  

Tích cực kêu gọi đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp đã được quy hoạch theo 

hình thức xã hội hóa. Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp 

Rạng Đông đảm bảo tính đồng bộ của hạ tầng kỹ thuật (như: điện, nước, xử lý nước thải, 

viễn thông…) để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp; Khởi công và triển khai xây dựng hạ 

tầng Khu công nghiệp Mỹ Thuận; xúc tiến các thủ tục thành lập Khu công nghiệp, đô thị, 

dịch vụ Hồng Tiến.   

Trong giai đoạn 2021-2025 sẽ xây dựng mới 6 CCN với tổng diện tích 128,1 ha; 

bổ sung 9 CCN với tổng diện tích 250ha vào quy hoạch và mở rộng 23 CCN với tổng 

diện tích 426,7ha. [1]  

- Phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề: 

Phát huy các làng nghề truyền thống lâu đời, có trình độ sản xuất cao như đúc, cơ 

khí, sản xuất đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ, dệt, may, chế biến nước mắm, mắm tôm, bột cá 

làm thức ăn chăn nuôi, thực phẩm,... Lựa chọn để xây dựng và đăng ký thương hiệu cho 

một số làng nghề nổi tiếng. 
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Khôi phục và phát triển các vùng nguyên liệu phục vụ cho các làng nghề như cói, 

đay, nông hải sản,... gắn với chương trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông lâm ngư 

nghiệp. Tập trung các nguồn lực đổi mới công nghệ, nâng cao trình độ sản xuất, chất 

lượng của các làng nghề trên địa bàn tỉnh. Chú trọng xây dựng cơ sở sản xuất tập trung, 

kết hợp với phân tán ở các hộ gia đình.  

Tích cực tìm kiếm, du nhập nhiều nghề mới phù hợp với địa phương, có khả năng 

khai thác được lao động, tay nghề, nguyên liệu tại chỗ nhằm giảm dần số hộ thuần nông, 

các xã không có nghề. Tăng nhanh số lượng, chất lượng các doanh nghiệp vừa và nhỏ, 

làm chỗ dựa cho phát triển ngành nghề nông thôn tại địa phương. Từng bước giải quyết 

tốt vấn đề môi trường, đời sống xã hội làng nghề. Tăng cường công tác thông tin tuyên 

truyền về hoạt động khuyến công và công nghiệp nông thôn; phối hợp với các trung tâm 

dạy nghề các huyện thực hiện dạy nghề khu vực nông thôn. [6] 

1.2.1.2. Phát triển xây dựng: 

a. Khái quát tình hình phát triển xây dựng: 

 - Đối với hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng: 

 Trong thời gian qua, tỉnh Nam Định đã xây dựng được hệ thống đô thị hiện đại, hạ 

tầng diện mạo nông thôn mới đã có sự chuyển biến vượt bậc, đời sống người dân từng 

bước được cải thiện, nâng cao. Toàn tỉnh có 1 đô thị loại I (Thành phố Nam Định) và 2 

đô thị loại IV (Thịnh Long, Rạng Đông) và 13 đô thị loại V (thị trấn Quất Lâm, Ngô 

Đồng, Gôi, Lâm, Liễu Đề, Quỹ Nhất, Nam Giang, Cổ Lễ, Cát Thành, Xuân Trường, Yên 

Định, Cồn, Ninh Cường).  

 Hệ thống các khu đô thị mới không ngừng được đầu tư mới góp phần tạo chuyển 

biến về nếp sống đô thị văn minh, hiện đại. Trên địa bàn thành phố Nam Định có khu đô 

thị Hòa Vượng, Mỹ Trung, Thống Nhất,  khu đô thị Dệt may (được xây dựng trên nền đất 

của Tổng Công ty dệt may Nam Định cũ) và các khu tái định cư Đồng Quýt, Trầm Cá, 

Bãi Viên, Dầu Khí, Cửa Nam…Tại địa bàn các huyện, dự án các khu đô thị, khu dân cư 

tập trung cũng được nhanh chóng đầu tư xây dựng mới, hiện có 9/13 khu dân cư tập trung 

đã được khởi công xây dựng.  

 Các trục đường giao thông huyết mạch được đầu tư thông suốt từ tỉnh đến huyện, 

xã như: tuyến đường trục kết nối kinh tế ven biển với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh 

Bình, tuyến tránh Thành phố Nam Định (Quốc lộ 38B), các tuyến tỉnh lộ 487, 488 (đoạn 

từ cầu Vòi đến nút giao Quốc lộ 37B), 489C đoạn từ cầu Lạc Quần đến phà Sa Cao…  

 Hàng loạt dự án đầu tư trọng điểm từ Trung ương được phân bổ đã và đang góp 

phần thúc đẩy tỉnh trở thành cực phát triển phía nam đồng bằng sông Hồng như dự án 

Nhà máy Nhiệt điện BOT Nam Định I; đường cao tốc ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định, 

cầu Thịnh Long...  
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 Đến nay, toàn tỉnh có 100% số xã, thị trấn và 10/10 huyện, thành phố đã được 

công nhận đạt chuẩn NTM. Tỷ lệ đô thị hoá toàn tỉnh đạt trên 30%; tính đến hết năm 

2019, tỉnh Nam Định có tỷ lệ dân số đô thị sử dụng nước sạch đạt 100%, tỷ lệ dân số 

nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,9% trong đó có 75,6% dân số được sử dụng 

nước sạch. Môi trường khu vực nông thôn không ngừng được cải thiện, từng bước xây 

dựng các khu dân cư kiểu mẫu tại Điền Xá (Nam Trực), Mỹ Tân (Mỹ Lộc), Thọ Nghiệp 

(Xuân Trường)… Chất lượng nhà ở nông thôn không ngừng được nâng lên, không còn 

nhà tạm, dột nát, đặc biệt là nhà ở của các đối tượng chính sách. Toàn tỉnh đã hỗ trợ 

7.643 hộ gia đình người có công với cách mạng về nhà ở và tiếp tục phát huy tinh thần 

“tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người nghèo 

theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ. 

 - Đối với hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng: 

 Để đáp ứng nhu cầu thị trường cũng như mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của 

tỉnh, ngành vật liệu xây dựng trong những năm qua không ngừng phát triển và góp phần 

đáng kể vào việc cung cấp nguyên liệu cho hoạt động xây dựng góp phần đẩy mạnh quá 

trình tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Giai đoạn 2011-2015 tốc độ tăng trưởng bình quân 

20%/năm, giai đoạn 2016-2020 tăng 18%.Hoạt động sản xuất xây dựng trong thời gian 

qua phù hợp với nhu cầu của tỉnh cả về sản lượng, mẫu mã, chất lượng trên cơ sở khai 

thác có hiệu quả thế mạnh về nguồn tài nguyên khoáng sản. Thế mạnh về thị trường và 

lao động của địa phương, đồng thời không ngừng đào tạo nâng cao năng lực quản lý, vận 

hành sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh. 

 Tỉnh đã ưu tiên đầu tư phát triển doanh nghiệp sản xuất có quy mô vừa và nhỏ, 

công suất hợp lý, công nghệ hiện đại, sạch, tiêu tốn ít năng lượng, nguyên liệu, thay thế 

dần sản xuất gạch theo phương pháp thủ công bằng dây chuyền gạch công nghệ tuy nel.  

Đẩy mạnh sản xuất vật liệu xây thân thiện với môi trường công nghệ sản xuất gạch theo 

phương pháp mới ngày càng được áp dụng rộng rãi, xoá bỏ dần các lò gạch thủ công, 

nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, đảm bảo vệ sinh môi trường, giữ sức khỏe cho nhân 

dân và bảo vệ sản xuất nông nghiệp cũng như giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tính đến 

tháng 5/2020 đã xóa bỏ 499/578 lò gạch thủ công đạt 86,33%. [7]  

b. Xu hƣớng phát triển xây dựng.  

 - Xây dựng cơ sở hạ tầng: 

 Đối với thành phố Nam Định:Trong thời gian tới tiếp tục đầu tư xây dựng, phát 

triển hạ tầng của thành phố Nam Định như đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống thoát 

nước mưa, nước thải trên địa bàn thành phố Nam Định. Xây dựng trạm xử lý nước thải 

của thành phố Nam Định. Tiếp tục đầu tư nâng cấp khu công viên nghĩa trang Thanh 

Bình, mở rộng nghĩa trang nhân dân Cánh Phượng. Dự kiến đến năm 2025 xây dựng 01 

nhà máy cấp nước công suất 26.000m
3
/ngày.đêm, vị trí phía Bắc sông Đào tại xã Mỹ 

Tân. [23] 
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 Đối với khu vực các huyện: tiếp tục đầu tư xây dựng, cải tạo các tuyến cống thoát 

nước mưa dọc theo các trục giao thông chính (dọc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ). 

Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tại các đô thị, thị trấn trên địa bàn các 

huyện. Xây dựng khu xử lý nước thải tại KCN Rạng Đông, KCN Mỹ Thuận, CCN Đồng 

Côi. Cải tạo nâng cấp các trạm xử lý nước thải tại các KCN hiện nay. Xây dựng các khu 

xử lý CTR tại Nam Toàn, Mỹ Thắng (thành phố Nam Định mở rộng); Xây dựng khu xử 

lý cấp vùng liên huyện tại Thịnh Long, khu xử lý CTR cấp vùng tại thị trấn Rạng Đông, 

khu xử lý CTR tại Liên Bảo - Vụ Bản; Xây dựng khu xử lý Yên Minh (Ý Yên), Việt 

Hùng - Liêm Hải (Trực Ninh), Xuân Ninh (Xuân Trường), Giao Châu (Giao Thuỷ), Minh 

Tân, Thành Lợi (Vụ Bản), Đồng Sơn (Nam Trực). Mở rộng một số nghĩa trang nhân dân 

trên địa bàn đô thị, di dời các nghĩa địa cá nhân vào khu tập trung.[24] 

 - Đối với sản xuất vật liệu xây dựng:Mục tiêu phát triển tốc độ tăng trưởng giai 

đoạn 2021-2025 tăng 15%/năm.Xóa bỏ 100% các lò gạch thủ công. Phát triển mạnh các 

sản phẩm vật liệu xây không nung như gạch xi măng- cốt liệu, bê tông khí chưng áp, bê 

tông rỗng, tấm tường,…Phát triển sản xuất các loại ngói không nung có phủ màu chất 

lượng cao dùng để trang trí, các loại ngói giả cổ. Phát triển sản xuất các loại tấm lợp 

thông minh, tấm lợp sinh thái, tấm lợp nhựa cao cấp. Giảm tối đa sản xuất tấm lợp ami 

ăng- xi măng. Tiếp tục đầu tư sản xuất các loại gạch ốp lát với kích thước lớn, đa dạng 

mẫu mã, màu sắc, sản phẩm có khả năng chống mài mòn cao. Phát triển sản xuất các loại 

gạch ốp lát nội thất có khả năng ngăn ngừa sự ngưng tụ hơi nước, ngăn ngừa sự bám bẩn. 

Phát triển sản xuất các loại bê tông, cấu kiện đúc sẵn đự ứng lực, bê tông tấm lớn, ống 

cống, cột điện ly tâm, cọc móng,…Phát triển sản xuất vật liệu nhựa, tấm thạch cao, các 

loại vật liệu hợp kim nhôm, sàn epoxi giả đá, sàn nâng,… 

1.2.1.3. Phát triển năng lƣợng: 

a. Khái quát tình hình phát triển năng lượng. 

Cung cấp năng lượng, đặc biệt là cung cấp điện trong thời gian qua chất lượng ngày 

càng được cải thiện. Công ty Điện lực tỉnh Nam Định đã xây dựng và đưa vào nhiều 

nguồn, lưới điện chuyển đổi toàn bộ lưới điện 6, 10kV sang 22kV từng bước nâng cao 

chất lượng cung cấp điện cho phụ tải, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

Hiện tại trên địa bàn tỉnh Nam Định có 01 trạm biến áp 220KV;  12 trạm biến áp 

110KV gồm 19 máy biến áp với tổng dung lượng 588MVA; 05 trạm biến áp trung gian 

với tổng dung lượng 38,40MVA, trong đó 1 trạm của khách hàng; 04 trạm là tài sản của 

ngành điện lực phục vụ phụ tải chuyên dùng của các trạm bơm; 2.948 trạm biến áp (Trạm 

trung hạ áp) phân phối với tổng dung lượng 1.021,89MVA.  

Trong năm 2019, Công ty Điện lực Nam Định đã thực hiện đầu tư 34 dự án với 

tổng mức đầu tư 369 tỷ đồng. Tại khu vực nông thôn đã thực hiện công tác đầu tư, cải tạo 

lưới điện tại các xã nhằm nâng cao chất lượng cung cấp điện và chống quá tải đáp ứng 

các tiêu chí nông thôn mới. Ngoài ra, Công ty Điện lực Nam Định đang triển khai dự án 
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đầu tư nâng cao hiệu quả lưới điện khu vực thành phố Nam Định vay vốn Chính phủ Đức 

(KFW3), với tổng mức đầu tư 92,033 tỷ đồng. Điện thương phẩm tiêu thụ trong năm2019 

là 2,48 tỷ Kwh, tăng 11,67% so với cùng kỳ năm trước, trong đó điện cho công nghiệp 

xây dựng là 1,17 tỷ kwh tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước. 

Ngoài điện năng, nguồn năng lượng chủ yếu phục vụ hoạt động phát triển kinh tế, 

xã hội là xăng dầu, khí gas và than. Lượng xăng dầu sử dụng trên địa bàn tỉnh chủ yếu 

phục vụ hoạt động của các phương tiện giao thông vận tải, máy móc...Theo thời gian, 

lượng xăng dầu, khí gas sử dụng tăng theo từng năm. [3] 

 

Biểu đồ 1. 3: Diễn biến tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn tỉnh 
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242,71 ha. Việc xây dựng nhà máy nhiệt điện mang lại nhiều lợi ích to lớn trong quá 

trình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh cũng như phục vụ nhu cầu điện của các cơ sở sản 

xuất và người dân. Tuy nhiên hiện nay dự án chưa triển khai xây dựng. 

b. Xu hƣớng phát triển ngành năng lƣợng. 

- Đối với ngành sản xuất phân phối điện:  

Nhìn chung trong thời gian vừa qua tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm tỉnh 

Nam Định phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội cũng như tình hình đầu tư, xây 

dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định. Dự kiến xu hướng phát triển điện năng tiêu thụ thành 

phần công nghiệp – xây dựng giai đoạn 2021-2025 đạt 11,9%. Với tốc độ tăng trưởng 

điện thương phẩm cao và ổn định sẽ đáp ứng được nhu cầu đầu tư xây dựng mới các phụ 

tải công nghiệp lớn như KCN Rạng Đông, KCN Mỹ Thuận, trung tâm nhiệt điện Nam 

Định,… cùng nhiều cụm công nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

Căn cứ hiện trạng và thiết kế lưới điện tỉnh Nam Định công suất các trạm 220kV, 

110kV dự kiến xây dựng mới trong giai đoạn 2021-2025 lưới điện 220-110kV gồm các 

hạng mục: 

+ Xây dựng mới các trạm 110kV tại các vị trí gồm: xã Hiển Khánh, huyện Vụ Bản 

công suất 40MVA; huyện Xuân Trường công suất 40MVA; xã Yên Thành, huyện Ý Yên 

công suất 40MVA; thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy công suất 40MVA; KCN Rạng 

Đông, huyện Nghĩa Hưng 2 công suất 2x25MVA đồng thời xây dựng mới các đường dây 

110kV của các trạm.  

+ Nâng công suất các trạm 110kV: Lắp máy 2 trạm 110kV Đông Bình công suất 

63MVA; Thay máy T1 trạm 110kV Hải Hậu 25MVA-110/35/22kV thành 40MVA-

110/22kV; Thay máy T1, T2 trạm 110kV Nam Ninh 2x25MVA thành 2x40MVA-

110/22kV; Lắp máy 2 trạm 110kV Mỹ Lộc, Mỹ Trung, Trực Ninh và Thịnh Long công 

suất 40MVA. 

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy nhiệt điện Hải Hậu đưa vào vận 

hành thương mại tổ máy 1 vào quý 4/2025, tổ máy 2 vào quý 2/2026, tạo tiền đề thu hút 

các ngành công nghiệp khác.  

- Đối với hoạt động cung cấp nhiên liệu: Hiện nay chất lượng xăng dầu được 

nâng lên, hàm lượng các chất độc hại được giảm đi đáng kể như không còn Pb trong 

xăng, hàm lượng sulfua trong dầu diezen giảm. Cũng trong thời gian tới, nhiên liệu thay 

thế sẽ dần chiếm lĩnh thị trường nhiên liệu xăng, dầu như khí hoá lỏng LPG, xăng sinh 

học... 

Các địa điểm cung cấp nhiên liệu tiếp tục phát triển và phân bố đều khắp các địa 

bàn để đáp ứng đủ và kịp thời nhu cầu của nhân dân. Vị trí các điểm bán nhiên liệu được 

bố trí và quản lý một cách hợp lý để giảm ô nhiễm môi trường và đảm bảo sức khoẻ và 

tính mạng của người dân. 
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1.2.1.4. Phát triển hoạt động giao thông vận tải. 

a. Khái quát tình hình phát triển hoạt động giao thông vận tải. 

* Hiện trạng cơ sở hạ tầng giao thông: 

Nam Định có hệ thống đường giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ rất 

thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội và giao lưu văn hoá với các tỉnh khác trong cả 

nước. Hạ tầng giao thông phát triển khá nhanh, nhất là hệ thống giao thông đường bộ.  

- Hệ thống giao thông đường bộ: 

Mạng lưới đường bộ tỉnh Nam Định đã được hình thành theo dạng đường xuyên 

tâm có đường vành đai. Các trục quốc lộ 10, 21, 21B và 38B đều đi qua trung tâm thành 

phố Nam Định; các đường tỉnh hầu hết cũng đều có hướng từ trung tâm thành phố toả ra 

các huyện, thị. Các trục liên vùng, nội tỉnh, kết nối với các huyện xã, thôn và có tỷ lệ rải 

mặt nhựa cao. Trong thời gian qua công tác duy tu bảo dưỡng nâng cấp hệ thống đường 

bộ được tăng cường, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cụ thể: đường Quốc lộ là 263,71Km; 

tuyến đường tỉnh lộ chiều dài từ 98,74km (năm 2015) tăng lên 297,52 km (năm 2019); 

huyện lộ là 375,08 km; đường đô thị chiều dài từ 191,5km (năm 2015) tăng lên 209,78 

km (2019). Đường giao thông nông thôn là 8.492km.  

- Bến xe: có 11 bến xe và các điểm dừng xe bus trên địa bàn tỉnh cũng được cải 

tạo, nâng cấp, mở rộng. [8] 

 

 

 Biểu đồ 1. 5: Tỷ lệ đường bộ tỉnh Nam Định 
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 Biểu đồ 1. 6: Tỷ lệ loại mặt đường tỉnh Nam Định 

- Hệ thống đường giao thông đường sắt:Tuyến đường sắt Bắc - Nam chạy qua địa 

bàn tỉnh Nam Định có chiều dài 41,2km với 6 ga hành khách và hàng hoá thuộc các 

huyện Mỹ Lộc, Vụ Bản, Ý Yên và thành phố Nam Định. Hoạt động đường sắt đáp ứng 

nhu cầu vận chuyển hàng hoá và hành khách của tỉnh đến thủ đô Hà Nội, các tỉnh miền 

Trung, miền Nam. 

- Hệ thống đường giao thông đường thuỷ: Trên địa bàn tỉnh có tổng chiều dài sông 

và kênh của tỉnh Nam Định là 536km, trong đó Trung ương quản lý 253,5km và kênh 

Quần Liêu dài 3,5km, địa phương quản lý 279km. Các đoạn sông Trung ương quản lý là 

sông Hồng, sông Đào Nam Định, sông Ninh Cơ, sông Đáy, kênh Quần Liêu đều nằm trên 

các tuyến vận tải chính của Đồng bằng Bắc Bộ như:  

+ Cảng và bến sông: Cảng hàng hóa (03 cảng), Cảng chuyên dùng tại Km7+380-

Km7+505 Sông Đào bờ phải, 03 cảng đóng mới-sửa chữa phương tiện được Cục Đường 

thủy nội địa Việt Nam công bố.  

+ Cảng biển: Nam Định có 03 bến cảng: Bến cảng Hải Thịnh, bến cảng cá Ninh 

Cơ và Bến cảng quân sự Thịnh Long. 

+ Bến thủy nội địa gồm có 123 bến. [8] 

*Tình hình phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh: 

- Trong 5 năm qua số lượng phương tiện giao thông bộ, đường thủy tăng lên theo 

thời gian, đặc biệt là phương tiện ô tô, xe máy. Trung bình số lượng xe máy mỗi năm tăng 

từ 65.000 – 99.600 chiếc, ô tô tăng khoảng 3.300 – 4.300 chiếc. Ngoài ra, còn một lượng 

đáng kể xe máy của các tỉnh lân cận hoạt động trên địa bàn tỉnh.[8] 
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Bảng 1.7: Số lượng phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy từ năm 2015-2019. [8] 

Năm 
Ô tô 

(chiếc) 

Mô tô, xe máy 

(chiếc) 

Phƣơng tiện thủy 

(chiếc) 

2015 18.671 770.252 1.969 

2016 22.000 850.820 2.172 

2017 25.692 950.439 2.352 

2018 29.397 1.046.529 2.352 

2019 33.734 1.112.301 2.406 

Hiện nay, hoạt động xe buýt trên địa bàn toàn tỉnh có 09 tuyến buýt đang hoạt 

động trong đó 07 tuyến từ thành phố Nam Định đi các huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa 

Hưng, Trực Ninh, Vụ Bản, Ý Yên; 1 tuyến từ thành phố Nam Định đi Phủ Lý- Hà Nam; 

1 tuyến từsiêu thị Big C thành phố Nam Định - Siêu thị Big C thành phố Ninh Bình, tỉnh 

Ninh Bình. Chất lượng phục vụ tốt và cơ bản thoả mãn nhu cầu đi lại của nhân dân, giảm 

tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông cũng như giảm thiểu ô nhiễm môi trường.[8]. 

Trong thời gian vừa qua với việc triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải 

pháp quản lý cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về 

TTATGT, công tác đảm bảo TTATGT đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong năm 

2019 tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương 

giảm so với năm 2018. Theo số liệu của Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Nam 

Định từ ngày 15/12/2018 đến 14/12/2019 toàn tỉnh xảy ra 141 vụ  

(-4,1%); làm chết 65 người (5,8%); bị thương 113 người (-13,7%)[8]. 

b. Xu hƣớng phát triển ngành giao thông vận tải. 

* Đối với hệ thống giao thông đường bộ: 

Với quan điểm xây dựng tỉnh Nam Định thành trung tâm vùng Nam đồng bằng 

sông Hồng cần hình thành mạng lưới đường bộ tỉnh Nam Định theo dạng đường xuyên 

tâm có đường vành đai để kết nối với các tỉnh lân cận. Việc quy hoạch đường bộ sẽ 

nghiên cứu phát triển hoàn thiện các đường vành bao quanh thành phố Nam Định và các 

trục quốc lộ, đường tỉnh... hướng vào trung tâm thành phố tạo thành mạng lưới giao 

thông liên hoàn và giảm thời gian vận tải giữa các huyện trong tỉnh, các tỉnh trong vùng. 

Quy hoạch đường bộ chi tiết như sau. 

- Đường vành đai: Đến năm 2030 xây dựng 3 đường vành đai bao quanh thành 

phố Nam Định để liên kết các trục hướng tâm và trung tâm huyện gồm: Đường vành đai I 

(tuyến 25km) gồm đoạn tuyến Quốc lộ 10, đoạn tuyến Quốc lộ 21 tránh qua thành phố 

Nam Định; đoạn tuyến Quốc lộ 21B tạo thành một vành đai khép kín.  Đường vành đai II 

điểm đâu tuyến tại ngã ba giao với đê Quy Phú thuộc xã Nam Hồng huyện Nam Trực, 

tuyến đường Vàng vượt qua sông Đào tại khu vực bến phà Kim Lũng, tiếp đó tuyến đi 

theo tuyến mới trên cơ sở đường giao thông nông thôn với Quốc lộ 21B. Đường vành đai 
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III tuyến hình thành trên cơ sở Quốc lộ 37B đoạn từ phà Cồn Nhất, huyện Giao Thủy đến 

ngã tư Đồng Đội và đường tỉnh 486B.  

- Đường quốc lộ, tỉnh lộ: Toàn bộ hệ thống quốc lộ và đường tỉnh phải được đưa 

vào đúng cấp kỹ thuật; mở rộng và xây dựng mới các quốc lộ có nhu cầu vận tải lớn; xây 

dựng hệ thống đường bộ cao tốc trên các hành lang vận tải quan trọng. Các tuyến đường 

bộ đối ngoại đạt tiêu chuẩn kỹ thuật của đường bộ khu vực. Các quốc lộ QL21, QL10, 

QL37B, QL38B, tỉnh lộ 490C, tỉnh lộ 488 đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng, trải nhựa 

100%. Các đường tỉnh lộ còn lại tối thiểu đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng, trải nhựa 

100%. 

- Đường giao thông đô thị: Tăng quỹ đất để xây dựng hạ tầng giao thông tại các 

đô thị, bao gồm giao thông động và giao thông tĩnh; Hoàn thành đường vành đai I và 

nghiên cứu xây dựng đường vành đai II của thành phố Nam Định. Chọn trục giao thông 

chính huyết mạch và các nút giao thông quan trọng ra vào thành phố với quy mô hiện đại 

tương xứng với đô thị loại I. Nâng cấp, mở rộng mạng lưới giao thông các thị trấn trong 

toàn tỉnh. Trong đó quan tâm quy hoạch hạ tầng giao thông thị trấn Thịnh Long đáp ứng 

việc nâng cấp thành thị xã.   

- Đường giao thông nông thôn:Tiếp tục tổ chức, nâng cao dịch vụ vận tải từ trung 

tâm huyện về các trung tâm xã, đáp ứng được nhu cầu đi lại và phát triển của vùng nông 

thôn. Hoàn thiện cơ bản mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, 100% đường 

huyện, đường xã được nhựa cứng hóa hoặc bê tông hóa; 100% đường thôn xóm được 

cứng hóa, đạt tối thiểu loại A. Tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng giao thông nội 

đồng.  

- Hệ thống cầu cống: Hệ thống cầu, cống trên các quốc lộ và đường tỉnh lộ được 

xây dựng vĩnh cửu 100%, tải trọng thiết kế H30-XB80 và HL-93 theo tiêu chuẩn 22TCN-

272-05. 

* Đối với đường sắt:  

- Tuyến đường sắt Bắc Nam hiện hữu: Nâng cấp, từng bước hiện đại hóa đạt tốc độ 

chạy tàu bình quân từ 80km/h đến 90km/h đối với tàu khách và 50km/h đến 60km/h đối 

với tàu hàng. 

- Tuyến đường sắt cao tốc Bắc – Nam: Xây dựng mới tuyến đường sắt tốc độ cao 

trục Bắc Nam trước mắt khai thác tốc độ chạy tàu từ 160km/h – 200km/h, trong tương lai 

đáp ứng khai thác tốc độ cao tốc 350km/h, trong đó đoạn tuyến đi qua tỉnh Nam Định dài 

khoảng 36km. 

Trong tương lai nghiên cứu xây dựng tuyến đường sắt ven biển Nam Định- Thái 

Bình – Hải Phòng- Quảng Ninh với tổng chiều dài tuyến 120km. Quy mô đường đơn, 

khổ 1.435mm; Tuyến đường sắt thành phố Nam Định – Thịnh Long và khu kinh tế Ninh 

Cơ kết nối với cảng biển, khu kinh tế, khu công nghiệp. Chiều dài tuyến 50km, quy mô 

đường đơn, khổ 1.000mm. 
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 * Đối với giao thông đường thủy: 

- Quy hoạch cảng bến thủy nội địa: Bổ sung 2 bến khách ngang sông: bến Nam 

Điền và bến Cồn Nhì; Bổ sung 5 bến thủy nội địa (xã PhúcThắng, huyện Nghĩa Hưng; xã 

Hồng Thuận, huyện Giao Thủy; xã Nghĩa Bình, xã Nghĩa Phong và xã Nghĩa Châu, 

huyện Nghĩa Hưng). 

- Quy hoạch phát triển cảng biển:Cảng biển Hải Thịnh được xác định là cảng tổng 

hợp địa phương loại II gồm khu bến Hải Thịnh và bến cảng chuyên dụng cho Nhà máy 

nhiệt điện Nam Định 1. Năng lực hàng hóa thông qua dự kiến vào năm 2030 của khu bến 

Hải Thịnh đạt khoảng 1,25 triệu tấn/năm; của bến cảng chuyên dụng cho Nhà máy nhiệt 

điện Nam Định 1 khoảng 5 triệu tấn/năm.  

- Quy hoạch cảng nội địa: Khu vực bãi Thanh Hương, xã Phúc Thắng, huyện 

Nghĩa Hưng do Công ty TNHH cảng LS làm chủ đầu tư với tổng diện tích 12,8ha. [9] 

1.2.1.5. Phát triển nông – lâm nghiệp và thủy sản. 

a. Khái quát tình hình phát triển nông – lâm nghiệp và thủy sản.  

Trong cơ cấu kinh tế,ngành nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm 

2015-2019 có tỷ trọng giảm dần,năm 2015 chiếm 24%, năm 2019 chiếm 20,6% nhưng 

tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng dần theo từng năm. Tổng giá trị sản xuất 

nông, lâm nghiệp và thuỷ sản trong 5 năm tăng 6.539,85 tỷ đồng (tăng từ 8.010,8 tỷ đồng 

lên 14.550,65 tỷ đồng). Bên cạnh đó tỉnh đã quy hoạch và mở rộng vùng sản xuất tập 

trung đem lại hiệu quả kinh tế; hạ tầng giao thông, thủy lợi phục vụ cho sản xuất, đời 

sống người dân được nâng cao.  

  

 

Biểu đồ 1. 7: Tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản từ năm 2015-2019 

* Đối với trồng trọt: 

Diện tích đất nông nghiệp năm 2015 là 113.027,2 ha chiếm 67,74% diện tích đất 

tựi nhiên; năm 2018 là 112.001,95 ha, chiếm 67,12 % diện tích tự nhiên. 
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Tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng chất lượng, hiệu quả và áp 

dụng các quy trình canh tác tiên tiến để nâng cao chất lượng, tăng tỷ trọng hàng chất 

lượng cao và hàng chế biến, giá trị gia tăng cao. Tăng cường sử dụng giống chất lượng 

cao và tổ chức sản xuất theo mô hình “cánh đồng lớn”, đẩy mạnh áp dụng sản xuất theo 

quy trình VietGAPkhông chỉ trên lúa mà còn trên các đối tượng cây rau màu khác.Toàn 

tỉnh đã xây dựng 353 “Cánh đồng lớn” với diện tích 18.074 ha (có 1.114 ha được bao tiêu 

sản phẩm). Từ năm 2015 - 2018, diện tích đất nông nghiệp giảm từ 113.027,2 ha xuống 

còn 112.001,95ha (trong đó diện tích đất trồng lúa giảm 76.380,4 ha xuống 75.865,61 

ha).Tuy nhiên, tỉnh đã nhân rộng, nhanh diện tích sản xuất các giống lúa, các giống rau 

màu chất lượng cao; đồng thời khảo nghiệm, đánh giá và lựa chọn bổ sung vào cơ cấu 

sản xuất nhiều giống mới có năng suất, chất lượng cao và chống chịu sâu bệnh và thích 

ứng tốt hơn với BĐKH, như: TBR 225, TBR279, Koji, CS6-NĐ, Hương Cốm 4, Ngô lai 

PAC339, Ngô nếp HN88, khoai tây Jelly... Đã ứng dụng và nhân rộng công nghệ nông 

nghiệp hữu cơ của Nhật Bản vào sản xuất phân bón và sản xuất rau sạch, rau an toàn. 

Theo số liệu thống kê 5 năm qua, tổng lượng phân bón được sử dụng có xu hướng giảm, 

còn lượng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc diệt cỏ được sử dụng có xu hướng tăng. 

Bảng 1. 8: Tình hình sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giai đoạn 2015-2019. [5] 

TT 
             Năm 

Nội dung  
2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Lượng phân bón 

(tấn) 
191.000 188.000 185.000 182.000 179.002 

2 
Lượng thuốc 

BVTV (tấn) 
314,4 276,9 348,4 490,0 334,7 

3 
Lượng thuốc diệt 

cỏ (tấn) 
41,5 56,2 56,5 62,4 53,8 

* Đối với chăn nuôi: 

Hoạt động chăn nuôi đã có sự chuyển biến rõ nét về tổ chức sản xuất, chăn nuôi trang 

trại, tập trung theo chuỗi khép kín, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, công nghệ cao được 

mở rộng; áp dụng các biện pháp tiên tiến bảo vệ môi trường; mô hình chăn nuôi hữu cơ đã 

hình thành và đang được phổ biến, nhân rộng. Một số doanh nghiệp đã áp dụng công nghệ 

cao vào lĩnh vực chăn nuôi, theo mô hình liên kết theo chuỗi, khép kín từ con giống, vật tư 

đầu vào đến sản xuất và chế biến, tiêu thụ như: Công ty TNHH Công Danh, Công ty TNHH 

Biển Đông DHS,Công ty cổ phần VINA- HTC, HTX cựu chiến binh Vạn Xuân Trường,... 

Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi gia súc tập trung có hầm biogas chiếm 95%; Tỷ lệ hộ gia đình chăn 

nuôi có hầm biogas chiếm 30%. 

Năm 2019, đã quy hoạch 139 vùng chăn nuôi tập trung; Số cơ sở chăn nuôi an toàn 

dịch bệnh (ATDB) là 34 cơ sở, trong đó có 32 cơ sở chăn nuôi lợn ATDB với bệnh dịch tả 

lợn (DTL) và lở mồm long móng (LMLM); 02 cơ sở chăn nuôi gia cầm ATDB (01 cơ sở 
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ATDB với bệnh Cúm gia cầm và Dịch tả vịt; 01 cơ sở ATDB với bệnh Cúm gia cầm và Niu-

cat-xơn). 

Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, công tác giám sát dịch bệnh, kiểm dịch, 

kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật cơ bản được thực hiện tốt theo đúng 

quy định của pháp luật, góp phần hạn chế dịch bệnh phát sinh, lây lan và thúc đẩy chăn 

nuôi phát triển. Đã cấp được 5.924 giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động 

vật; công nhận 07 cơ sở chăn nuôi ATDB đối với bệnh LMLM và dịch tả lợn trên địa bàn 

2 xã Hải Giang và Hải Hà, huyện Hải Hậu. [5] 

Trong giai đoạn 2015 – 2019, hoạt động chăn nuôi có những biến động theo từng 

năm, tuy nhiên sau 5 năm một số vật nuôi giảm về số lượng nhưng sản lượng vẫn tăng, cụ 

thể đối với gia súc (trâu, bò).Vật nuôi được chăn nuôi trên địa bàn tỉnh chủ yếu là gia súc, gia 

cầm. 

Bảng 1.9:Số lượng, sản lượng vật nuôi tỉnh Nam Định giai đoạn từ năm 2015-2019. [1] 

                           Năm 

Tên vật nuôi      

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Bò 
Số lượng bò (con) 32.103 31.781 30.853 29.328 28.858 

Sản lượng (tấn) 3.024 2.979 2.896 2.922 2.932 

Trâu 
Số lượng trâu (con) 6.888 7.291 7.656 7.545 7.635 

Sản lượng (tấn) 848 828 816 831 856 

Lợn 
Số lượng lợn (con) 802.292 783.940 756.436 758.406 594.798 

Sản lượng thịt lợn 

hơi (tấn) 140.058 145.210 150.123 152.173 145.858 

Gia 

cầm 

Số lượng gia cầm 

(nghìn con) 7.620 7.773 7.615 7.886 8.465 

Sản lượng gia cầm 

(tấn) 17.850 19.065 21.243 23.689 27.059 

Dê Số lượng dê (con) 7.266 9.486 11.389 10.695 11.031 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khung 2.2: Thông tin về dịch bệnh trong quá trình chăn nuôi 

Trong quá trình chăn nuôi có nhiều khó khăn xảy ra dịch bệnh cho vật nuôi. Đối với 

gia súc bệnh LMLM xảy ra vào năm 2016, 2018, 2019,số gia súc mắc bệnh782 con 

(751 con lợn, 15 con bò, 16 con trâu), số gia súc chết và tiêu huỷ là 82 con lợn. 

Năm 2019 xảy ra dịch tả lợn Châu Phi tại xã Trực Thắng, huyện Trực Ninh, sau đó 

dịch đã lây lan nhanh, phạm vi rộng ở 214/229 xã/phường/thị trấn của10/10 huyện, 

thành phốvới tổng số lợn chết và tiêu hủy là 266.073 con (lợn nái: 57.948 con; lợn 

đực giống: 898 con; lợn thịt: 141.049 con; lợn con: 66.178con); tổng trọng lượng tiêu 

hủy 14.515.309,9 kg.Đối với gia cầm xảy ra bệnh cúm vào năm 2015, 2016, 2017, 

2018. Số gia cầm mắc bệnh và tiêu hủy là 20.626 con (19.116 con vịt, 964 con gà, 

531 con ngan và 15 con bồ câu). 
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* Đối với thủy sản: 

Với mục tiêu phát triển ngành thủy sản toàn diện các lĩnh vực nuôi trồng, khai thác, 

chế biến và dịch vụ hậu cần thủy sản theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu và hội 

nhập quốc tế; chuyển dịch cơ cấu sản xuất, kinh doanh thủy sản từ nhỏ lẻ, phân tán lên 

sản xuất theo chuỗi hàng hóa lớn, gắn liền với bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi 

trường và góp phần bảo vệ quốc phòng an ninh biển đảo. Ngành thủy sản tỉnh Nam Định 

trong giai đoạn 2015 – 2019 đã có nhiều chuyển biến tích cực. 

Tổng sản lượng thủy sảngiai đoạn 2015 – 2019 tăng khoảng 6 – 8%/năm, trong đó, 

sản lượng khai thác thủy sản tăng khoảng 5 – 7%/năm (riêng năm 2016 tăng 2,8 % so với 

năm 2015) và sản lượng nuôi trồng thủy sản tăng từ  7,5 – 9%/năm. 

Bảng 1. 10:Thống kê diện tích, sản lượng thủy sản,  

tàu thuyền khai thác từ năm 2015-2019.[1] 

STT Nội dung Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

1 
Sản lượng thủy sản 

(tấn) 

121.552 129.218 138.370 149.635 160.348 

1.1 Khai thác (tấn) 44.579 45.842 48.341 51.383 54.760 

1.2 Nuôi trồng (tán) 76.973 83.376 90.029 98.252 105.588 

2 
Diện tích nuôi thủy sản 

(ha) 

15.961 15.513 15.526 15.304 15.731 

 

3 Tàu khai thác       

3.1 Số lượng tàu (chiếc) 1.952 1.907 1.960 1.955 1.897 

3.2 Công suất (CV) 123.139 157.754 208.063 271.454 273.896 

- Hoạt động khai thác thủy sản:Trong thời gian qua, mặc dù số lượng tàu thuyền 

giảm dần nhưng sản lượng khai thác thủy sản vẫn tăng hàng năm. Có thể thấy, số lượng 

tàu thuyền khai thác có công suất lớn tăng nhanh thay thế dần các tàu có công suất nhỏ, 

đánh bắt gần bờ, cụ thể số lượng tàu công suất dưới 20 CV giảm đáng kể (từ 926 chiếc 

còn 461 chiếc), trong khi số lượng tàu công suất từ 90CV trở lên tăng đáng kể (từ 513 

chiếc tăng lên 754 chiếc). 

- Hoạt động nuôi trồng thuỷ sản: 

Để sử dụng hiệu quả đất đai, mặt nước, phát triển nuôi trồng thuỷ sản bền vững, 

tỉnh Nam Định có chính sách hỗ trợ các hộ chuyển đổi diện tích trồng lúa, làm muối năng 

suất thấp sang nuôi trồng thuỷ sản. Đồng thời áp dụng các tiến bộ kỹ thuật về thức ăn, 

chế phẩm sinh học xử lý môi trường, phòng trừ dịch bệnh. Trong 5 năm qua, tuy diện tích 

nuôi trồng thủy sản giảm nhưng sản lượng thủy sản lại tăng hàng năm. 

Tỉnh đã đa dạng hóa đối tượng nuôi trên cơ sở lựa chọn các đối tượng có giá trị 

kinh tế cao phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của tỉnh, có khả năng cạnh tranh 

trên thị trường, trong đó tập trung vào các đối tượng nuôi chủ lực, đặc biệt là nuôi tôm và 

ngao. Đồng thời, các loài thuỷ đặc sản có giá trị kinh tế cao như cá trắm đen, cá diêu 

hồng, cá lóc bông, ếch, baba, cá Koi... cũng được nhiều hộ dân phát triển nuôi ở Hải Hậu, 
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Nghĩa Hưng, Giao Thuỷ, Mỹ Lộc...Và hiện nay, một số đối tượng nuôi mới đang được 

người dân nuôi thử nghiệm, phát triển như nuôi lươn, chạch sụn, chép giòn, trắm giòn 

 * Đối với lâm nghiệp:  

Tỉnh Nam Định có 3 hệ sinh thái rừng chính là rừng ngập mặn, rừng phòng hộ ven 

biển phân bố chủ yếu ở khu vực VQG Xuân Thuỷ, rừng ngập mặn huyện Nghĩa Hưng và 

rừng phòng hộ đồi núi phân bố ở huyện Vụ Bản. Tổng diện tích rừng của tỉnh đến năm 

2018 là 2.950,43 ha.  

Sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định có bước phát triển tích cực trong 

việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ, chắn sóng, gió ven biển, xây dựng các 

mô hình quản lý rừng, khai thác sử dụng các nguồn lợi từ rừng.  

Hàng năm, hoạt động phát triển rừng và trồng cây môi trường được triển khai tích 

cực, giai đoạn từ 2015 – 2019,rừng phòng hộ ven biển được trồng mới 351 ha và trồng 

khoảng 3 triệucây phân tán các loại.[10] 

* Đối với diêm nghiệp: 

 Hiện nay, một số địa phương đã chuyển đổi vùng sản xuất muối sang nuôi trồng 

thuỷ sản nên diện tích sản xuất muối ngày càng bị thu hẹp. Tổng diện tích làm muối từ 

năm 2015-2018 giảm từ 716,8 ha xuống còn 703,23 ha, tuy nhiên năng suất muối lại tăng 

từ 100 tấn/ha lên 121,3 tấn/ha (sản lượng muối năm 2015 là 60.000 tấn, năm 2019 đạt 

18.765 tấn).  

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 16 doanh nghiệp sản xuất và chế biến muối. Các 

doanh nghiệp đã từng bước đầu tư đổi mới công nghệ để đưa ra các loại muối cạnh tranh 

trên thị trường và xuất khẩu, năm 2018 Công ty CP Muối và TM Nam Định đã xuất sang 

Nhật Bản là 72 tấn. [10] 

b. Xu hƣớng phát triển ngành nông – lâm nghiệp và thủy. 

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn và cơ cấu cây trồng, 

vật nuôi trên cơ sở ưu tiên đầu tư cho các loại cây có hiệu quả; khuyến khích phát triển sản 

xuất hàng hóa, chăn nuôi tập trung, trang trại quy mô công nghiệp.  

Tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, thủy sản, muối 

giai đoạn 2011-2030 đạt tốc độ tăng trưởng chung toàn ngành khoảng 3% 

* Đối với trồng trọt: 

- Xây dựng và hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng tiến bộ 

kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng hàng nông sản và hiệu quả sản xuất trên 1 đơn 

vị diện tích đất nông nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực 

phẩm. Xây dựng các mô hình khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.  

- Mở rộng sản xuất vụ đông nhất là vụ đông trên đất hai lúa (đạt 30-35% diện tích 

2 lúa), hình thành vùng sản xuất rau màu hàng hóa tập trung với các cây trồng có giá trị 

và hiệu quả kinh tế cao như khoai tây, đậu tương, lạc, cà chua,... xây dựng các vùng sản 
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xuất rau an toàn áp dụng VietGap; Quy hoạch phát triển các làng nghề hao cây cảnh hàng 

hóa tập trung. 

- Phát triển, mở rộng các vùng sản xuất giống cây trồng. Quy hoạch ổn định sản 

xuất các giống lúa đặc sản (nếp cái hoa vàng, tám, dự) ở các huyện: Giao Thủy, Hải Hậu, 

Xuân Trường, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Nam Trực. Xây dựng thương hiệu cho một số sản 

phẩm lúa gạo của tỉnh. Quy hoạch và đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống thủy lợi nội đồng, 

đáp ứng yêu cầu tưới tiêu cho từng loại cây trồng.    

* Đối với chăn nuôi: 

- Tiếp tục phát triển mạnh sản xuất chăn nuôi, coi chăn nuôi là khâu đột phá trong 

sản xuất nông nghiệp. Phát huy hiệu quả các mô hình về chăn nuôi lợn tập trung ở các 

huyện: Hải Hậu, Ý Yên, Nghĩa Hưng và Xuân Trường; chăn nuôi gia cầm quy mô công 

nghiệp ở các huyện: Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Nam Trực và Vụ Bản; nhân rộng nhanh ở các 

xã có điều kiện thuận lợi nhằm tạo khối lượng sản phẩm lớn, chất lượng cao phục vụ thị 

trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.  

- Chú trọng đầu tư công tác giống để phát triển đàn lợn hướng nạc, đàn bò lai lấy 

thịt, sữa. Khuyến khích phát triển trang trại chăn nuôi hàng hóa tập trung theo phương thức 

công nghiệp. Xây dựng các vùng sản xuất an toàn dịch bệnh, đảm bảo cung cấp thực phẩm 

sạch an toàn cho thị trường nội địa và xuất khẩu.  

- Từng bước tổ chức lại chăn nuôi theo hướng liên kết và quản lý theo chuỗi sản 

phẩm khép kín từ chuồng nuôi đến thị trường tiêu thụ. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân 

đầu tư phát triển chăn nuôi.   

*  Đối với thuỷ sản: 

- Tập trung phát triển kinh tế thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, đảm bảo 

hiệu quả cao và bền vững 

- Phát triển nuôi trồng thủy sản trên cơ sở có quy hoạch đảm bảo lợi ích kinh tế, xã 

hội chung giữa các thành phần kinh tế, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp 

nông thôn, góp phần xóa đói giảm nghèo làm thay đổi mặt cuộc sống của nông ngư dân.  

- Phát triển nuôi trồng thủy sản đồng đều ở cả ba vùng nước, tập trung hơn cho 

phát triển nuôi trồng hải sản mặn, lợ, tăng cường đầu tư cho khu vực nuôi nước ngọt 

nhằm tăng nhanh sản lượng. Tập trung nguồn lực phát triển nuôi những đối tượng có hiệu 

quả kinh tế cho xuất khẩu. Đầu tư hình thành các vùng nuôi tập trung theo phương thức 

bán thâm canh và thâm canh, áp dụng công nghệ nuôi tiên tiến cho năng suất cao và an 

toàn.  

- Đầu tư xây dựng, nâng cấp các cơ sở sản xuất giống đặc biệt là giống tôm biển, 

cua biển, nhuyễn thể hai mảnh vỏ, cá biển,... đáp ứng một cách chủ động cho nhu cầu 

nuôi. Tiếp nhận công nghệ sản xuất các con giống có giá trị kinh tế và phù hợp với địa 

phương.  

- Phát triển ngành khai thác hải sản một cách hiệu quả đi đôi với bảo vệ và tái tạo 

nguồn lợi trên cơ sở hợp lý hóa các đội tàu khai thác, tăng cường năng lực đội tàu khai 
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thác xa bờ đảm bảo đủ điều kiện tham gia khai thác vùng biển xa bờ của tỉnh, giảm dần 

số lượng tàu thuyền nhỏ khai thác gần bờ.  

- Tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng, dịch vụ nghề cá, đặc biệt ưu tiên đầu tư các 

khu neo đậu tránh trú bảo tàu cá, các cảng cá, chợ cá, bến cá; đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ 

thuật cho các vùng nuôi trồng thủy sản; cho đổi mới công nghệ chế biến và xúc tiến 

thương mại xuất khẩu thủy sản. [10] 

* Đối với  lâm nghiệp: 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng, bảo vệ tốt diện tích 

rừng phòng hộ và rừng ngập mặn hiện có.  

* Đối với diêm nghiệp: 

Tăng cường đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng đồng muối, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ 

kỹ thuật, từng bước chuyển đổi hệ thống lọc chạt, mở rộng mô hình muối kết tinh trên 

bạt, thâm canh tăng năng suất, chất lượng muối, đẩy mạnh sản xuất muối sạch.  

1.2.1.6. Phát triển du lịch, dịch vụ, kinh doanh, thƣơng mại và xuất khẩu. 

a. Tình hình phát triển du lịch, dịch vụ, thƣơng mại và xuất nhập khẩu. 

* Đối với hoạt động du lịch: 

Trong những năm qua, mạng lưới cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và hệ thống cơ 

sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch trên địa bàn tỉnh từng bước phát triển đáp ứng nhu cầu 

của khách du lịch. Khách du lịch đến Nam Định gần như quanh năm vào mùa lễ hội đầu 

xuân, cuối thu, vào mùa hè tại các khu nghỉ mát biển Thịnh Long, Quất Lâm và vào mùa 

đông khi đến tham quan nghiên cứu tìm hiểu tại vườn Quốc Gia Xuân Thủy. Trong đó 

tập trung đông nhất vào mùa lễ hội Đền Trần và lễ hội Phủ Giầy. Đặc biệt, năm 2017, 

tỉnh Nam Định được đón nhận bằng do UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể 

đối với  “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt”. 

Toàn tỉnh có 47 doanh nghiệp, 376 cơ sở cá thể kinh doanh lưu trú. Có 1 khách 

sạn Nam Cường 4 sao, 3 khách sạn 3 sao, 6 khách sạn 2 sao, 3 khách sạn 1 sao, còn lại là 

khách sạn không xếp hạng, nhà nghỉ và các loại cơ sở lưu trú khác. Các cơ sở lưu trú tập 

trung chủ yếu tại khu vực thành phố Nam Định và khu du lịch biển Thịnh Long, Quất 

Lâm. Tuy nhiên, các dịch vụ phục vụ khách du lịch còn hạn chế; các nhà nghỉ ở các khu 

du lịch biển chủ yếu hoạt động vào các tháng mùa hè, còn các tháng khác trong năm chỉ 

hoạt động cầm chừng nên hiệu quả kinh doanh thấp, lãng phí vốn đầu tư và không có 

điều kiện để nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du 

khách. Khách du lịch chủ yếu là khách trong nước (chiếm 97,43% tổng lượt khách) và 

khách nghỉ qua đêm chiếm khoảng 50% tổng lượt khách. 

Doanh thu lưu trú và du lịch từ năm 2015-2019 tăng mạnh, cụ thể doanh thu từ cơ 

sở lưu trú tăng từ 292.087 triệu đồng (năm 2015) lên 359.667 triệu đồng (năm 2019) và 

doanh thu từ các cơ sở lữ hành tăng từ 13.866 triệu đồng (năm 2015) lên 19.089 triệu 

đồng (năm 2019). [11;1] 
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* Đối với hoạt động thƣơng mại: 

Hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản 

xuất, tiêu dùng cho người dân và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa từ năm 2015-2019 tăng cao, năm 2015 là 24.894.584 

triệu đồng tăng lên 39.101.404 triệu đồng vào năm 2019.  

Toàn tỉnh có 2.044 doanh nghiệp, 7 hợp tác xã và 43.840 cơ sở cá thể với hơn 87,3 

nghìn lao động hoạt động trong lĩnh vực thương mại. Trên địa bàn tỉnh có 200 chợ, trong 

đó 2 chợ hạng 1, 15 chợ hạng 2 và 183 chợ hạng 3. Nhìn chung, hệ thống chợ trên địa 

bàn tỉnh phân bố, có mật độ, bán kính và quy mô dân số phục vụ khá hợp lý. Trong thời 

vừa qua thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh phát triển thuận lợi trong quá trình giao 

dịch, nâng cao mức sống của người dân.  

Trong năm 2019thực hiện Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ và tổ chức Hội nghị phổ biến các nội dung Hiệp định Đối tác toàn diện 

và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng sàn 

giao dịch thương mại điện tử tỉnh Nam Định”'. Hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia 

nhiều chương trình, hội chợ triển lãm để giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu và 

tăng cường cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. [3;1] 

* Đối với hoạt động xuất, nhập khẩu: 

Hoạt động xuất, nhập khẩu từ năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Nam Định phát 

triển. Tổng giá trị hàng hóa xuất, nhập khẩu từ năm 2015-2019 tăng cao. Giá trị hàng hóa 

xuất khẩu năm 2015 là 984.259 triệu đồng, đến năm 2019 tăng lên 1.964.018 triệu đồng; 

giá trị hàng hóa nhập khẩu năm 2015 là 653.255 triệu đồng, đến năm 2019 tăng lên 

1.081.724 triệu đồng. Hoạt động xuất khẩu đã góp phần thúc đẩy phát triển các ngành 

nông nghiệp, dịch vụ; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới công nghệ theo 

hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá và chuyên môn hoá. Hoạt động nhập khẩu đã đáp 

ứng được nhu cầu thiết yếu về máy móc thiết bị, nguyên vật liệu và hàng hoá khác cho 

sản xuất và tiêu dùng, góp phần làm phong phú thêm lưu thông hàng hoá trên thị trường. 

Trên địa bàn tỉnh hiện có trên 200 doanh nghiệp xuất, nhập khẩu trực tiếp và hàng 

trăm doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ cá thể tham gia xuất khẩu hàng hoá theo hình thức 

ký gửi, ủy thác sang 50 quốc gia và vùng lãnh thổ; trong đó chủ yếu là các thị trường EU, 

Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và các nước ASEAN…, như: Công ty Cổ phần 

may Sông Hồng, Công ty Cổ phần Lâm sản Nam Định, Tổng Công ty Cổ phần Dệt May 

Nam Định, Công ty Cổ phần May Nam Hà, Công ty Cổ phần Thời trang Thể thao chuyên 

nghiệp Giao Thủy… Các mặt hàng hóa xuất khẩu đa dạng, phong phú, tập trung ở 6 

ngành hàng chủ yếu là may mặc, da giầy, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ, cơ khí chế tạo, nông 

sản. Trong đó, xuất khẩu hàng dệt may và da giầy vẫn thể hiện thế mạnh, tính cạnh tranh 

trên thị trường thế giới và khẳng định vị trí hàng đầu trong tổng giá trị xuất khẩu của tỉnh. 

[1] 
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b. Xu hƣớng phát triển ngành du lịch, dịch vụ, thƣơng mại và xuất nhập 

khẩu. 

* Đối với ngành du lịch, dịch vụ: 

Trong tương lai phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh, chú trọng khai 

thác có hiệu quả VQG Xuân Thủy, các khu du lịch biển Quất Lâm, Thịnh Long. Tập 

trung các nguồn lực để nâng cấp, hoàn thiện hệ thống hạ tầng để thu hút khách du lịch, 

đẩy nhanh tốc độ xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng biển Rạng Đông. 

- Du lịch văn hóa lịch sử của Khu du lịch văn hóa Đền Trần. Để thu hút khách 

quốc tế, cần quan tâm đầu tư  trùng tu tôn tạo các di tích lịch sử, tổ chức khảo cổ xác định 

giá trị di sản công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn Hành Cung Thiên Trường thế kỷ XIII 

- XIV gắn với Vương Triều Trần. Có thể nghiên cứu xây dựng trung tâm thông tin giới 

thiệu (bằng nhiều ngôn ngữ) về giá trị di sản để du khách đến thăm có thể hiểu biết sâu 

hơn về quần thể di tích. 

- Du lịch văn hóa tâm linh mang tính đặc trưng riêng của Nam Định là tín ngưỡng 

thờ Mẫu tại quần thể di tích văn hóa Phủ Dầy gắn với lễ hội Phủ Dầy. Trong những năm 

tới, để thu hút khách quốc tế cần phải quan tâm đầu tư trùng tu tôn tạo các di tích, duy trì 

phát huy giá trị văn hóa phi vật thể như: lễ hội, hát văn, hầu bóng (loại trừ yếu tố mê tín 

dị đoan), tôn tạo cảnh quan, môi trường tự nhiên. Năm 2017 Khu di tích Lịch sử- Văn 

hóa Phủ Dầy (huyện Vụ Bản), tỉnh Nam Định đã được công nhận của UNESCO ghi danh 

“Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” là Di sản Văn hóa phi vật thể 

đại diện của nhân loại.  

- Gắn phát triển làng nghề với phát triển du lịch tại các làng nghề nổi tiếng như 

làng nghề đúc đồng Tống Xá, chạm gỗ La Xuyên, sơn mài Cát Đằng, các làng nghề cây 

cảnh của huyện Nam Trực và Hải Hậu,... 

- Khai thác phát huy giá trị của sản phẩm du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Xuân 

Thủy- điểm RAMSAR quốc tế đầu tiên của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, nơi 

dừng chân của các loài chim di trú nhằm thu hút khách du lịch quốc tế. 

 - Khai thác phát huy giá trị thương hiệu quốc tế của khu dự trữ sinh quyển thế giới 

liên tỉnh đồng bằng Sông Hồng đối với hệ sinh thái đất ngập nước thuộc huyện Giao 

Thủy và Nghĩa Hưng. Xây dựng các sản phẩm du lịch tham quan, nghỉ dưỡng, du lịch 

cộng đồng để đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách đồng thời tạo điều kiện cho người 

dân tham gia hoạt động vào lĩnh vực du lịch và tham gia tích cực vào việc bảo vệ môi 

trường tự nhiên sinh thái. 

 - Hình thành loại hình du lịch tham quan cảnh quan làng quê tiêu biểu của vùng 

đồng bằng Bắc bộ gắn với văn hóa mở đất của cộng đồng cư dân các huyện ven biển 

Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng.  
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- Nghiên cứu phát triển các loại hình du lịch mới như du lịch hội nghị, hội thảo, du 

lịch gắn với thể thao, du lịch trên sông... 

- Tổ chức lãnh thổ du lịch Nam Định thành ba vùng tương ứng với 3 vùng kinh tế 

của tỉnh Nam Định. Tạo không gian riêng với chức năng phát triển du lịch sinh thái nông 

nghiệp nông thôn cũng là thế mạnh của du lịch Nam Định và phù hợp xu thế phát triển du 

lịch hiện nay. Bên cạnh đó còn tạo thành được vùng đệm có tính chất chuyển tiếp cho hai 

vùng chức năng chính Tây - Bắc và Đông– Nam. 

+ Vùng du lịch Tây - Bắc (TP. Nam Định và phụ cận): Gồm địa phận TP. Nam 

Định, các huyện Mỹ Lộc, Ý Yên, Vụ Bản với chức năng chính là du lịch văn hóa.Tài 

nguyên du lịch của vùng tương đối nổi bật và tập trung. Đây là vùng có nhiều tiềm năng 

phát triển du lịch văn hóa. Các di tích lịch sử - văn hóa nổi bật như Đền Trần, Phủ Dầy, 

hệ thống di tích nội thành Nam Định, một số làng nghề đúc đồng, chạm khắc gỗ truyền 

thống như Vạn Điểm, Tống Xá, La Xuyên.v.v..  

+ Vùng du lịch chuyển tiếp: Không gian địa bàn gồm địa phận các huyện Trực 

Ninh, Nam Trực, Xuân Trường với chức năng chính du lịch sinh thái nông nghiệp, nông 

thôn.Đây là vùng có nhiều tiềm năng phát triển du lịch văn hóa với các di tích lịch sử - 

văn hóa, di tích lịch sử tôn giáo huyện Xuân Trường như khu lưu niệm cố TBT Trường 

Chinh; Nhà thờ Bùi Chu, …Ngoài ra vùng cũng có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái 

nông nghiệp, nông thôn như các làng trồng lúa nước, trồng hoa cây cảnh, múa rối 

nước…gắn với văn minh lúa nước sông Hồng. 

+ Vùng du lịch Đông- Nam (thuộc vùng kinh tế biển): Gồm lãnh thổ các huyện 

Giao Thủy, Hải Hậu và Nghĩa Hưng với chức năng chính là sinh thái biển.Tài nguyên du 

lịch chủ yếu của vùng là hệ sinh thái biển, các bãi tắm thuộc các huyện Giao Thủy, Hải 

Hậu, Nghĩa Hưng trong đó có các tài nguyên nổi bật như vườn quốc gia Xuân Thủy, bãi 

biển Quất Lâm thuộc huyện Giao Thủy, bãi biển Thịnh Long thuộc huyện Hải Hậu, bãi 

biển Rạng Đông thuộc huyện Nghĩa Hưng.Bên cạnh đó vùng cũng có các di tích lịch sử 

văn hóa nhưđình Hưng Lộc (xã Nghĩa Thịnh), đền chùa Hạ Kỳ, đền thờ Phạm Văn Nghị, 

đền thờ Doãn Khuê.v.v… 

Ba vùng này được kết nối với nhau bằng các tuyến giao thông đường QL21, tỉnh 

lộ 490C, quốc lộ ven biển, các sông Ninh Cơ, sông Hồng,... thành phố Nam Định là đầu 

mối, hạt nhân điều phối các hoạt động du lịch theo hướng phát triển không gian du 

lịch.[11] 

* Đối với thƣơng mại: 

Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng mới, nâng cấp các 

cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật thương mại, dịch vụ theo hướng hiện đại, văn minh theo 

quy hoạch đã được phê duyệt. Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, thông 

tin thị trường, xây dựng thương hiệu hàng hoá; đẩy mạnh xuất khẩu, tạo điều kiện lưu 

thông hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm. 
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Hệ thống giao thông kết nối giữa thành phố Nam Định với các vùng phụ cận, với 

các tỉnh trong vùng và vùng khác phát triển. Khi đó, vai trò trung tâm vùng của thành phố 

Nam Định sẽ ngày càng nâng cao và làm tăng khả năng phát triển thương mại liên vùng. 

Phát triển hệ thống bán lẻ và các hoạt động phục vụ, hỗ trợ cho bán lẻ hàng hóa, nâng cao 

trình độ và chất lượng phục vụ của các cơ sở bán lẻ; chú trọng khai thác nguồn hàng để 

phát triển hệ thống bán buôn, trực tiếp cung cấp hàng hóa cho các cơ sở bán lẻ trong tỉnh 

và các tỉnh Hà Nam, Thái Bình, Ninh Bình và Hà Nội; đảm bảo khai thác nguồn hàng và 

kết nối với các luồng hàng qua thành phố Nam Định, Khu kinh tế Ninh Cơ và hành lang 

kinh tế Bắc – Nam, duyên hải Bắc Bộ; phát triển hệ thống bán lẻ đa dạng hóa về loại hình 

và qui mô và theo hướng hiện đại hóa phù hợp với tiến độ và yêu cầu xây dựng nông thôn 

mới; tốc độ đô thị hóa trong vùng.   

* Đối với xuất, nhập khẩu: 

Các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu của Nam Định giai đoạn 2015 – 2020, về cơ bản, 

đã được xác định là các sản phẩm dệt may, thủ công mỹ nghệ, thực phẩm chế biến... 

Trong thời gian tới phát triển xuất khẩu các mặt hàng nông sản trên cơ sở ứng dụng công 

nghệ cao, thân thiện với môi trường; đa dạng về qui cách, chất lượng các mặt hàng công 

nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp; đồng thời, hạn chế xuất khẩu nguyên liệu thô, cũng 

như các sản phẩm chế biến gây tác hại nặng đến môi trường. Phấn đấu trong thời gian tới 

giá trị xuất khẩu đạt từ 2.200 triệu USD trở lên. Thông qua nhập khẩu để tìm kiếm cơ hội 

xuất khẩu. Vì vậy, cần chú trọng nhập khẩu thiết bị, máy móc và nguyên vật liệu ở những 

thị trường có triển vọng tăng trưởng xuất khẩu các sản phẩm của tỉnh. Chú trọng nhập 

khẩu công nghệ thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng. 

1.2.1.7. Hoạt động y tế. 

a. Khái quát tình hình phát triển của ngành Y tế. 

Hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở được hoàn thiện và phát triển, đáp ứng nhu cầu 

chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đến hết năm 2019, tỉnh Nam Định có 250 cơ sở y 

tế do địa phương quản lý, bao gồm 21 bệnh viện, trung tâm y tế (20 bệnh viện, trung tâm 

y tế công lập + 01 bệnh viện ngoài công lập) và 229 trạm y tế xã, phường, thị trấn. 

Các chỉ tiêu về chăm sóc sức khỏe tại tỉnh Nam Định trong 5 năm qua đã được cải 

thiện rõ rệt, đến năm 2019, bình quân 32,3 giường bệnh/1 vạn dân; bình quân 6,7 bác 

sỹ/1 vạn dân, tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin chiếm 

95,6%, tỷ suất tử vong ở trẻ sơ sinh giảm còn 11,9 trẻ/1.000 trẻ sơ sinh 

 Tỉnh Nam Định đã triển khai thực hiện các nội dung về y tế trong Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, hệ thống trạm y tế trong tỉnh đã được cải tạo nâng cấp, 

xây dựng mới, bổ sung trang thiết bị, cán bộ, nhân viên y tế được đào tạo, tập huấn nâng 

cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn giúp cho trạm y tế đảm đương tốt chức năng 

chăm sóc sức khỏe, nâng cao được chất lượng khám chữa bệnh, đưa các dịch vụ y tế về 

gần dân. Đến nay, 98,7% xã/phường/thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế.  
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 Hoạt động công tác phòng chống dịch bệnh, công tác quản lý môi trường y tế, các 

chương trình mục tiêu y tế- dân số, khám chữa bệnh trong thời gian qua được quan tâm 

và thực hiện. Thực hiện Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc bộ và Đồng bằng sông 

Hồng, chú trọng tăng cường năng lực hệ thống cung cấp dịch vụ y tế tại BVĐK Tỉnh, BV 

Phụ sản, BV Nhi và Trung tâm y tế huyện: Giao Thủy, Xuân Trường, Ý Yên để nâng cao 

chất lượng dịch vụ tại 5 nhóm chuyên khoa: ung bướu, tim mạch, sản, nhi và chấn 

thương. Hiện nay có 100% các cơ sở y tế trong tỉnh đã thực hiện việc trích chuyển dữ liệu 

khám, chữa bệnh lên cổng tiếp nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội để phục vụ cho thanh 

toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Các bệnh viện tiếp tục triển khai thực hiện 

Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện phiên bản 2.0 của Bộ Y tế,để nâng cao chất 

lượng điều trị. [12] 

b. Xu hƣớng phát triển của ngành Y tế. 

Phát triển hệ thống y tế (HTYT) Nam Định theo hướng hiện đại và bền vững trong 

đó gắn y tế chuyên khoa, chuyên sâu với y tế phổ cập, kết hợp hài hoà giữa phòng bệnh 

với khám, chữa bệnh - phục hồi chức năng, giữa y học cổ truyền với y học hiện đại nhằm 

thực hiện chủ trương công bằng, hiệu quả và bền vững trong chăm sóc sức khỏe. 

Phát triển HTYT gắn liền với các cụm dân cư nhằm tạo cơ hội cho mọi người dân 

được bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ với chất lượng ngày càng cao. 

Phát triển HTYT theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các thành phần y 

tế cùng tham gia cung cấp dịch vụ CSSK trong đó y tế Nhà nước đóng vai trò chủ đạo. 

Phát triển HTYT Nam Định phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương 

trong mỗi thời kỳ; từng bước nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế nhằm đáp ứng công 

tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, xứng tầm với vị trí trung tâm của vùng Nam đồng 

bằng sông Hồng. [12] 

1.2.2. Tình hình xã hội. 

1.2.2.1. Sự tăng trƣởng dân số cơ học và sự chuyển dịch thành phần dân cƣ các khu 

vực đô thị, nông thôn:  

a. Sự tăng trƣởng dân số cơ học của tỉnh Nam Định. 

Sau 10 năm thực hiện chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 

2011-2020, công tác dân số của tỉnh đã đạt được những kết quả. Nhận thức và thực hiện 

của người dân về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình đã có những chuyển biến tích 

cực. Tính đến năm 2019, tổng dân số tỉnh Nam Định 1.780.865 người, với mật độ dân số 

là 1.067 người/km
2
 đứng thứ 7 khu vực đồng bằng sông Hồng và thứ 8 toàn quốc. 

Trong giai đoạn 2015 – 2019, tỷ suất sinh thô giảm  từ 15,19%o xuống14,69%o, tỷ 

suất chết thô có xu hướng tăng từ 4,93%o đến 5,24 %o. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên có xu 

hướng giảm từ 10,02%o xuống 9,45%o, trong đó khu vực thành thị giảm từ 10,34%o 

xuống 8,82%o; khu vực nông thôn từ giảm 9,98%o xuống 9,59%o. Tổng tỷ suất sinh của 
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toàn tỉnh đến năm 2019 là 2,7 con/phụ nữ đứng thứ 3 trong 12 tỉnh cao nhất toàn quốc. 

Theo Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 28/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Nam 

Định thuộc vùng mức sinh cao. 

Bảng 1. 11:  Dân số và mật độ dân số của tỉnh giai đoạn năm 2015-2019. [1] 

Dân số, mật 

độ dân số 
Đơn vị Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

1. Dân số người 1.850.610 1.852.580 1.853.290 1.854.352 1.780.865 

 - Nông thôn người 1.512.483 1.513.853 1.514.174 1.506.732 1.457.124 

- Thành thị người 338.127 338.727  339.116 347.620 323.741 

2. Mật độ 

dân số 

người/

km
2
 

1.109 1.110 1.111 1.111 1.067 

* Sự chuyển dịch thành phần dân cƣ các khu vực đô thị, nông thôn. 

Sự phân bố dân cư là yếu tố quan trọng của phát triển kinh tế - xã hội. Sự phân bố dân 

cư trong tỉnh không đồng đều giữa khu vực thành thị với nông thôn, điển hình như mật 

độ dân số năm 2019 của thành phố Nam Định là 5.093 người/km
2
, trong khi tại huyện 

Nghĩa Hưng chỉ có 679 người/km
2
. 

Dân số thành thị từ năm 2015-2018 tăng từ 338.127 người lên 347.620 người; Số 

lượng lao động tập trung tại thành thị liên tục tăng từ 184.510 người (năm 2015) lên 

193.747 người (năm 2018). Việc tăng dân số khu vực thành thị do nhiều nhà máy, xí 

nghiệp được đầu tư xây dựng trên thành phố Nam Định hoặc khu vực lân cận đã góp 

phần tạo nên sự gia tăng dân số cơ học tại khu vực thành thị. Tuy nhiên năm 2019 dân số 

thành thị giảm xuống còn 323.741 người, số lượng lao động giảm còn 174.401 người do 

các công ty, cơ sở sản xuất kinh doanh dần đầu tư tại các huyện, xã nên giảm dân số và 

số lượng lao động trên thành thị. Với mật độ dân số cao tại thành thị sẽ gây sức ép lên 

quỹ đất, tài nguyên và môi trường.  

Trong thời gian từ năm 2015-2019 tỷ lệ suất nhập cư giảm từ 0,6%o xuống còn 

2,5%o; tỷ lệ xuất xuất cư tăng từ 13,23%o lên 13,83%o và tỷ suất di cư thuần trên địa bàn 

toàn tỉnh tăng từ -12,63%o lên -11,33%o.[1] 

1.2.2.2. Dự báo sự gia tăng dân số, vấn đề di cƣ vào các vùng đô thị. 

 Trong giai đoạn từ năm 2015-2019, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm của tỉnh 

Nam Định dao động 1%/năm, quy mô dân số của tỉnh vẫn nằm trong vùng mức sinh cao. 

Đồng thời trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh hình thành các KCN, CCN, khu đô thị tập 

trung. Do vậy trong thời gian tới sẽ thu hút người dân từ các vùng miền đến làm việc và 

sinh sống làm tăng dân số và vấn đề di cư vào các khu vực có KCN, CCN, khu đô thị tập 

trung.    

1.2.2.3. Khái quát tác động của gia tăng dân số và di dân đối với môi trƣờng. 
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 Dân số và môi trường là hai yếu tố có quan hệ chặt chẽ với nhau. Thực tế cho 

thấy, sự gia tăng dân số có tác động tiêu cực đến sự phát triển bền vững của môi trường. 

Đặc biệt, sự gia tăng dân số đã gây sức ép lớn tới tài nguyên thiên nhiên và môi trường 

do khai thác quá mức các nguồn tài nguyên phục vụ cho các nhu cầu nhà ở, sản xuất 

lương thực, thực phẩm, sản xuất công nghiệp, đồng thời tạo ra các nguồn rác thải khiến 

môi trường không khí, môi trường nước bị tác động, nhất là tại khu vực đô thị và các làng 

nghề. 

 Hiện nay, tỉnh Nam Định có khoảng 142 làng nghề, 9 KCN và 19 CCN tập trung. 

Những năm qua, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm song dân số đô thị có xu hướng gia tăng, 

cộng với sự phát triển mạnh của các làng nghề, các KCN, CCN đã khiến môi trường ngày 

càng bị tác động. Nhiều KCN, CCN đi vào hoạt động, tập trung ở khu vực ngoại thành, 

các thị trấn, thị tứ đã tạo nên sự gia tăng dân số cơ học tại các khu vực này, gây nên sức 

ép lớn đối với môi trường sống. Nhu cầu về nhà ở tăng, gây sức ép với nguồn tài nguyên 

đất. Ngoài ra các công trình dân dụng, công trình công cộng, công trình dịch vụ, công 

trình sản xuất... trong quá trình xây dựng phát sinh nước thải, chất thải rắn, bụi, tiếng ồn 

tác động tiêu cực đến môi trường. Mật độ dân số cao tại Thành phố Nam Định khiến môi 

trường sống ở khu vực đô thị trở nên ngột ngạt. Rác thải sinh hoạt tăng, thiếu nước sạch 

sinh hoạt, ô nhiễm không khí do lượng phương tiện giao thông nhiều... tác động đến môi 

trường. Theo số liệu thống kê, hiện lượng rác thải phát sinh trong toàn tỉnh ước khoảng 

880 tấn/ngày, trong đó riêng thành phố Nam Định khoảng 220 tấn/ngày. Tăng dân số dẫn 

đến tăng số người tiêu thụ, đòi hỏi phải sản xuất nhiều hơn, làm cho môi trường bị ô 

nhiễm. Khi môi trường bị ô nhiễm đã tác động ngược trở lại quá trình sản xuất, ảnh 

hưởng đến tăng trưởng kinh tế và chất lượng sống của người dân, tác động đến sức khoẻ 

và bệnh tật của con người. Các số liệu thống kê cho thấy, tình trạng sức khoẻ của người 

lao động và cư dân trong các làng nghề đang diễn biến theo chiều hướng xấu. Tại các 

làng nghề chế biến lương thực, mây tre đan, chế biến gỗ, tỷ lệ người mắc bệnh ngoài da, 

mắt hột, phụ khoa tăng. Tại các làng nghề cơ khí, đúc, sản xuất vật liệu xây dựng, người 

mắc bệnh lao phổi, viêm phế quản cao. Ở các làng nghề có tiếng ồn lớn như cơ khí, mộc 

nhiều người mắc các bệnh về thần kinh, não, giảm tuổi thọ. Việc tăng dân số sẽ làm tăng 

các tệ nạn xã hội và gây khó khăn cho việc quản lý xã hội. 

Ngoài ra, sự phát triển công nghiệp, dịch vụ thương mại giữa các khu vực sẽ dẫn 

đến sự di dân từ nông thôn ra thành thị hoặc từ huyện, xã này sang huyện xã khác. Việc 

di dân sẽ thay đổi cơ cấu tuổi lao động làm giảm số lượng và chất lượng nguồn lao động, 

đồng thời làm tăng dân số cơ học tại các khu vực (thành thị hoặc các huyện, xã) và làm 

phát sinh chất thải ảnh hưởng tới môi trường.  

1.2.2.4. Khái quát phát triển đô thị. 

 Khu vực đô thị là nơi dân cư tập trung, các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội 

(KT - XH) diễn ra mạnh mẽ. Cùng với sự phát triển của KT – XH trong thời gian vừa qua 
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trên địa bàn tỉnh đã hình thành và phát triển được 17 đô thị, trong đó có 1 đô thị loại I, 1 

đô thị loại IV và 15 đô thị loại V. Theo quy hoạch, đến năm 2025 toàn tỉnh sẽ có 21 đô 

thị, trong đó có 1 đô thị loại I, 3 đô thị loại IV và 17 đô thị loại V; tỷ lệ đô thị hoá đạt 

35%.   

 Hiện nay một số khu đô thị đi vào hoạt động như khu đô thị Hòa Vượng, khu đô 

thị mới Thống Nhất, khu đô thị dệt may Nam Định, khu đô thị mới Mỹ Trung, khu tái 

định cư dịch vụ Văn hóa Trần, khu tái định cư Đồng Quýt, Trầm Cá. Một số dự án khu 

đô thị mới đã và đang trong quá trình triển khai thực hiện như khu đô thị mới Thành An-

Lộc An, khu tái định cư Nam Vân, khu tái định cư Trần Nhân Tông; khu đô thị thị trấn 

Ngô Đồng, khu đô thị thị trấn Mỹ Lộc, khu đô thị thị trấn Gôi, khu đô thị thị trấn Yên 

Định. Một số khu dân cư tập trung đang trong quá trình triển khai thực hiện trên địa bàn 

các huyện: Khu dân cư tập trung Hải Hưng, Nam Dương, Thành Lợi, Nam Tiến, Đại An. 

1.2.3. Vấn đề hội nhập quốc tế. 

 Những năm qua, tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đã đạt một tầm 

cao mới, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao năng lực cạnh 

tranh quốc gia. Mặc dù, tình hình kinh tế thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, 

khó lường, nhưng Việt Nam vẫn kiên trì chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế toàn diện và 

coi hội nhập kinh tế quốc tế và tự do hóa thương mại là xu thế tất yếu khách quan đã đạt 

những kết quả. Nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế được 

tăng cường nguồn nhân lực để cung ứng cho phát triển kinh tế - xã hội ngày càng phát 

triển. GDP bình quân đầu người tăng từ 2.109 USD (năm 2015) lên 2.587 USD (năm 

2018), khoảng 7.650 USD theo sức mua tương đương. Hội nhập kinh tế quốc tế thúc đẩy 

hoạt động thương mại quốc tế của Việt Nam phát triển mạnh, gia tăng kim ngạch xuất 

nhập khẩu, mở rộng thị trường đa dạng các loại hàng hóa tham gia xuất nhập khẩu.  

 Hiện nay, trong xu thế hội nhập kinh tế của cả nước, tỉnh Nam Định có hai lợi thế 

căn bản là kinh tế biển và công nghiệp dệt may, đồng thời nguồn lao động tại Nam Định 

dồi dào. Trong thời gian qua tỉnh Nam Định đang thu hút các nhà đầu tư như EU, Mỹ, 

Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và các nước ASEAN 

Trong công tác bảo vệ môi trường, tỉnh Nam Định được hỗ trợ của các nhà tài trợ 

về lĩnh vực môi trường như dự án hợp tác Việt Nam – Hà Lan về quản lý tổng hợp vùng 

bờ; Dự án Việt Nam - Đức về xử lý ô nhiễm tồn lưu; Dự án hợp tác Việt Nam - Bỉ về 

nâng cao năng lực quản lý tài nguyên nước; Dự án Việt Nam – Nhật Bản về xây dựng cơ 

sở dự liệu về đa dạng sinh học quốc gia thí điểm tại Vườn Quốc Gia Xuân Thủy; Dự án 

quản lý ô nhiễm khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Đồng Nai, sông Nhuệ - sông Đáy 

do ngân hàng thế giới (WB) tài trợ,...  

Tóm lại: Giai đoạn từ năm 2015-2019, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Nam 

Định phát triển ổn định. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các ngành, lĩnh vực đạt được 

kết quả tích cực; các lĩnh vực văn hóa, xã hội phát triển, ngành giáo dục tiếp tục duy trì 
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được thành tích cao trong nhiều năm, đời sống nhân dân ổn định và có bước phát triển; an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.Tuy nhiên, kinh tế tỉnh Nam Định vẫn 

còn ở mức thấp so với cả nước và so với khu vực đồng bằng sông Hồng. Quy mô của nền 

kinh tế còn nhỏ, chưa có các cơ sở sản xuất kinh doanh có quy mô lớn, sản xuất ra các 

sản phẩm có sức cạnh tranh cao trên thị trường, chưa khai thác được tiềm năng, thế mạnh 

của địa phương về tài nguyên biển, về nhân lực.  
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CHƢƠNG II: SỨC ÉP CỦA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

ĐỐI VỚI MÔI TRƢỜNG 

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

 Trong thời gian từ năm 2015-2018 dân số thành thị tăng theo thời gian, đến năm 

2019 dân số thành thị giảm. Tuy nhiên dân số sinh sống tập trung tại thành phố Nam 

Định luôn ở mức cao hơn so với các huyện trong tỉnh. Năm 2019, mật độ dân số thành 

phố Nam Định cao nhất là 5.093 người/km
2
, trong khi đó ở huyện Nghĩa Hưng có mật độ 

dân số thấp nhất 679người/km
2
. Trong thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh hình thành các 

khu đô thị, khu dân cư tập trung sẽ tạo vấn đề di cư giữa các khu vực.  

Sự phát triển dân số và quá trình đô thị hóa tại các đô thị sẽ gây sức ép đến việc 

làm, thu nhập của con người. Tỷ lệ thất nghiệp giữa thành thị và nông thôn có ngày càng 

có khoảng cách khá lớn, trong năm 2015 tỷ lệ thất nghiệp tại thành thị là 2,97%, tại nông 

thôn là 2,22%, đến năm 2019 tỷ lệ thất nghiệp tại thành thị là 2,97%, tại nông thôn là 

0,94%.  

Vấn đề di cư làm mất cân đối cơ cấu lao động giữa thành thị và nông thôn, ở nông 

thôn số người trong độ tuổi lao động thường di cư vào các thành phố lớn, chỉ còn phụ nữ, 

trẻ em, người già ở nhà tham gia sản xuất. 

Quá trình đô thị hóa sẽ tăng nhu cầu tiêu dùng, sử dụng nước, sử dụng đất, kéo 

theo gia tăng lượng chất thải (nước thải, khí thải, chất thải rắn). Theo nguồn số liệu báo 

cáo số 7/BC-UBND ngày 16/1/2020 của UBND tỉnh Nam Định năm 2019, tổng khối 

lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn thành phố Nam Định khoảng 220 

tấn/ngày; tỷ lệ xử lý đạt khoảng 94%. Đối với khu vực nông thôn tổng lượng chất thải rắn 

phát sinh ước tính khoảng 660 tấn/ngày; tỷ lệ thu gom rác thải khu vực nông thôn đạt 

88,4%. CTR sinh hoạt phát sinh chủ yếu từ các hộ gia đình, các khu vực công cộng 

(đường phố, chợ, các trung tâm thương mại, văn phòng, trường học...). Thành phần của 

CTR sinh hoạt bao gồm chất vô cơ (các loại phế thải thuỷ tinh, sành sứ, kim loại, giấy, 

cao su, nhựa, túi nilon, vải, đồ điện, đồ chơi...), chất hữu cơ (cây cỏ loại bỏ, lá rụng, rau 

quả hư hỏng, đồ ăn thừa, xác súc vật, phân động vật...)  và các chất khác. Trong đó túi 

nilon đang vấn đề đáng lo ngại tác động đến môi trường. 

Khối lượng nước thải sinh hoạt phát sinh khá lớn, tổng khối lượng nước thải trên 

địa bàn toàn tỉnh khoảng 277.993 m
3
/ngày. Hiện tại trên địa bàn tỉnh Nam Định chưa có 

hệ thống thu gom nước thải riêng biệt cũng như các trạm XLNT nước thải sinh hoạt tập 

trung. Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các hộ gia đình mới chỉ xử lý sơ bộ trong bể tự 

hoại rồi chảy theo hệ thống đường cống xả thải xuống ao, hồ, mương, sông xung quanh 

khu vực. Do chưa có trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung nên gây ô nhiễm cục bộ 

chất lượng nước sông tại các lưu vực tiếp nhận. 

Cùng với quá trình đô thị hóa, việc phát triển và xây dựng hệ thống hạ tầng đô thị, 

đặc biệt, hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường phải đi trước một bước. Tuy nhiên, thực tế 
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cho thấy, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội chưa đồng bộ, kết cấu hạ tầng đô thị 

quá tải làm nảy sinh nhiều áp lực đối với môi trường.  

2.2. SỨC ÉP HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP. 

Hoạt động công nghiệp đem lại lợi ích kinh tế, tạo công ăn việc làm, góp phần cải 

thiện đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động sản xuất 

công nghiệp phát sinh chất thải rắn, nước thải, khí thải gây tác động tiêu cực đến môi 

trường đất, nước, không khí và con người. Tác động được thể hiện khái quát như sau. 

- Gây ô nhiễm môi trường không khí:  

Hoạt động sản xuất công nghiệp phát sinh khí thải chủ yếu từ quá trình đốt nhiên 

liệu hóa thạch và từ quy trình công nghệ sản xuất và hoạt động của các phương tiện giao 

thông vận tải.   

Khi các nhà máy đốt nhiên liệu hóa thạch là than, dầu để phục quá quá trình sản 

xuất sẽ phát thải bụi, khí thải như NOx, CO, SO2... Đồng thời từ hoạt động sản xuất như 

cơ khí, tái chế kim loại, nhựa, hóa chất, dược phẩm, dệt nhuộm,...sẽ phát sinh hơi mùi, 

khí thải, bụi đặc trưng của từng loại hình sản xuất. Ngoài ra, còn một lượng bụi, khí thải 

cũng phát sinh vào môi trường không khí là từ hoạt động của các phương tiện giao thông 

vận tải vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa, sản phẩm. Toàn bộ bụi, khí thải xả thải vào 

bầu khí quyển một lượng rất lớn gây ra các bệnh về đường hệ hô hấp cho con người. 

Trong đó có các hạt bụi siêu mịn, kích thước dưới 2,5 micromet nếu xâm nhập sâu vào 

phổi, máu sẽ gây nên các bệnh hô hấp, vô sinh… 

Bên cạnh đó tiếng ồn ảnh hưởng đến tai, gây đau đầu, stress, dễ bị căng thẳng thần 

kinh… 

Ngoài ra, ô nhiễm không khí là nguyên nhân gây ra mưa axit, mưa đá, biến đổi khí 

hậu, trái đất nóng lên, hiệu ứng nhà kính… gây mất cân bằng và suy thoái các cấu trúc 

loài. 

- Gây ô nhiễm môi trường nước: 

Trong quá trình hoạt động sản xuất của các KCN, CCN, làng nghề cũng như việc 

mở rộng, thu hút sự phát triển của các ngành công nghiệp như hóa chất, dệt nhuộm, dược 

phẩm, nhựa, tái chế kim loại, cơ khí, thiết bị điện, điện tử, sửa chữa ô tô, chế biến gỗ, chế 

biến thực phẩm....làm tăng số lượng, quy mô hoạt động dẫn đến gia tăng lượng nước thải 

phát sinh. Nước thải từ các cơ sở sản xuất với nhiều loại hình khác nhau nếu không được 

xử lý triệt để đạt Quy chuẩn môi trường sẽ tăng mức độ ô nhiễm môi trường nước. Các 

chất ô nhiễm xâm vào môi trường nước sẽ xuất hiện các chất, hợp chất lạ ở dạng lỏng hoặc 

rắn. Sự biến đổi này khiến nguồn nước trở thành chất độc hại đối với con người và động 

vật. Đồng thời giảm sự đa dạng sinh học trong môi trường. Trong tất cả các dạng ô nhiễm, 

ô nhiễm nước được đánh giá là có tốc độ lan truyền và quy mô ảnh hưởng đến sự sống lớn 

nhất.  
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Hiện nay trên địa bàn tỉnh Nam Định, khối lượng nước thải từ khu xử lý nước thải 

tập trung của KCN Hòa Xá hàng ngày thu gom và xử lý là 4.500m
3
/ngày.đêm; KCN Bảo 

Minh khối lượng nước thải xử lý là 7.000m
3
/ngày.đêm; CCN An Xá khối lượng nước 

thải xử lý khoảng 1.200m
3
/ngày. Trong đó có 8 cơ sở sản xuất phát sinh trên 1.000m

3
 

gồm Công ty CP TCE Vina Denim (hoạt động trong KCN Hòa Xá) hoạt động sản xuất 

dệt nhuộm phát sinh nước thải 4.000m
3
/ngày.đêm; Công ty TNHH Youngone Nam Định 

hoạt động sản xuất giặt may (hoạt động trong KCN Hòa Xá) phát sinh nước thải 3.000 

m
3
/ngày.đêm; Nhà máy nhuộm -Tổng công ty CP dệt may Nam Định (hoạt động trong 

KCN Hòa Xá) hoạt động nhuộm, phát sinh nước thải 1.700m
3
/ngày.đêm; Công ty CP dệt 

lụa Nam Định hoạt động dệt nhuộm (hoạt động trong KCN Hòa Xá) phát sinh nước thải 

2.000m
3
/ngày.đêm; Công ty CP dệt nhuộm Sunrise Việt Nam (hoạt động trong KCN Bảo 

Minh) hoạt động sản xuất dệt nhuộm, phát sinh nước thải 4.686m
3
/ngày.đêm. Ngoài ra, 

còn các cơ sở sản xuất nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp và nằm trong các 

làng nghề phát sinh nước thải sản xuất với khối lượng phát sinh tương đối lớn, tuy nhiên 

hiện tại chưa có số liệu thống kê khối lượng nước thải phát sinh từ những khu vực này. 

[4] 

- Tác động môi trường đất: 

Việc xây dựng mới, mở rộng các KCN, CCN thu hút nhiều cơ sở sản xuất đồng 

thời làm thu hẹp đến diện tích đất nông nghiệp. Trong quá trình hoạt động sản xuất của 

các cơ sở làm phát sinh chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại, nước thải.  

Một số cơ sở phát sinh lượng chất thải nguy hại lớn chủ yếu hoạt động trong các 

khu, cụm công nghiệp, như: Công ty cổ phần TCE Vina Denim (phát sinh khoảng 32.200 

tấn); Công ty TNHH Youngone Nam Định (phát sinh khoảng 530 tấn), Tổng Công ty cổ 

phần Dệt may Nam Định (phát sinh khoảng 565 tấn CTNH/năm); Công ty cổ phần Dây 

lưới thép Nam Định (phát sinh khoảng 23 tấn/năm), Công ty TNHH Dongyang ST vina 

(phát sinh 87 tấn/năm), Công ty cổ phần Lâm sản Nam Định (phát sinh 50,7 tấn/năm), 

Công ty TNHH MTV Kinh doanh khí hóa lỏng Nam Định (phát sinh 27 tấn/năm), Công 

ty CP Đầu tư và Dịch vụ Phúc Thanh (phát sinh 53 tấn/năm)…). [4] 

Năm 2018 khối lượng CTNH phát sinh tại 106 cơ sở khoảng 37.516,428 tấn; Khối 

lượng chất thải rắn công nghiệp hiện tại chưa có thống kê khối lượng phát sinh trên địa 

bàn tỉnh.[4] 

Trong chất thải nguy hại, nước thải có chứa các thành phần độc hại nếu không được 

thu gom xử lý theo quy định phát tán hoặc đổ thải ra môi trường đất làm cho môi trường 

đất ô nhiễm (đất bị chai cứng, mất chất dinh dưỡng,..), ảnh hưởng đến sinh trưởng và 

phát triển động thực vật sống trong đất và đến đời sống của cộng đồng dân cư.  
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2.3. SỨC ÉP HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG. 

Ngành xây dựng có vai trò quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, 

nhất là trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Xây dựng cũng là một 

trong những ngành kinh tế khai thác, sử dụng rất nhiều tài nguyên thiên nhiên như: đất, 

khoáng sản, cát, đá, sỏi, thực vật (khai thác gỗ của rừng), tài nguyên nước, đồng thời tiêu 

thụ năng lượng điện rất lớn. Tác động đến môi trường không khí, đất, nước với mức độ 

và quy mô khác nhau tùy thuộc vào từng lĩnh vực hoạt động xây dựng.  

- Tác động đến môi trường không khí: 

Hoạt động xây dựng các khu chung cư, cầu đường, sửa chữa nhà, vận chuyển vật 

liệu và phế thải xây dựng, hoạt động như đào lấp đất, đập phá công trình cũ gây ô nhiễm 

bụi đối với môi trường xung quanh. Bên cạnh bụi, các thiết bị xây dựng (máy xúc, máy 

ủi,...) các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng còn phát sinh khí thải SO2, NO2 , 

CO, VOC,…vào môi trường không khí. Trong quá trình xây dựng tiêu thụ nhiều vật liệu 

và năng lượng dẫn đến gia tăng lượng phát thải khí thải, tiếng ồn. 

Việc thiếu kiểm soát trong quản lý hoạt động tại các công trường xây dựng đang 

hoạt động trên địa bàn toàn tỉnh (xây dựng, sửa chữa nhà cửa, đường xá, vận chuyển 

nguyên vật liệu) đã và đang gây ra vấn đề ô nhiễm nghiêm trọng. Đặc biệt, việc kéo dài 

thời gian thi công tại các công trình xây dựng do thiếu vốn đầu tư đã gây tác động xấu 

đến cảnh quan, khiến cho môi trường xung quanh luôn trong tình trạng ô nhiễm bụi.  

Đối với cơ sở hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng là một trong các hoạt động sản 

xuất công nghiệp phát sinh bụi lơ lửng, bụi PM10, các khí độc hại SO2, NOx, CO, nước 

thải và chất thải rắn ô nhiễm môi trường không khí.  

Ngoài ra, tiếng ồn phát sinh từ hoạt động xây dựng tương đối lớn khi sử dụng đồng 

thời các loại máy móc thi công xây dựng. Tiếng ồn lớn diễn ra trong thời gian dài ảnh 

hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của cộng đồng dân cư xung quanh công trình xây dựng.  

- Tác động đến môi trường nước: 

Hoạt động xây dựng và sản xuất các vật liệu xây dựng phát sinh chất thải rắn với 

khối lượng tương đối lớn, lượng chất thải này làm ách tắc dòng chảy, gây ô nhiễm nguồn 

nước có độc đối với hệ sinh thái trong nước. Hiện nay chưa có số liệu thống kê đầy đủ về 

tổng lượng phát sinh CTR xây dựng.  

Đối với nước thải phát sinh từ hoạt động xây dựng cơ bản nước thải sinh hoạt, tuy 

nhiên hầu hết các hoạt động xây dựng sử dụng các máy móc thiết bị thi công ngoài trời, 

khi trời mưa sẽ cuốn theo vật liệu (cát, đất, có thể là các loại dầu máy), nước vệ sinh máy 

móc thiết bị. Lượng nước này hầu như không được xử lý và chảy ra nguồn nước mặt 

xung quanh công trình xây dựng. Hậu quả nguồn nước có màu, có mùi hôi. 

Hoạt động khai thác cát trên sông ảnh hưởng rất lớn đến môi trường nước, làm 

thay đổi dòng chảy của sông nếu không có biện pháp quản lý hiệu quả. Hoạt động của 
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tàu, thuyền, máy hút cát sẽ tạo hồ lắng làm nguồn nước tại khu vực đó có độ đục cao. Đa 

số nước thải của máy móc và phương tiện vận chuyển không qua hệ thống xử lý mà xả 

thẳng vào nguồn nước sông.  

- Tác động đến môi trường đất: 

Việc phát triển các công trình xây dựng (công trình xây dựng dân dụng; công trình 

xây dựng công nghiệp; xây dựng, cải tạo cơ sở hạ tầng kỹ thuật hệ thống thoát nước...) sẽ 

làm thu hẹp diện tích đất, đồng thời ảnh hưởng đến đời sống của động thực vật trong 

vùng xây dựng như làm mất nơi cư trú, nguồn thức ăn. Đặc biệt hoạt động khai thác cát 

làm sói lở bờ sông, ảnh hưởng đến đất 2 bên bờ sông 

Hoạt động thi công xây dựng phát sinh chất thải rắn xây dựng có chứa thành phần 

kim loại nặng (Hg, Cd, Pb, As, Sb, Cr, Cu, Zn, Mn). Tuy nhiên quá trình phân loại, xử lý 

chất thải cũng chưa được thực hiện triệt để. Chất thải có chứa thành phần ô nhiễn khi đổ 

thải vào môi trường đất, ảnh hưởng đến chất lượng của đất, gây thiệt hại cho hoạt động 

sản xuất nông nghiệp và cuộc sống của người dân. 

2.4. SỨC ÉP HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NĂNG LƢỢNG. 

Quá trình phát triển năng lượng sẽ hình thành nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh 

xăng dầu, khí gas, than... Nếu công tác quản lý không được chú trọng quan tâm rất khó 

trong công tác kiểm soát lượng chất thải phát sinh, phát sinh khí thải, nước thải, chất thải 

gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến cuộc sống của con người.  

Số lượng trạm biến áp trên địa bàn tỉnh tương đối nhiều nên sẽ phát sinh chất thải là 

máy biến áp hỏng thải có chứa PolyChlorinated Biphenyl (PCB) là chất thải nguy hại 

tương đối lớn gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khoẻ người dân nếu không có biện 

pháp thu gom, lưu giữ, xử lý theo đúng quy định. Ngoài ra, còn phát sinh từ trường của các 

trạm biến áp và đường dây điện cũng ảnh hưởng đến môi trường và con người. 

- Tác động của PCB:  

+Chất thải nguy hại khi phát tán vào môi trường nước, các động thực vật sử dụng 

nguồn nước này sẽ bị tích luỹ các chất độc vào cơ thể có thể gây nhiễm độc mãn tính và 

chúng cũng là mắt xích của chuỗi thức ăn, dẫn đến các chất độc sẽ tích luỹ sinh học trong 

chuỗi thức ăn và có thể ảnh hưởng tới sức khoẻ con người. Khi Con người tiếp xúc trực 

tiếp với PCB (hay còn gọi là bị phơi nhiễm PCB) qua các con đường hô hấp và tiếp xúc 

qua da. PCB có thể gây ra các ảnh hưởng cấp tính và mãn tính đối với sức khỏe. Trong 

trường hợp cấp tính, gây tổn thương gan, nổi mụn, cháy da, bỏng mắt... Trong trường hợp 

mãn tính, PCB có thể tồn tại lâu dài trong mô mỡ và tích lũy trong cơ thể, gây tác hại 

nghiêm trọng đến sức khỏe như ung thư, rối loạn nội tiết, ảnh hưởng đến hệ thần kinh. 

+ Chất thải nguy hại có thể bị rơi vãi xuống đất gây ô nhiễm môi trường đất (đặc 

biệt là lớp thổ nhưỡng) và gián tiếp gây ô nhiễm môi trường nước ngầm. 

- Tác động cụ thể của điện từ trường đến con người cụ thể như sau: 
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+ Tác động sinh học của trường điện từ lên cơ thể: Con người không thể nhìn 

thấy và không thể cảm nhận ngay được sự hiện diện của trường điện từ nên khó có thể 

lường trước được sự nguy hiểm của trường điện từ. Sự phát xạ điện từ tác động có hại 

đến cơ thể người, làm thay đổi các hoạt động của hệ thống thần kinh, tuần hoàn, nội tiết 

và nhiều hệ thống khác của cơ thể người. 

+ Tác động nhiệt: Biểu hiện tác động đầu tiên của năng lượng điện từ là sự đốt 

nóng, có thể dẫn đến sự biến đổi, thậm chí sự tổn thương cho các tế bào và mô của cơ thể 

sống. Hiện tượng quá nhiệt của cơ thể khi hấp thụ năng lượng điện từ dẫn đến sự thay đổi 

tần số của mạch đập, nhịp tim và phản ứng mao mạch. Máu được coi là một chất điện 

phân, dưới tác động của trường điện từ, trong máu sinh ra các dòng điện ion, gây sự phát 

nóng các mô và tế bào. 

+ Tác động điện tĩnh: Cùng với sự tác động sinh học, điện trường còn gây ra sự 

xuất hiện của các điện tích giữa người và các vật dụng kim loại có điện thế khác so với 

cơ thể người. Nếu người đứng trực tiếp dưới đất hoặc trên sàn dẫn điện có tiếp xúc với 

đất, thì điện thế của nó so với đất sẽ là 0, còn nếu cách ly với đất, thì cơ thể người sẽ phải 

chịu một điện thế nhất định, mà đôi khi có thể đạt đến vài KV.  

Sự tiếp xúc của cơ thể người cách ly với đất đến các phần tử kim loại có tiếp đất sẽ 

dẫn đến hiện tượng truyền dẫn điện tích từ cơ thể người xuống đất, mà có thể gây cảm 

giác đau, đặc biệt ở thời điểm đầu tiên. Đôi khi trong sự tiếp xúc này có thể xuất hiện sự 

phóng điện gây nguy hiểm đến tính mạng con người.  

+ Các tác động khác: Trường điện từ siêu cao tần có thể gây tác động đối với mắt, 

dẫn đến bệnh đục nhãn cầu (thủy tinh thể). Mức độ tác động sinh học của trường điện từ 

đến cơ thể người phụ thuộc tần số dao động, cường độ và thời gian.  

 - Hoạt động sử dụng nhiên liệu than sẽ phát sinh khí thải lưu huỳnh dioxit (SO2), 

oxit nitơ (NOx), carbon dioxit (CO2)… Việc tiếp xúc với các khí này sẽ ảnh hưởng đến 

tim, mạch, đường hô hấp và hệ thần kinh của con người. Ngoài ra, các khí sunfat và nitrat 

còn gây ra mưa axít, hủy hoại mùa màng và đất đai.   

 - Hoạt động sử dụng  sử dụng xăng dầu trong động cơ xe cũng như sử dụng các 

nguồn nhiên liệu hóa thạch trong hoạt động công nghiệp, xây dựng... đã thải ra môi 

trường một lượng lớn các loại khí độc như NOx, SO2, CO2... Những khí này gây ô nhiễm 

không khí nghiêm trọng. 

2.5. SỨC ÉP HOẠT ĐỘNG GIAO THÔNG VẬN TẢI. 

Trong thời gian qua, hoạt động giao thông vận tải đã có những đóng góp quan 

trọng phát triển kinh tế – xã hội của cả tỉnh. Tuy nhiên, việc tăng cường các hoạt động 

GTVT như xây dựng, mở rộng nâng cấp tuyến đường, hoạt động lưu thông của các 

phương tiện giao thông (đường bộ, đường thủy, đường sắt) ảnh hưởng đến môi trường 

đất, nước, không khí và sức khỏe của con người.  
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* Tác động từ hoạt động giao thông đƣờng bộ. 

- Tác động đến môi trường không khí: 

Theo nguồn số liệu của Sở Giao Thông Vận Tải từ năm 2015-2019 số lượng xe 

máy trung bình mỗi năm tăng từ 65.000 – 99.600 xe, ô tô tăng khoảng 3.300 – 4.300 chiếc. 

Trong địa bàn tỉnh, phương tiện tham gia giao thông chủ yếu là xe máy, trung bình mỗi 

gia đình có 1 -2 xe máy. Xe máy là phương tiện ít được kiểm soát chất lượng lại được lưu 

thông với mật độ cao nên là một nguyên nhân quan trọng gây ô nhiễm môi trường không 

khí tại đô thị và nông thôn. Hàng ngày, số phương tiện trên hoạt động sẽ xả ra môi trường 

một lượng lớn các khí độc hại các hợp chất chứa chì (PbO, PbCl2, PbSO4, Pb(HC)4...), 

các Hydrocacbon có trong nhiên liệu (benzen, toluene, xylene...), bụi lơ lửng (TSP, PM10, 

PM2.5), CO, CO2, SO2, NOx,... trong đó có nhiều thành phần gây nên hiệu ứng nhà kính. 

Nếu xét trên từng phương tiện thì nồng độ ô nhiễm tương đối nhỏ nhưng nếu mật độ giao 

thông lớn, đường xá không tốt làm gia tăng ô nhiễm. Ngoài ra, sự phát thải của các 

phương tiện cơ giới đường bộ phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng các loại xe. Đối với các 

phương tiện như xe ô tô, xe máy qua nhiều năm sử dụng có chất lượng thấp, hiệu quả sử 

dụng nhiên liệu thấp, nồng độ chất độc hại, bụi trong khí xả cao. Bụi, khí thải gây ra các 

loại bệnh cho con người như viêm nhiễm đường hô hấp do nhiễm vi khuẩn, hen suyễn, 

viêm phế quản mạn tính, viêm mũi… 

Ngoài phát sinh bụi, khí thải ra môi trường, các phương tiện giao thông phát sinh 

tiếng ồn gây ô nhiễm môi trường không khí. Có 60 – 80% các nguyên nhân do tiếng ồn 

từ động cơ do ống xả, do rung động các bộ phận xe, đóng cửa xe, còi xe, phanh xe, do sự 

tương tác giữa lốp xe và mặt đường… Tiếng ồn gây tác hại rất lớn đến toàn bộ cơ thể nói 

chung và cơ quan thính giác nói riêng. Tiếng ồn mạnh, thường xuyên gây nên bệnh đau 

đầu, chóng mặt, trạng thái tâm thần bất ổn, mệt mỏi…thi công, phương tiện giao thông 

gây tiếng ồn lớn ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư trong khu vực.  

- Tác động đến môi trường đất: Việc phát triển mạng lưới đường bộ, mở rộng 

tuyến đường, xây dựng thêm các tuyến đường để thuận tiện cho việc giải phóng mặt 

bằng, các tuyến đường chủ yếu chạy qua diện tích đất nông nghiệp. Trong thời gian từ 

năm 2015-2019 diện tích đất nông nghiệp giảm 7.515 ha . Hoạt động xây dựng cơ sở hạ 

tầng giao thông phát sinh chất thải rắn, nước thải nếu không có biện pháp thu gom xử lý 

phát tán, hoặc đổ thải ra môi trường đất làm ô nhiễm đất.  

- Tác động đến môi trường nước: Việc phát triển mạng lưới đường bộ, mở rộng 

tuyến đường, xây dựng thêm các tuyến đường phát sinh chất thải rắn, nước thải. Do đặc 

thù của dự án là đường giao thông nên hầu hết các dự án xây dựng, cải tạo đường giao 

thông không xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Do đó nước thải sinh hoạt, nước mưa 

chảy tràn qua khu vực thi công xả ra kênh mương xung quanh dự án. Ngoài ra, việc tập 

kết nguyên vật liệu, chất thải làm lấn chiếm lòng đường ảnh hưởng đến việc đi lại của 



Báo cáo hiện trạng môi trƣờng tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020 

 

 48 
 

người dân. Đồng thời lượng này phát tán xuống kênh mương, ao hồ xung quanh, gây đục 

nguồn nước, ở mức độ nặng hơn gây ô nhiễm nguồn nước.  

* Tác động giao thông vận tải đường thủy: 

Tỉnh Nam Định có hệ thống đường sông rất thuận tiện cho tàu thuyền đi lại. Trong 

đó có 4 con sông lớn là Sông Hồng, sông Đào, sông Ninh Cơ và sông Đáy có thể cho các 

loại tàu thuyền từ 50 - 3000 tấn lưu thông. Ngoài ra còn có 21 tuyến sông nội đồng phân 

bổ đều trên địa bàn các huyện. Do mật độ tàu thuyền lưu thông trên các tuyến đường 

sông ở Nam Định là khá cao (khoảng hơn 2.000 phương tiện tàu, thuyền) gây nhiễm bẩn 

nguồn nước do dầu và các sản phẩm dầu, nước dằm tầu, nước khoang máy, nước làm 

mát, chất thải sinh hoạt, nước thải sinh hoạt trên tàu,...Ngoài ra, hoạt động sinh hoạt trên 

tàu phát sinh chất thải rắn nếu không được thu gom xử lý xả thải xuống sông gây ô nhiễm 

nguồn nước.   

* Tác động từ hoạt động giao thông đường sắt:Hiện nay hệ thống giao thông 

đường sắt ở tỉnh Nam Định mới chỉ có tuyến đường sắt quốc gia đi qua với chiều dài 41,2 

km, 6 ga hành khách và hàng hóa; hệ thống đầu máy ngành đường sắt đang khai thác 

100% sử dụng động cơ diezen. Tác động chủ yếu của GTVT đường sắt đến môi trường là 

tiếng ồn, khí thải và chiếm dụng đất khi xây dựng các tuyến đường sắt mới. 

2.6. SỨC ÉP HOẠT ĐỘNG NÔNG LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN. 

2.6.1. Sức ép từ hoạt động trồng trọt. 

 Trong trồng trọt, việc sử dụng thuốc BVTV và phân bón hóa học đang ảnh hưởng 

tới môi trường. Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học về hấp thụ phân bón trong 

hoạt động trồng trọt, cây trồng hấp thụ trung bình khoảng 40-50% lượng phân bón, trong 

đó cây trồng hấp thụ phân đạm khoảng 30-45%, phân lân 40-45%, phân kali 40-50%; 50-

60% lượng phân bón còn lại vẫn tồn lưu trong đất. Dư lượng phân hóa học làm ô nhiễm 

nguồn nước, gây phú dưỡng hoá, gây tác hại tới thủy sinh, nguồn lợi thủy sản và làm 

thoái hóa đất.  

Ngoài ra, việc không tuân thủ thời gian cách ly sau khi phun thuốc, thói quen rửa 

bình bơm và dụng cụ pha chế hóa chất không đúng nơi quy định gây ô nhiễm nước mặt, 

nước ngầm, ô nhiễm không khí và ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh thái. Cùng với hóa 

chất BVTV tồn lưu, các loại thuốc và bao bì, đồ đựng hóa chất BVTV sử dụng trong 

nông nghiệp đang là nguy cơ đe dọa sức khỏe cộng đồng và gây ô nhiễm môi trường. 

Hiện nay các xã, phường đã thực hiện chương trình thu gom bao bì phân bón và thuốc 

BVTV như xây dựng bể thu gom ngay đồng ruộng, nhưng vẫn không hiếm gặp những vỏ 

bao bì bị vứt bỏ bừa bãi trên đồng ruộng canh tác 

Bên cạnh đó, việc thâm canh mùa vụ đã làm gia tăng phế phụ phẩm sau thu hoạch 

(rơm, rạ, trấu, cám, vỏ...), khối lượng phụ phẩm của năm 2019 khoảng 814.667 tấn, trong 

đó tỷ lệ phụ phẩm nông nghiệp thải bỏ được sử dụng, tái chế là 203.669 tấn chiếm 25% 

[Nguồn: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Nam Định].  
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Các phụ phẩm nông nghiệp một phần được thu gom, xử lý; một phần người dân 

đốt tại ruộng sau khi thu hoạch. Trong thời gian vừa qua, việc tận dụng rơm rạ để làm 

chất đốt không còn phổ biến ở nông thôn với sự xuất hiện của các nhiên liệu khác thay 

thế như điện, khí gas…Tuy nhiên vẫn còn một số địa phương vào khoảng cuối tháng 5 và 

cuối tháng 10, sau vụ thu hoạch, nông dân đốt rơm rạ ngay tại đồng ruộng gây ra hiện 

tượng khói mù. Đốt rơm rạ ngoài trời là quá trình đốt không kiểm soát, trong đó sản 

phẩm chủ yếu là bụi, các khí CO2, CO, NOx. Khi rơm rạ cháy không hết hoàn toàn có thể 

gây ra hợp chất Anđêhit và bụi mịn gây ô nhiễm môi trường không khí cục bộ ở khu vực 

nông thôn, thậm chí việc đốt rơm rạ ở khu vực ven thành phố Nam Định còn gây ô nhiễm 

không khí cho cả khu vực thành phố.  

2.6.2. Sức ép từ hoạt động chăn nuôi: 

Hoạt động chăn nuôi đã và đang tạo nguồn thu nhập chính cho nhiều hộ nông dân. 

Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng đàn vật nuôi thì tình trạng ô nhiễm môi trường do chất 

thải chăn nuôi cũng đang gia tăng. Chất thải rắn chăn nuôi bao gồm phân và các chất độn 

chuồng, thức ăn thừa, xác gia súc, gia cầm chết, chất thải lò mổ... được phân thành 3 loại: 

chất thải rắn (phân, thức ăn, xác gia súc, gia cầm chết); chất thải lỏng (nước tiểu, nước 

rửa chuồng, nước dùng để tắm gia súc; chất thải khí (CO2, NH3...).  

Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2019 ước tính tổng 

lượng chất thải rắn phát sinh khoảng 3.500 tấn/ngày; tổng lượng nước thải chăn nuôi phát 

sinh khoảng 30.800m
3
/ngày. Một số xã, cơ sở đã được hỗ trợ xử lý chất thải thông qua 

các dự án về thu gom, tái sử dụng khí sinh học, chất thải rắn, lỏng từ các trang trại chăn 

nuôi bằng hệ thống hầm biogas là 95%. Tuy nhiên tỷ lệ hộ gia đình chăn nuôi có hầm 

biogas còn thấp (chiếm khoảng 30%), phần lớn chất thải chăn nuôi được sử dụng làm 

phân bón trong nông nghiệp. Công nghệ biogas tiêu hao quá nhiều nước, vi khuẩn gây 

bệnh chưa được khống chế hiệu quả gây nguy cơ cao về bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là 

đối với chăn nuôi lợn.  

Ngoài ra, quá trình tiêu hủy gia súc, gia cầm mắc bệnh trên địa bàn tỉnh chủ yếu là 

chôn lấp và khử trùng tiêu độc Tuy nhiên, công tác này nếu không đảm bảo kỹ thuật sẽ 

gây ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí.  

2.6.3. Sức ép từ hoạt động nuôi trồng và chế biến thủy sản: 

Trong  xu thế phát triển nền kinh tế hướng tới xuất khẩu, ngành nuôi trồng và chế 

biến thủy sản đã có sự chuyển dịch mạnh mẽ từ đánh bắt sang nuôi trồng. Với lợi thế ven 

biển, hoạt động nuôi trồng thủy sản phát triển mạnh ở vùng Hải Hậu, Giao Thủy, Nghĩa 

Hưng.  

Hoạt động nuôi trồng thủy sản phát sinh các chất thải trong quá trình nuôi trồng 

thủy sản gồm: nguồn thức ăn dư thừa thối rữa bị phân hủy, hóa chất và thuốc kháng sinh, 

chất Diatomit, Dolomit, lưu huỳnh lắng đọng, các chất độc hại có trong đất phèn. Đặc 

biệt, lớp bùn thải hình thành trong quá trình vệ sinh và nạo vét ao nuôi, trong tình trạng 
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ngập nước yếm khí tạo thành các sản phẩm phân hủy độc hại như H2S, NH3, CH4, 

CH3SH..., tác động tới hệ sinh thái và làm suy giảm chất lượng nước trong khu vực. Khi 

kết thúc một đợt nuôi trồng thủy sản, ngoài việc xả nước thải kênh mương, nhiều hộ còn 

thải trực tiếp nước thải và bùn ao ngay trên khu vực đất cát cạnh bờ đầm nuôi, gây ô 

nhiễm và mặn hoá nguồn nước ngầm. Cùng với những áp lực lên môi trường nêu trên, 

hoạt động nuôi trồng thủy sản còn gây sức ép lớn đến rừng ngập mặn ven biển là do bị 

chuyển đổi để làm đầm nuôi tôm.  

Hoạt động chế biến thủy sản phát sinh nước thải từ các công đoạn rửa, sơ chế 

nguyên liệu, chế biến sản phẩm, nước vệ sinh nhà xưởng sản xuất, nước rửa máy móc 

thiết bị, dụng cụ sản xuất trong các phân xưởng,.. Thành phần chứa hàm lượng các chất 

hữu cơ, các chất dinh dưỡng, chất rắn lơ lửng cao, làm cho nguồn nước tiếp nhận có màu 

và mùi rất khó chịu. Chất thải rắn từ công nghiệp chế biến thủy sản như các phụ phẩm 

đầu vỏ tôm, cá..., các loại giấy vụn, bao bì các-tông; chất thải sinh hoạt của công nhân; 

CTNH từ thùng đựng hóa chất; các loại thuốc khử trùng Chlorine, hóa chất cơ bản, chế 

phẩm hóa học... Những loại chất thải này phân hủy chất hữu cơ sinh ra hơi mùi, khí thải 

H2S, NH3, CH3SH, dung môi hữu cơ bay hơi, chất khử trùng... tạo ra mùi hôi khó chịu, 

ảnh hưởng nhiều đến môi trường không khí và sức khỏe con người.  

2.7. SỨC ÉP HOẠT ĐỘNG Y TẾ. 

 Trong những năm qua, Y tế tỉnh Nam Định đã có nhiều đổi mới, phát triển hệ 

thống y tế và BHYT theo định hướng công bằng, hiệu quả và phát triển. Y tế đã đạt được 

nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển mạng lưới y tế, trong dự phòng bệnh tật và 

trong khám bệnh, chữa bệnh cho Nhân dân. Mạng lưới y tế cơ sở từng bước được củng 

cố, tăng cường, phương thức hoạt động có nhiều đổi mới. Năng lực dự báo, giám sát và 

phòng chống dịch bệnh của các cơ sở y tế dự phòng đã được cải thiện rõ rệt; đã khống 

chế được các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Y tế tư nhân đã được hình thành, không 

ngừng phát triển và trở thành một bộ phận quan trọng trong hệ thống y tế. Tuy nhiên, 

trước biến đổi khí hậu toàn cầu và các yếu tố bất lợi khác, y tế đang đứng trước những 

thách thức cần phải nhanh chóng được khắc phục để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 

khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn và hiệu quả hơn. 

Trong quá trình hoạt động y tế sẽ kèm theo nguồn thải vào môi trường những chất 

thải mang tính độc hại cao như nước thải và rác thải. Chất thải từ các cơ sở y tế gồm chất 

thải thông thường, y tế, hóa học, phóng xạ và các vật chứa có áp suất. Chất thải y tế được 

chia thành 03 nhóm gồm: Chất thải y tế nguy hại; chất thải y tế thông thường và nước 

thải y tế.  

Theo số liệu tổng hợp khối lượng chất thải nguy hại tại các cơ sở y tế trên địa bàn 

tỉnh năm 2019 là 238,577 tấn. Chất thải y tế không chỉ là vấn đề “nóng” đối với ngành Y 

mà là của toàn xã hội. Khi chất thải y tế không được xử lý đúng cách (xử lý, thiêu đốt 

không đúng quy định, tiêu chuẩn) hàng trăm tấn rác thải y tế từ các bệnh viện “đẩy” vào 
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môi trường mỗi ngày sẽ là nguồn gây bệnh, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe con người. 

Đồng thời loại chất thải này sức ép đến môi trường đất, nước, không khí, hệ sinh thái.  

Để xử lý nước thải, chất thải y tế, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đều đã tuân thủ 

quy chế quản lý chất thải y tế do Bộ y tế ban hành. Tất cả các bệnh viện đã đầu tư hệ 

thống xử lý nước thải y tế để xử lý nước thải đảm bảo đạt Quy chuẩn; có 13 bệnh viện/ 

Trung tâm y tế đã được đầu tư lò đốt rác thải y tế nguy hại. Trong đó có 6 bệnh viện/ 

Trung tâm y tế đang hoạt động lò đốt rác thải y tế nguy hại. 

2.8. SỨC ÉP HOẠT ĐỘNG DU LỊCH, DỊCH VỤ, KINH DOANH, THƢƠNG MẠI 

VÀ XUẤT NHẬP KHẨU. 

 * Sức ép hoạt động du lịch, dịch vụ, kinh doanh và thƣơng mại. 

 - Đối với hoạt động du lịch: 

Sự tăng trưởng của du lịch cùng với xu hướng du lịch phát triển xây dựng cơ sở hạ 

tầng, nhà cửa, tiện nghi phục vụ du khách. Tuy nhiên hoạt động du lịch, dịch vụ làm thu 

hẹp diện tích sinh sống của cộng đồng dân địa phương. Giảm sức sản xuất lương thực của 

địa phương (do chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất, lao động và ngành nghề). Gây xung đột 

mâu thuẫn trong việc sử dụng tài nguyên (nguồn nước, rừng cây, mặt nước sông hồ...), 

trong sử dụng cơ sở hạ tầng và dịch vụ (hệ thống thoát nước, cung cấp điện nước, các nơi 

chứa chất thải, giao thông, trung tâm y tế) với các cơ sở khác. Xảy ra tình trạng trượt giá 

cục bộ (do phát sinh nhu cầu tiêu dùng từ khách du lịch là đối tượng có mức chi trả cao 

hơn người dân bản địa), ảnh hưởng đến cuộc sống của cộng đồng. Tăng sự phân hóa xã 

hội trong cộng đồng khi không có sự phân phối công bằng trong việc tạo ra nguồn thu 

nhập. Gia tăng hoạt động giao thông trong khu vực gây tắc nghẽn giao thông. Đặc biệt 

tác động đến môi trường đất, nước, không khí và hệ sinh thái như sau: 

 Tác động đến môi trường nước: Việc giải phóng mặt bằng và san đất để xây dựng 

các cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch có thể sẽ gây ra xói mòn và sạt lở, có thể làm thay đổi 

lưu lượng, dòng chảy tự nhiên và chất lượng nguồn nước. Quá trình xây dựng với các vật 

liệu phế thải, nước thải và lượng xăng dầu nhất định trong quá trình vận hành từ các thiết 

bị xây dựng không được xử lý có thể sẽ gây ô nhiễm nguồn nước. Du khách trong hành 

trình du lịch xả thải bừa bãi sẽ gây ô nhiễm trực tiếp hoặc gián tiếp khi tầng đất mặt bị 

rửa trôi dẫn đến ô nhiễm nguồn nước. 

Tác động đến môi trường không khí: Ô nhiễm không khí do khí thải từ các loại 

máy xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch hoặc do tăng số lượng xe cộ và các phương 

tiện giải trí phục vụ du khách hoặc từ quá trình đốt các nguyên liệu năng lượng rắn (như 

củi, than...) để đáp ứng nhu cầu về năng lượng của các cơ sở dịch vụ du lịch. Ngoài ra, 

tăng số lượng xe cộ và các phương tiện vui chơi giải trí, do các hoạt động của du khách 

tập trung đông tại các điểm dịch vụ du lịch và hoạt động xây dựng các công trình du lịch 

gây tiếng ồn ảnh hưởng đến con người.  

Tác động đến môi trường đất: Việc thay đổi mục đích sử dụng đất để dành xây dựng 

khách sạn và các công trình dịch vụ du lịch sẽ ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên và 
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các cơ cấu sử dụng đất khác. Rác thải không được thu gom và xử lý sẽ gây ô nhiễm tầng 

đất bề mặt và làm suy thoái môi trường đất. Việc xây dựng các công trình du lịch hiện đại 

và kết cấu hạ tầng thường làm cho cảnh quan và các di tích xuống cấp về mặt thẩm mỹ và 

kiến trúc truyền thống. Lượng du khách quá đông đến thăm các danh lam thắng cảnh và 

di tích lịch sử cũng có tác động xấu đến môi trường đất tại đây do các hiện tượng giẫm 

đạp, sạt lở... 

Tác động đến môi trường sinh học: Sự gia tăng lượng khách du lịch phát sinh nước 

thải, chất thải rắn sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến các hệ sinh thái, đặc biệt là các hệ sinh 

thái dưới nước. Đặc biệt du lịch vườn quốc gia Xuân Thủy, rác thải không được thu gom 

kịp thời gây mùi hôi, phát sinh vi khuẩn làm lây lan bệnh dịch, ảnh hưởng xấu đến sự 

sinh tồn, phát triển của hệ sinh thái tự nhiên cũng như của khách du lịch và người dân bản 

địa.  

Nhu cầu của du khách về các loài động thực vật đặc hữu trong tự nhiên dẫn tới 

việc suy giảm, kiệt quệ nguồn thực phẩm tự nhiên do bị khai thác, đánh bắt quá mức để 

phục vụ cho nhu cầu của khách du lịch. Các hoạt động du lịch và thể thao mặt nước như 

đi thuyền gắn máy tham quan, đua mô tô nước... là nguy cơ đe dọa đến nhiều loài sinh 

vật dưới nước. Các hệ sinh thái vùng ngập và bán ngập ven sông bị chặt phá để xây dựng 

các công trình phục vụ du lịch. 

 Tác động đến chất lượng cuộc sống:Do đặc tính riêng, du lịch không chỉ là một 

ngành kinh tế thuần túy mà còn bao gồm các khía cạnh chính trị, văn hóa, xã hội, y tế, 

môi trường. Do đó điều quan trọng phải hiểu rằng khi đánh giá tác động của hoạt động du 

lịch cần chú ý đến không chỉ các hệ quả kinh tế dễ thấy như thu nhập và ngoại tệ, mà còn 

có các hệ quả phi kinh tế khó nhận biết được, như sức khỏe và các yếu tố văn hóa xã hội. 

Khi hoạt động du lịch gia tăng vượt quá khả năng kiểm soát chặt chẽ có thể sẽ dẫn đến sự 

xuống cấp của môi trường, do vậy có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe và phúc lợi 

của cả du khách và dân địa phương. Ở đây trình bày một số tác động qua lại giữa du lịch 

và sức khỏe, chỉ ra những lĩnh vực, nơi mà hoạt động du lịch đã tác động đến sức khỏe 

của du khách cũng như của dân bản địa, xét về mặt tiêu cực và tích cực. 

 Hoạt động du lịch ngày càng phát triển đã dẫn tới việc tăng đáng kể lượng thực 

phẩm tiêu thụ tại điểm du lịch. Thực phẩm nếu chỉ được quản lý về mặt cung cấp theo số 

lượng mà không được quan tâm đến chất lượng thì có thể trở thành một kênh lây lan các 

bệnh truyền nhiễm như thương hàn, kiết lỵ trực khuẩn, kiết lỵ amip, dịch tả, bạch hầu và 

lây nhiễm liên cầu khuẩn... 

 Xúc tiến và mở rộng du lịch có thể sẽ là nguy cơ gián tiếp gây ra việc lan truyền 

những căn bệnh "thế kỷ" dễ lây lan như AIDS, SARS... và còn là điều kiện để lớp trẻ 

kém hiểu biết theo đuổi nghề mại dâm để kiếm tiền một cách dễ dàng và nhanh chóng. 

Đối với du khách, quá trình truyền bệnh diễn ra theo cả hai hướng: truyền cho và nhận lại 

từ người dân nước sở tại. 
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 Thông qua du lịch, người dân từ nơi này đến nơi khác có thể mang theo mình 

những vi sinh vật gây bệnh và gây nhiễm cho người bản địa có khả năng miễn dịch tự 

nhiên thấp hơn và do đó sẽ tăng khả năng mắc bệnh, quá trình ngược lại cũng có thể xảy 

ra. 

Những tác động về văn hóa và xã hội của du lịch được thể hiện góp phần thay đổi 

các hệ thống giá trị, tư cách cá nhân, quan hệ gia đình, lối sống tập thể, hành vi đạo đức, 

những lễ nghi truyền thống và tổ chức của cộng đồng. Nói cách khác, du lịch tác động 

đến người dân địa phương trong quá trình quan hệ trực tiếp và gián tiếp với du khách. 

Khó có thể định lượng được ảnh hưởng văn hóa xã hội của du lịch vì phần lớn đó là tác 

động gián tiếp, cần theo dõi qua thời gian dài và thậm chí không thể lượng hóa được. 

- Đối với hoạt động kinh doanh thương mại: Trong thời gian vừa qua hình thành 

nhiều cơ sở kinh doanh thương mại tính đến năm 2019 có 18 siêu thị; 200 chợ; 295 cửa 

hàng kinh doanh xăng dầu [Nguồn: Sở Công Thương tỉnh Nam Định]. Tại các siêu thị 

lớn nhưa BigC đã được đầu tư các công trình bảo vệ môi trường như hệ thống xử lý nước 

thải, hệ thống thùng chứa rác thải và hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom xử 

lý. Đối với siêu thị nhỏ và các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ nước thải được xử lý sơ bộ bằng 

bể tự hoại 3 ngăn sau đó thải ra môi trường. 

Đối với các chợ trên địa bàn tỉnh Nam Định vẫn còn tình trạng rác bị vứt bừa bãi, 

bị đổ xuống cống rãnh thoát nước làm tắc các cống rãnh thoát nước, gây ngập tràn ứ 

đọng, gây ra mất vệ sinh môi trường toàn khu vực, ảnh hưởng đến sức khỏe công đồng 

dân cư. Trên thực tế, các chợ trên địa bàn tỉnh chưa đầu tư xây dựng hệ thống thu gom 

nước thải, trạm xử lý nước thải tập trung. Chất thải rắn chưa được thu gom triệt để tại các 

chợ vẫn còn ít thùng đựng rác công cộng hay các khu gom rác tập trung; đường vào chợ, 

cống rãnh, xuống cấp gây tắc nghẽn, tràn nước lên mặt đường, mùi hôi bốc gây mất vệ 

sinh và cảnh quan môi trường. 

- Sức ép hoạt động xuất nhập khẩu. 

Trong điều kiện trình độ phát triển kinh tế, hoạt động xuất nhập khẩu trong thời 

gian qua đã tạo thuận lợi để tỉnh Nam Định tiếp cận công nghệ tiên tiến, giải quyết sự 

thiếu hụt về nguyên, nhiên liệu, máy móc thiết bị. xuất, nhập khẩu đã góp phần thúc đẩy 

tăng trưởng kinh tế, cải thiện trình độ công nghệ của nền kinh tế, ổn định đời sống nhân 

dân. Người tiêu dùng được tiếp cận hàng hóa và dịch vụ rẻ hơn và tốt hơn… 

Tuy nhiên, xuất khẩu trong giai đoạn vừa qua phát triển chưa bền vững. Giá trị gia 

tăng của hàng hóa xuất nhập khẩu còn thấp do chủ yếu dựa vào khai thác các yếu tố về 

điều kiện tự nhiên và nguồn lao động rẻ. Bên cạnh đó, mở rộng xuất khẩu đang có nguy 

cơ làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, suy giảm đa dạng sinh học và ô nhiễm môi 

trường. Đặc biệt trong quá trình nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất nếu không 

đảm bảo các quy định an toàn và môi trường, nhất là nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc 

với thiết bị máy móc lạc hậu, hàng kém chất lượng, hóa chất là nguồn gây ô nhiễm môi 

trường rất lớn.  
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CHƢƠNG III: HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG NƢỚC 

3.1. NƢỚC MẶT LỤC ĐỊA. 

3.1.1 Tài nguyên nƣớc mặt lục địa: 

Nam Định là tỉnh nằm ở vùng hạ du được bao bọc bởi sông Hồng và sông Đáy, có 

nguồn tài nguyên nước mặt khá phong phú với hệ thống sông ngòi dày đặc với độ dài 

khoảng 437,92km, mật độ sông khoảng 1,5 -2 km/km
2
, chiếm 3% tổng diện tích đất tự 

nhiên.  

Sông Hồng là sông lớn nhất chảy qua Nam Định, đổ ra biển tại cửa Ba Lạt; sau đó 

là sông Đáy đổ ra biển tại cửa Đáy; sông Ninh Cơ là chi lưu của sông Hồng, đổ ra biển 

tại cửa Lạch Giang và sông Đào là phân lưu của sông Hồng và sông Đáy. Ngoài 4 sông 

chính, trên địa bàn tỉnh còn có hệ thống sông vừa và nhỏ như sông Vĩnh Giang, sông Sắt, 

sông Sò, sông Châu Thành,... cùng một số hệ thống hồ đầm, ao, kênh mương dày đặc nên 

đã tạo nguồn nước đáng kể phục vụ sản xuất và sinh hoạt. 

- Tài nguyên nước mặt từ các sông chính: 

Tổng lượng dòng chảy từ sông Hồng và sông Đáy đến địa bàn tỉnh Nam Định bình 

quân nhiều năm khoảng 55,4 tỷ m
3
, trong đó từ sông Đáy khoảng 7,4 tỷ m

3
.  

Trong 5 tháng mùa khô (tháng 12 – tháng 4 sang năm) tổng lượng dòng chảy sông 

Hồng là 9,8 tỷ m
3
, sông Đáy khoảng 0,6 tỷ m

3
. Trong 3 tháng mùa cạn (tháng 1 – tháng 

3), sông Hồng là 5,6 tỷ m
3
, sông Đáy là 0,3 tỷ m

3
. Vào tháng cạn nhất (tháng 2), tổng 

lượng dòng chảy cấp từ các sông rất thấp, đến địa phận Nam Định từ sông Hồng là 1,4 tỷ 

m
3
, từ sông Đáy là 0,098 tỷ m

3
. Thay vào đó lượng nước từ sông Hồng chuyển qua cho 

sông Đào rất cao, bình quân nhiều năm khoảng 23,28 tỷ m
3
, 5 tháng mùa mưa là 4,127 tỷ 

m
3
, 3 tháng mùa khô là 2,349 tỷ m

3
, tháng cạn nhất là 0,720 tỷ m

3
 (chiếm 40% lượng 

nước từ sông Hồng). 

Tổng tài nguyên nước ứng với các tần suất dòng chảy 50%, 85%, 95% từ sông 

Hồng đến địa bàn tỉnh tương ứng là 54,7 tỷ m
3
, 46,15 tỷ m

3
, 41,46 tỷ m

3
; Từ sông Đáy 

tương ứng là 7,25 tỷ m
3
, 3,02 tỷ m

3
, 1,62 tỷ m

3
.  

Phân phối dòng chảy trên các sông chính chịu ảnh hưởng lớn từ phân phối dòng 

chảy của sông Hồng (kể cả dòng chảy sông Đáy phần hạ du). Các tháng mùa kiệt kéo dài 

từ tháng 11, 12 của năm trước đến tháng 4, 5 của năm sau trong đó tháng 5 và tháng 6 là 

các tháng chuyển tiếp có lượng dòng chảy ở mức trung bình. Tháng kiệt nhất thường xuất 

hiện vào tháng 2, 3, 4 tuy nhiên hiện nay các tháng này đều có lượng nước cấp từ các hồ 

thượng nguồn đáp ứng yêu cầu nông nghiệp nên mức độ cạn kiệt của sông Hồng thường 

rơi vào đầu năm (tháng 1, 2). [13] 

Lũ của sông Hồng chảy qua Nam Định mang tính chất lũ ở hạ du và có nhiều đỉnh. 

Đỉnh lũ lớn nhất năm thường xuất hiện vào giữa tháng 7 đến cuối tháng 8. Lượng nước 

sông ở Nam Định khoảng  38,2 tỷ m
3
, lượng nước phân bố giữa tháng không đều, mùa lũ 
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từ tháng 6 đến tháng 10 chiếm tới 80% tổng lượng nước năm, riêng tháng 9 chiếm 20%. 

Mùa cạn lượng dòng chảy nhỏ, mức độ ô nhiễm gây khó khăn cho việc sử dụng nước 

trong tỉnh[13] 

Dựa vào nguyên tắc phân chia tiểu vùng, toàn bộ tỉnh Nam Định với tổng diện tích 

được phân chia thành 3 tiểu vùng: 

Bảng 3. 1. Phân chia tiểu vùng quy hoạch tài nguyên nước trên địa bàn  

tỉnh Nam Định. [13] 

Ký 

hiệu 

Tên tiểu vùng Diện tích 

lƣu vực 

(km
2
) 

 

Phạm vi 

1 Thượng Nam Định 497,12 Bao gồm một phần diện tích thuộc TP Nam 

Định, huyện Mỹ Lộc, Vụ Bản, Ý Yên 

2 Trung Nam Định 527,70 Bao gồm các huyện Nghĩa Hưng, Nam Trực, 

một phần diện tích huyện Trực Ninh,TP Nam 

Định 

3 Hạ Nam Định 628,38 Bao gồm một phần diện tích huyện Trực Ninh, 

huyện Xuân Trường, Giao Thủy, Hải Hậu 

 Tổng 1635,21  

- Đặc trưng dòng chảy cho các tiểu vùng: Tổng số tài nguyên nước mặt trên 3 vùng 

là 1,082 tỷ m
3
, tương ứng với lưu lượng dòng chảy bình quân nhiều năm là 34,1 m

3
/s.  

Modun dòng chảy nội sinh trên địa bàn tỉnh thấp, chỉ từ 19 – 22 l/s/km
2
. Vùng hạ Nam 

Định nằm gần biển, tuy có lượng mưa cao nhưng do mật độ sông cao, có nhiều sông lớn, 

lượng bốc hơi lớn nên khả năng sinh dòng chảy thấp. Tổng tài nguyên nước mặt trên các 

tiểu vùng tương ứng với tần suất tính toán tương ứng như sau: 50% là 1,034 tỷ m
3
, 85% 

là 0,831 tỷ m
3
, 95% là 0,753 tỷ m

3
. [13] 

- Phân bố tài nguyên nước mặt nội sinh trên các tiểu vùng: Do Nam Định có đặc 

điểm là vùng đồng bằng nên tính chất điều tiết dòng chảy của các tiểu vùng kém. Phân 

phối dòng chảy bình quân các tháng tương đối đồng pha với phân phối mưa. Các tháng 

mùa khô đều có dòng chảy thấp đặc biệt là tháng 1 và tháng 12 hàng năm. Tổng dòng 

chảy các tháng mùa khô chỉ chiếm từ 5 – 6 % tổng lượng dòng chảy cả năm (khoảng 1,7 

– 2,04 m
3
/s). Do đó vào mùa khô sự phụ thuộc vào nguồn nước từ các sông chính là rất 

lớn. Đối với mùa mưa thì lưu lượng dòng chảy chiếm từ 94 – 95% tổng dòng chảy cả 

năm ( khoảng 32,05 – 32,4 m
3
/s). [13] 

3.1.2 Diễn biến ô nhiễm: 

Diễn biến chất lượng môi trường nước các lưu vực sông, hồ được đánh giá trên cơ 

sở kết quả các chương trình quan trắc môi trường nước mặt định kỳ hàng năm của tỉnh 
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Nam Định trong giai đoạn 2015 – 2019 thông qua chỉ số chất lượng nước WQI và thông 

số đặc trưng cho chất lượng môi trường nước mặt  

Chỉ số chất lượng nước Việt Nam (Viết tắt là VN_WQI) là chỉ số được tính toán từ 

các thông số quan trắc chất lượng nước mặt ở Việt Nam, dùng để mô tả định lượng về 

chất lượng nước và khả năng sử dụng của nguồn nước đó, được biểu diễn qua các thang 

điểm (khoảng giá trị WQI) tương ứng với biểu tượng và các màu sắc để đánh giá chất 

lượng nước đáp ứng cho nhu cầu sử dụng, cụ thể như sau: 

Bảng 3. 2: Khoảng giá trị WQI [14] 

Khoảng giá 

trị WQI 

Chất lƣợng 

nƣớc 
Màu sắc Mục đích sử dụng 

91 - 100 Rất tốt Xanh nước 

biển 

Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh 

hoạt 

76 - 90 Tốt Xanh lá cây Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt 

nhưng phải có biện pháp xử lý phù hợp 

51 - 75 Trung bình Vàng Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các 

mục đích tương đương khác 

26 – 50 Xấu Da cam Sử dụng cho mục đích giao thông thủy và 

các mục đích tương đương khác 

10 -25 Kém Đỏ Nước ô nhiễm cần có các biện pháp xử lý 

trong tương lai <10 Ô nhiễm rất 

nặng 

Nâu 

Hàng năm, Sở Tài nguyên môi trường Nam Định đã quan trắc nước mặt tại các vị 

trí đặc trưng của 4 sông lớn (sông Hồng, sông Đáy, sông Ninh Cơ, sông Đào), các sông 

nội đồng (sông Vĩnh Giang, sông Giáng, sông Sắt, sông Hùng Vương, sông Lạc Chính, 

sông Châu Thành, sông Quýt, sông Tam Tòa, sông Múc, sông Sò, sông Cồn Năm, sông 

Cồn Giữa...) và ao hồ trên địa bàn tỉnh. Trong phạm vi báo cáo này chúng tôi tập trung 

đánh giá chất lượng nước giai đoạn từ năm 2015-2019. 

3.1.2.1. Diễn biến ô nhiễm chất lượng nước sông lớn  

Trên cơ sở tính toán các giá trị WQI dựa vào kết quả quan trắc trong giai đoạn 2015 

– 2019 có thể đánh giá môi trường nước mặt tại các sông lớn trên địa phận tỉnh Nam 

Định đang dần được kiểm soát mức độ gia tăng ô nhiễm. Nhìn chung, các sông lớn có 

chất lượng nước tốt là chủ yếu, nhiều đoạn sông nước có thể sử dụng tốt cho mục đích 

cấp nước sinh hoạt (giá trị WQI của sông lớn dao động từ 76 đến 96). 
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Biểu đồ 3.1: Tỷ lệ giá trị WQI tại các sông lớn tỉnh Nam Định giai đoạn 2015-2019. 

Trên cơ sở so sánh kết quả quan trắc chất lượng nước mặt định kỳ hàng năm với 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A2) cho thấy, chất lượng nước sông lớn có hàm lượng 

chất rắn lơ lửng, COD, BOD5 cao thể hiện các giá trị này đều vượt quy chuẩn và chất rắn 

lơ lửng quan trắc vào mùa mưa có giá trị cao hơn mùa khô. Ngoài ra, thông số dầu mỡ, 

amoni, photphat, nitrat, nitrit, coliform có giá trị vượt quy chuẩn tại một vài vị trí vào một 

số thời điểm. 

a. Sông Hồng 

Sông Hồng bắt nguồn từ Trung Quốc, chảy qua Việt  Nam và đổ ra biển Đông, đoạn 

chảy trên đất Việt  Nam dài khoảng 510km.   

Đoạn sông chảy qua tỉnh Nam Định là hạ lưu sông với chiều dài 75km, rộng trung 

bình 700 – 800 m (bắt đầu từ thượng lưu cống Hữu Bị 10km) tạo nên ranh giới giữa tỉnh 

Nam Định và Thái Bình. Xã Mỹ Trung là xã đầu tiên của tỉnh đón nhận dòng sông. Sông 

Hồng tiếp tục chảy qua 18 xã và đổ ra biển tại cửa Ba Lạt. Sông Hồng chảy theo hướng 

Tây Bắc – Đông Nam với nhiều khúc uốn rộng hẹp khác nhau. Do địa hình Nam Định 

khá bằng phẳng nên sông Hồng chảy qua Nam Định với tốc độ chảy chậm, tại nhiều đoạn 

sông còn quan sát thấy hiện tượng cắt dòng [25]. Hiện tại, sông Hồng cung cấp nước cho 

11 trạm cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. 
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Biểu đồ 3. 2: Diễn biến giá trị WQI trung bình năm sông Hồng giai đoạn 2015 – 2019 

- Thông qua chỉ số WQI có thể đánh giá nước sông Hồng có chất lượng nước rất tốt 

và tốt là chủ yếu (giá trị WQI từ 81-96) và có xu hướng cải thiện hơn. 

- So sánh kết quả quan trắc định kỳ hàng năm chất lượng nước mặt Sông Hồng với 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A2) cho thấy, một số thông số như COD, BOD, TSS 

vượt quy chuẩn tại hầu hết các vị trí. Ngoài ra, một số vị trí bị ô nhiễm cục bộ, không 

thường xuyên bởi các thông số Amoni, nitrat, nitrit, photphat, coliform, tổng dầu mỡ, 

phenol. 

Thông số COD vượt quy chuẩn từ1,19 đến 1,86 lần. 

Thông số BOD5 vượt quy chuẩn từ 1,17 đến 2,1 lần. 

Thông số TSS vượt quy chuẩn từ 1,32 – 2,07 lần và TSS quan trắc vào mùa mưa có 

giá trị cao hơn mùa khô từ1,01 đến 1,46 lần. 

Biểu đồ 3.3: Diễn biến giá trị trung bình năm COD sông Hồng giai đoạn 2015 -2019 
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Biểu đồ 3.4: Diễn biến giá trị trung bình năm BOD5 sông Hồng giai đoạn 2015 -2019 

b. Sông Ninh Cơ 

Sông Ninh Cơ dài 61 km, rộng trung bình 400 – 500m, là một phân lưu lớn phía 

hữu ở hạ lưu sông Hồng, được tách ra giữa xã Trực Chính (huyện Trực Ninh) và xã Xuân 

Hồng (huyện Xuân Trường). Sông chảy theo hướng Đông Bắc – Tây Nam và đổ ra biển 

Đông ở cửa Lạch Giang (thuộc 2 huyện Hải Hậu và Nghĩa Hưng). Đồng thời sông Ninh 

Cơ cũng thuộc địa giới 2 huyện Trực Ninh và Xuân Trường ở phía Bắc và giữa 2 huyện 

Nghĩa Hưng và Hải Hậu ở phía Nam. Phía Bắc sông uốn lượn 2 khúc, phía Nam đổ thẳng 

ra biển. Sông chịu ảnh hưởng của thủy triều khá rõ rệt ngay cả trong mùa lũ. Về mùa kiệt, 

sông Ninh Cơ cung cấp nước tưới chính cho khu vực huyện Xuân Trường và phía Bắc 

huyện Giao Thủy. Đoạn sông về phía thượng lưu hiện đang có xu thế bồi tụ, nhất là ở 

khu vực hạ lưu cửa Mom Rô nên cũng gây ảnh hưởng đến việc bổ cập nước tự nhiên cho 

lưu vực sông Sò [13]. Hiện tại, sông Ninh Cơ đang cung cấp nước cho 04 trạm cấp nước 

sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 3.5: Diễn biến giá trị WQI trung bình năm sông Ninh Cơ giai đoạn 2015 – 2019 
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Biểu đồ 3. 6: Diễn biến giá trị WQI trung bình năm sông Ninh Cơ giai đoạn 2015 – 2019 

- Thông qua chỉ số WQI có thể đánh giá nước sông Ninh Cơ có chất lượng nước rất 

tốt và tốt là chủ yếu (giá trị WQI từ 78 đến 93) và có xu hướng cải thiện hơn. 

- So sánh kết quả quan trắc định kỳ hàng năm chất lượng nước mặt Sông Ninh 

Cơvới QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A2) cho thấy, một số thông số như COD, 

BOD5, TSS vượt quy chuẩn tại tất cả các vị trí. Ngoài ra, một số vị trí bị ô nhiễm cục bộ, 

không thường xuyên bởi các thông số Amoni, nitrat, nitrit, photphat, coliform, tổng dầu 

mỡ, phenol. 

Thông số COD vượt quy chuẩn từ 1,2 đến 1,97 lần. 

Thông số BOD5 vượt quy chuẩn từ 1,29 đến 2,42 lần. 

Thông số TSS vượt quy chuẩn từ 1,08 đến 2,0 lần. Thông số TSS quan trắc vào mùa 

mưa có giá trị cao hơn mùa khô từ 1,25 đến 1,53 lần. 

Thông số tổng dầu mỡ vượt quy chuẩn từ 1,2 đến 1,6 lần tại vị trí cầu Lạc Quần, xã 

Xuân Ninh (khu vực có hoạt động đóng tàu) và vị trí bến phà Thanh Đại, xã Trực Đại vào 

thời điểm năm tháng 8, tháng 11 năm 2019; 

 

Biểu đồ 3.7: Diễn biến giá trị trung bình năm COD sông Ninh Cơ giai đoạn 2015 -2019 
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Biểu đồ 3.8: Diễn biến giá trị trung bình năm BOD5 sông Ninh Cơ giai đoạn 2015 -2019 

 

 

Biểu đồ 3.9: Diễn biến giá trịTSSmùa mưa và mùa khô trên sông Ninh Cơ năm 2019 

c. Sông Đào 

Sông Đào có chiều dài khoảng 33,5 km, rộng trung bình 500 – 600m, là một 

phân lưu phía hữu của sông Hồng tại địa giới giữa xã Mỹ Tân (huyện Mỹ Lộc) với xã 

Nam Phong (thành phố Nam Định). Sông chảy theo hướng Đông Bắc – Tây Nam. 

Sông Đào nhập lưu với sông Đáy tại danh giới giữa xã Yên Nhân (huyện Ý Yên) với 

xã Hoàng Nam (huyện Nghĩa Hưng). Cũng như các con sông khác, sông Đào là địa 

giới giữa huyện Vụ Bản với huyện Nam Trực, giữa huyện Ý Yên với huyện Nghĩa 

Hưng. Sông Đào đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn nước phục vụ đời 

sống sản xuất, sinh hoạt của nhân dân địa phương [13]. Trên sông Đào, có khoảng 15 

trạm cấp nước sinh hoạt. Sông Đào cũng là nơi tiếp nhận nước thải của thành phố 

Nam Định qua trạm bơm kênh Gia tại xã Tân Thành, huyện Vụ Bản và nước từ sông 

Vĩnh Giang qua trạm bơm Cốc Thành, tại xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản. 
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Biểu đồ 3.10: Diễn biến giá trị WQI trung bình nămsông Đào giai đoạn 2015 – 2019 

- Thông qua chỉ số WQI có thể đánh giá nước sông Đào có chất lượng nước tốt là 

chủ yếu giá trị WQI từ 77- 88. 

- So sánh kết quả quan trắc định kỳ hàng năm chất lượng nước mặt Sông Đàovới 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A2) cho thấy, một số thông số như COD, BOD, TSS 

vượt quy chuẩn tại tất cả các vị trí. Ngoài ra, một số vị trí bị ô nhiễm cục bộ, không 

thường xuyên bởi các thông số Amoni, nitrat, nitrit, photphat, coliform, tổng dầu mỡ, 

phenol. 

Thông số COD vượt quy chuẩn từ 1,37 đến 1,83 lần. 

Thông số BOD5 vượt quy chuẩn từ 1,37 đến 2,0 lần. 

Thông số TSS vượt quy chuẩn từ 1,3 – 1,87 lần.. 

 

Biểu đồ 3.11: Diễn biến giá trị trung bình năm COD trên sông Đào giai đoạn 2015 -2019 
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Biểu đồ 3.12: Diễn biến giá trị trung bình năm BOD5 trên sông Đào giai đoạn 2015 -2019 

 

 

Biểu đồ 3.13: Diễn biến trung bình giá trị TSSmùa mưa và mùa khô sông Đào năm 2019 

d. Sông Đáy 

Trước khi xây dựng Đập Đáy (1937), sông Đáy là một phân lưu tự nhiên của 

sông Hồng, bắt nguồn từ cửa Hạt Môn, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội với chiều dài 

khoảng 240km. Hiện nay, sông Đáy trở thành con sông độc lập có nhiệm vụ cấp và 

tiêu nước cho TP Hà Nội, tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình và phân lũ sông Hồng 

trong tình huống khẩn cấp [13]. 

Sông Đáy là ranh giới tự nhiên phía Tây giữa tỉnh Nam Định và Ninh Bình. Phần 

sông chảy qua Nam Định có chiều dài khoảng 82km bắt đầu từ xã Yên Thọ - huyện Ý 

Yên và đổ ra Vịnh Bắc Bộ qua cửa Đáy. Sông Đáy chạy theo hướng Bắc – Nam với 

nhiều khúc uốn lớn nhỏ, có xã Yên Trị - huyện Ý Yên nằm gọn trong một khúc uốn 

của sông. Nối giữa sông Đáy và sông Ninh Cơ có kênh Quần Liêu dài khoảng 2km 
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thuộc xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng [13]. Sông Đáy là nguồn cung cấp nước chính 

cho sinh hoạt và sản xuất của người dân các huyện Ý Yên và Nghĩa Hưng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 3.14: Diễn biến giá trị WQI trung bình trên sông Đáy giai đoạn 2015 – 2019 

- Thông qua chỉ số WQI có thể đánh giá nước sông Đáy có chất lượng nước tốt giá 

trị WQI từ 76- 90. 

- So sánh kết quả quan trắc định kỳ hàng năm chất lượng nước mặt Sông Đáy với 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A2) cho thấy, một số thông số như COD, BOD, TSS 

vượt quy chuẩn tại tất cả các vị trí. Ngoài ra, một số vị trí bị ô nhiễm cục bộ, không 

thường xuyên bởi các thông số Amoni, nitrat, nitrit, photphat, coliform, tổng dầu mỡ, 

phenol. 

Thông số COD vượt quy chuẩn từ 1,30 đến 1,84 lần. 

Thông số BOD5 vượt quy chuẩn từ 1,24 đến 2,25 lần. 

Thông số TSS vượt quy chuẩn từ 1,12 – 1,82 lần và và giá trị TSS quan trắc vào 

mùa mưa thường cao hơn mùa khô từ 1,01 đến 1,36 lần. 
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Biểu đồ 3.15: Diễn biến giá trị trung bình năm COD sông Đáy giai đoạn 2015 -2019 

 

Biểu đồ 3.16: Diễn biến giá trị trung bình năm BOD5 sông Đáy giai đoạn 2015 -2019 

 

Biểu đồ 3.17: Diễn biến trung bình TSS mùa mưa và mùa khô trên sông Đáy năm 2019 
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3.1.2.2. Diễn biến ô nhiễm sông nội đồng 

Sông nội đồng trên địa bàn tỉnh Nam Định chủ yếu là phục vụ nước cho hoạt động 

nông nghiệp, giao thông thủy đồng thời cũng là nơi tiếp nhận các nguồn thải từ hoạt động 

dân sinh, công nghiệp, làng nghề, nông nghiệp.... Hiện nay, một số sông nội đồng cấp 

nước sinh hoạt như sông Sắt, sông Châu Thành,....  

Chất lượng nước sông nội đồng kém hơn so với các sông lớn trên địa bàn tỉnh Nam 

Định thể hiện chỉ số WQI chủ yếu ở mức trung bình. Các sông nội đồng bị ô nhiễm chủ 

yếu bởi các chất hữu cơ, dinh dưỡng và vi sinh vật. Toàn bộ 11 sông chưa có dấu hiệu bị 

ô nhiễm bởi hóa chất bảo vệ thực vật (DDTs, BHC, Dieldrin) 

Chất lượng nước sông nội đồng ở vùng 3 tốt hơn so với vùng 1, 2. Cụ thể, tại vùng 

3, tỷ lệ WQI ở mức tốt chiếm 13 – 20%, mức trung bình 80 – 100%; trong khi ở vùng 1, 

tỷ lệ WQI ở mức tốt 8%, vùng 2 là 10%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 3.18: Tỷ lệ giá trị WQI một số sông nội đồng của tỉnh Nam Định giai đoạn 2015-2019 

a. Vùng 1: một phần TP Nam Định, huyện Vụ Bản, Mỹ Lộc, Ý Yên. 

Tại khu vực này có hệ thống sông nội đồng phân bố trên địa bàn các huyện như 

sông Vĩnh Giang, sông Sắt, sông Chanh, sông Giáng... 

Sông Sắt bắt nguồn từ sông Châu Giang (tỉnh Hà Nam) chảy vào tỉnh Nam Định tại 

xã Yên Lợi qua một số xã của huyện Ý Yên, Vụ Bản (nơi có hoạt động sản xuất của các 

làng nghề phát triển như làng nghề Yên Ninh, Yên Tiến, Tống Xá...) rồi nhập vào sông 

Đáy tại xã Yên Trị, huyện Ý Yên. Chiều dài đoạn sông chảy qua Nam Định khoảng 30,9 

km, diện tích lưu vực là 235,4 km
2
. Hiện nay, trên sông Sắt còn cấp nước cho một số 

trạm cấp nước trên khu vực.  

Sông Vĩnh Giang bắt nguồn từ cống Hữu Bị tại sông Hồng chảy qua huyện Mỹ Lộc, 

Vụ Bản và Thành phố Nam Định, nhập lưu vào sông Chanh tại địa phận xã Liên Bảo, 
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huyện Vụ Bản và cuối cùng đổ ra sông Đào tại cống Cốc Thành, xã Thành Lợi, huyện Vụ 

Bản. Sông có xu thế dốc theo hướng Bắc – Nam xuôi theo chiều dòng chảy. Chiều dài 

sông 16,6 km, diện tích lưu vực là 102,2 km
2
. Sông Vĩnh Giang là nguồn cấp nước tưới 

tiêu cho hoạt động nông nghiệp, đồng thời cũng là nguồn tiếp nhận nước thải của KCN 

Hòa Xá, CCN An Xá, các cơ sở sản xuất và nước thải sinh hoạt khu dân cư...  

Sông Giáng bắt nguồn từ sông Châu Giang tại xã Mỹ Thắng, chảy qua một số xã 

thuộc huyện Mỹ Lộc và nhập với sông Chanh tại địa phận xã Liên Bảo, Vụ Bản. Sông 

Giáng là nguồn cung cấp nước phục vụ tưới tiêu nông nghiệp, đồng thời là nơi nhận nước 

thải của làng Sắc, Mỹ Thắng, Mỹ Lộc và khu dân cư. 

- Diễn biến chất lượng nước theo chỉ số WQI: 

Có thể nhận thấy, sông Sắt và sông Giáng có chất lượng nước cải thiện và ít biến 

động hơn so với sông Vĩnh Giang.  

Sông Sắt, sông Giáng có chất lượng nước trung bình ở tất cả các vị trí quan 

trắc(WQI từ 55 đến 77). 

Sông Vĩnh Giang có chất lượng nước chủ yếu là xấu (chiếm 54%), trung bình 

(chiếm 38%) và tốt chiếm 8%. Sông Vĩnh Giang có sự khác biệt mức độ ô nhiễm lớn 

về không gian và thời gian. Tại khu vực thành phố Nam Định, nước sông có chất 

lượng chủ yếu là xấu và phụ thuộc vào nguồn thải, nhất là vị trí tại phường Lộc Hòa, 

thành phố Nam Định tất cả các thời điểm quan trắc đều ở mức xấu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 3.19: Diễn biến giá trị WQI sông nội đồng vùng 1 giai đoạn 2015 – 2019 

- Diễn biến chất lượng nước theo thông số ô nhiễm: 

 

Rất tổt 

Tốt 

Trung bình 

Xấu 

Kém 

ÔN nặng 

Chất lƣợng nƣớc 



Báo cáo hiện trạng môi trƣờng tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020 

 

 68 
 

Các sông nội đồng ở khu vực 1 chủ yếu bị ô nhiễm bởi các chất hữu cơ, dinh 

dưỡng, cụ thể thông số COD, BOD5 so với QCVN 08:2015/BTNMT có tỷ lệ mẫu vượt 

quy chuẩn cột A2 là 100%, cột B1 là 92% trở lên. Thông số TSS, Amoni, phosphat và 

Coliform có tỷ lệ mẫu vượt quy chuẩn từ 43% trở lên (so với cột A2) và từ 3 – 62% (so 

với cột B1).  

Theo kết quả quan trắc trên 3 sông và so sánh với QCVN 08:2015/BTNMT cho 

thấy: nồng độ COD và BOD5 vượt cột A2 từ 1,8 đến 9,5 lần; vượt cột B1 từ 1,13 đến 

4,4 lần. Trong đó, vị trí quan trắc tại khu vực thành phố Nam Định có nồng độ vượt 

quy chuẩn lên đến 8,8  - 9,5 lần. Ngoài ra thông số Amoni, Photphat đều vượt quy 

chuẩn trên cả 3 sông và vượt so với cột A2 từ 1,05 – 5,9 lần, so với cột B1 từ 1,01 – 

3,1 lần; Coliform vượt quy chuẩn từ 1,13 – 1,8 lần so với cột A2 đối với cả 3 sông , từ 

1,01 – 1,2 lần so với cột B1 đối với sông Vĩnh Giang. 

 

Biểu đồ 3. 20: Diễn biến giá trị trung bình năm COD của các sông nội đồng vùng 1  

giai đoạn 2015 - 2019 

 

Biểu đồ 3.21: Diễn biến giá trị trung bình năm BOD5 của các sông nội đồng vùng 1 

giai đoạn 2015 - 2019 
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b. Vùng 2 bao gồm: huyện Nam Trực, Trực Ninh và Nghĩa Hưng 

Tại vùng 2 có hệ thống sông nội đồng phân bố trên địa bàn các huyện như sông 

Châu Thành, sông Quýt, sông Lạc Chính.... 

Sông  Châu Thành  bắt nguồn từ sông Hồng qua cống Ngô Xá, huyện Nam Trực. Sông 

chảy qua địa phận huyện Nam Trực, Trực Ninh, Nghĩa Hưng rồi đổ vào sông Ninh Cơ tại 

cống Rõng. Chiều dài sông khoảng 28,3km, có diện tích lưu vực 258 km
2 
[13].  

Sông Quýt là con sông được hình thành từ nội đồng hai huyện Nam Trực và Trực Ninh 

sau đó đổ vào sông Hồng tại thị trấn Cổ Lễ huyện Trực Ninh. Lưu vực sông Cổ Lễ là cùng 

có dân sinh phát triển, làng mạc đông đúc. Địa hình lưu vực sông khá bằng phẳng và có xu 

thế dốc theo hướng Tây Nam – Đông Bắc. Chiều dài sông 16,7km, diện tích lưu vực 91,8 

km
2
. [13] 

Sông Lạc Chính bắt nguồn từ sông Đào, chảy qua địa phận xã Nam Dương, xã Bình 

Minh, xã Nam Tiến, xã Nam Thái huyện Nam Trực và nhập lưu với sông Rõng tại xã Trực 

Khang, huyện Trực Ninh. Sông là nguồn tiếp nhận nước thải của làng Phượng, xã Nam 

Dương, huyện Nam Trực và khu dân cư, đồng thời phục vụ cho hoạt động tưới tiêu nông 

nghiệp. 

Sông Tam Tòa bắt nguồn từ sông Đáy qua địa phận xã Nghĩa Châu, xã Nghĩa Thái 

huyện Nghĩa Hưng. Sông là nguồn tiếp nhận nước thải của làng nghề xã Nghĩa Châu và khu 

dân cư, đồng thời phục vụ cho hoạt động tưới tiêu nông nghiệp. 

- Đánh giá diễn biến chất lượng nước thông qua chỉ số WQI: 

Chất lượng nước sông nội đồng vùng 2 chủ yếu ở mức trung bình (WQI từ 51 - 

75). Sông Quýt có chất lượng nước tốt chiếm tỷ lệ 10%, trung bình chiếm 90%, sông 

Lạc Chính có chất lượng nước trung bình chiếm 100% tổng các mẫu quan trắc. 

Sông Châu Thành, Tam Tòa có chất lượng nước chủ yếu là trung bình (từ 75-

93%) và xấu (từ 7% - 25%).  
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Biểu đồ 3. 22:Diễn biến giá trị WQI sông nội đồng vùng 2 (giai đoạn 2015 – 2019) 

- Diễn biến chất lượng nước theo thông số ô nhiễm: 

Các sông nội đồng ở vùng 2 chủ yếu bị ô nhiễm bởi các chất hữu cơ, dinh dưỡng, 

vi sinh thể hiện tỷ lệ mẫu có thông số COD, BOD5, amoni, chất rắn lơ lửng, photphat 

quy chuẩn cao.  

So sánh QCVN08:2015/BTNMT: 

Nồng độ COD và BOD5 vượt cột A2 từ 2,58 đến 3,83 lần; vượt cột B1 từ 1,03 

đến 1,53 lần. Ngoài ra các thông số Amoni, Photphat, TSS, Coliform vượt QCCP tại 

tất cả các sông tùy thuộc vào từng vị trí và theo từng đợt quan trắc.  
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Biểu đồ 3. 23: Diễn biến giá trị trung bình năm COD của các sông nội đồng vùng 2giai 

đoạn 2015 - 2019 

 

Biểu đồ 3. 24: Diễn biến giá trị trung bình năm BOD5của các sông nội đồng vùng 2 

giai đoạn 2015 - 2019 
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Sông Sò bắt nguồn từ sông Hồng qua cống Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, chảy qua 

địa phận huyện Xuân Trường, huyện Giao Thủy và đổ ra biển qua cửa Hà Lạn thuộc thị 

trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy. Địa hình lưu vực sông khá bằng phẳng và có xu thế 

dốc theo hướng Tây Bắc – Đông Nam. Sông có chiều dài 19km, diện tích lưu vực 

149km
2
. Từ khi cống Ngô Đồng được xây dựng sông Sò trở thành con sông tưới tiêu nội 

đồng trong mùa lũ nên chế độ thủy văn khác với sông tự nhiên trước đây [13].  

Sông Cồn Năm bắt nguồn từ sông Hồng tại xã Giao Hương, huyện Giao Thủy và đổ ra 

biển tại xã Giao Long, huyện Giao Thủy. Sông là nguồn cung cấp nước cho hoạt động nông 

nghiệp và nuôi trồng thủy sản đồng thời là nguồn tiếp nhận nước thải của dân cư khu vực.   

Sông Cồn Giữa bắt nguồn từ sông Hồng qua cống Cồn Nhất, huyện Giao Thủy, và đổ 

ra biển tại xã Bạch Long, huyện Giao Thủy. Sông là nguồn tiếp nhận nước thải của làng 

nghề Sa Châu và khu dân cư đồng thời cũng cung cấp nước cho hoạt động tưới tiêu nông 

nghiệp. 

- Đánh giá diễn biến chất lượng nước (chỉ số WQI): 

Dựa vào chỉ số WQI trung bình năm của các sông trong những năm gần đây dao 

động từ 62 – 79.  

Sông Múc có chất lượng nước tốt chiếm 20%, trung bình chiếm 80%, chỉ số 

WQI từ 65 – 79. 

Sông Cồn Năm, chất lượng nước tốt chiếm 12,5%, trung bình chiếm 87,5%, chỉ 

số WQI từ 67-76. 

Sông Sò và Sông Cồn Giữa chất lượng nước ở mức trung bình 100%, WQI từ 62 

– 74.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 3. 25: Diễn biến giá trị WQI sông nội đồng vùng 3 (giai đoạn 2015 – 2019) 
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- Diễn biến chất lượng nước theo thông số ô nhiễm: 

Các sông nội đồng ở vùng 3 chủ yếu bị ô nhiễm bởi các chất hữu cơ, dinh dưỡng, 

vi sinh thể hiện tỷ lệ mẫu có thông số COD, BOD5, amoni, chất rắn lơ lửng, photphat 

quy chuẩn cao.  

 So sánh QCVN 08:2015/BTNMT: 

Nồng độ COD và BOD5 vượt cột A2 từ 2,2 đến 3,9 lần; vượt cột B1 từ 1,1 đến 

1,5 lần. Sông có mức độ ô nhiễm bởi thông số COD và BOD5 cao nhất là sông Cồn 

Giữa và thấp nhất là sông Múc. Đặc biệt nước sông Cồn Giữa tại vị trí xã Giao Châu – 

huyện Giao Thủy năm 2017 có giá trị của thông số COD và BOD5 là cao nhất (COD = 

44,4 mg/l; BOD5= 20,3 mg/l).  

Sông Cồn Giữa ngoài tiếp nhận nước thải sinh hoạt của khu dân cư còn tiếp nhận 

nước thải của làng nghề Sa Châu, thông số Amoni, Photphat có giá trị vượt QC cao 

hơn những sông khác và vượt từ 1,1 – 2,27 lần so với cột A2, vượt 1,13 lần so với cột 

B1.  

Ngoài ra sông Sò có nồng độ Clorua tại điểm hạ lưu sông tương đối cao (vượt 

quy chuẩn từ 1,25 – 8,91 lần) do điểm hạ lưu sông chịu ảnh hưởng của nước biển. 

 

Biểu đồ 3. 26: Diễn biến giá trị trung bình năm COD của sông nội đồng vùng 3  

giai đoạn 2015 - 2019 
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Biểu đồ 3. 27: Diễn biến giá trị trung bình năm BOD5của sông nội đồng vùng 3 giai 

đoạn 2015 - 2019 

3.1.2.3. Diễn biến ô nhiễm chất lượng nước ao hồ trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

Hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành quan trắc nước tại 8 hồ trên 

địa bàn tỉnh Nam Định bao gồm: hồ Vị Xuyên, hồ Thống Nhất, hồ Truyền Thống, hồ 

Sinh Thái, hồ Đông An, hồ Xăng Dầu, hồ trước UBND huyện Hải Hậu và hồ trước 

UBND huyện Giao Thủy. 

Trên cơ sở tính toán các giá trị WQI dựa vào kết quả quan trắc trong giai đoạn 2015 

– 2019 có thể đánh giá môi trường nước mặt tại các hồ trên địa bàn tỉnh Nam Định đang 

bị ô nhiễm bởi chất hữu cơ và vi sinh vật. Chất lượng nước ở các hồ đều chỉ ở mức trung 

bình và xấu, trong đó hồ Truyền Thống chất lượng nước thấp nhất thể hiện tại các năm 

giá trị WQI đều ở mức xấu.  

Giai đoạn 2015 – 2019, nước mặt ao hồ được quan trắc bởi 11 thông số, trong đó có 

8/11 thông số vượt giá trị QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1) chủ yếu là nhóm hữu cơ, 

dinh dưỡng và vi sinh vật.  

Thông số COD, BOD5 vượt quy chuẩn tại tất cả các vị trí và vượt từ 1,47 đến 3,9 

lần. Ngoài ra, còn bị ô nhiễm bởi thông số ô nhiễm cục bộ, không thường xuyên bởi các 

thông số Amoni và nitrit vượt QC từ 1,03 đến 2,6 lần.  
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Biểu đồ 3. 28: Tỷ lệ giá trị WQI tại các điểm quan trắc các khu vực ao hồ của tỉnh Nam 

Định giai đoạn 2015-2019 

 

Biểu đồ 3. 29: Diễn biến giá trị WQI trên các hồ giai đoạn 2015 – 2019 
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Biểu đồ 3.30: Diễn biến hàm lượng COD các hồ 

giai đoạn 2015 -2019 

Biểu đồ 3.31: Diễn biến hàm lượng BOD5 

các hồ giai đoạn 2015 -2019 

  

Biểu đồ 3.32: Diễn biến hàm lượng Amoni các 

hồ giai đoạn 2015 -2019 

Biểu đồ 3.33: Diễn biến hàm lượng Nitrit các 

hồ giai đoạn 2015 -2019 

Chất lượng môi trường nước mặt ao hồ giai đoạn 2016 – 2020 so với giai đoạn 2011 

– 2015 (căn cứ vào báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Nam Định 5 giai đoạn 2011 – 

2015) thì các ao hồ đều bị ô nhiễm bởi các hầu hết các thông số COD, BOD5. Thông số 

COD giai đoạn 2016 – 2020 có giá trị tăng so với giai đoạn 2011 – 2015; Thông số BOD5 

giai đoạn 2016 – 2020 có giá trị tăng so với giai đoạn 2011 – 2015 với chất lượng hồ khu 

vực nông thôn và giảm đối với khu vực thành phố.  
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3.2. NƢỚC DƢỚI ĐẤT 

3.2.1. Tài nguyên nƣớc dƣới đất 

Nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Nam Định chủ yếu phân bố trong 5 tầng chứa 

nước chính, cụ thể như sau: 

Tầng chứa nước lỗ hổng Holocen (qh2). 

Đặc điểm của tầng chứa nước qh2 là tầng chứa nước nông (tầng chứa nước thứ 

nhất kể từ mặt đất), phân bố rộng khắp từ Tây sang Đông, chỉ trừ một diện tích nhỏ của 

các chỏm đồi núi đá gốc và các trầm tích tầng Hải Hưng trên lộ phía trên mặt ở phía Tây 

Bắc vùng. Thành phần thạch học là cát, cát sét, sét, cát bột sét và các di tích động thực 

vật màu xám, xám đen cấu tạo mềm bở. Chiều dày tầng chứa nước biến đổi từ 2 - 28 m, ít 

khi gặp chiều dày lớn hơn, trung bình là 13,3m.  

Tầng chứa nước Holocen dưới (qh1). 

Tầng chứa nước qh1 có diện phân bố rộng khắp trong vùng, không thấy lộ trên mặt, 

ranh giới ngầm được bao quanh các chỏm đồi đá gốc ở phía Tây Bắc và Tây Nam vùng. 

Thành phần thạch học chủ yếu là cát hạt mịn, cát bột sét, sét bột lẫn cát và các thấu kính 

sét xen kẹp. Chiều dày tầng chứa nước biến đổi từ 1,3m đến 27,5m, trung bình 12,25m. 

Sự thay đổi về thành phần hóa học nước cũng như tổng khoáng hóa của nước cũng 

có quy luật khá rõ ràng. Vùng nước lợ nằm ở phần Bắc, Tây Bắc, có diện phân bố lớn; 

vùng nước mặn thường phân bố ở ven biển, tổng khoáng hóa 16-30g/l. 

 Tầng chứa nước này thuộc loại tương đối giàu nước nhưng lại lợ và mặn không 

thế dùng cho ăn uống sinh hoạt được. Tuy nhiên, đối với những vùng khan hiếm nước, 

nước có độ khoáng hóa M = 1 – 1,5g/lcó thể sử dụng được trong ăn uống, sinh hoạt. 

Tầng chứa nước Pleistocen (qp). 

Tầng chứa nước qp có diện phân bố rộng khắp trong vùng, không lộ trên mặt đất, 

do các trầm tích trẻ hơn phủ kín, ranh giới ngầm phía Tây Bắc bao quanh các đối đá biến 

chất sông Hồng, phía Tây Nam bao quanh các chân núi đá vôi hệ Triat, phía Đông Bắc, 

Đông Nam chạy ra hết bờ biển. Thành phần thạch học chủ yếu là cát sạn sỏi thạch anh có 

lẫn ít cuội đa khoáng ở phần trên đây là các trầm tích hệ tầng Hà Nội. Phần dưới là các 

trầm tích hệ tầng Lệ Chi gồm các tập cát hạt mịn, bột sét xen kẹp hoặc dạng thấu kính. 

Độ sâu phân bố của tầng chứa nước này tương đối ổn định và có quy luật, phía 

Nam huyện Vụ Bản, tầng chứa nước có thế nằm nông nhất, sâu dưới mặt đất khoảng 30 – 

35m. Về phía trung tâm huyện Hải Hậu, tầng nước chìm xuống độ sâu 80 – 90m, có nơi 

đến trên 100m. Ra phía bờ biển tầng chứa nước nâng cao lên ở độ sâu khoảng 60-70m. 

Chiều dày tầng chúa nước cũng biến đổi theo quy luật, ở phía Tây Bắc thuộc phần phái 

Nam huyện Ý Yên, Vụ Bản tầng chứa nươc có chiều dày mỏng, khoảng 10-15m. Càng ra 

phía biển chiều dày tầng chứa nước càng tăng, có nơi đạt 30-50m. 

Tầng chứa nước Pliocen (n2). 
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Tầng chứa nước n2 có diện phân bố rộng  trong vùng, không lộ trên mặt đất, bị các 

trầm tích trẻ phủ kín. Thành phần thạch học gồm cát kết hạt nhỏ đến trung lẫn sạn sỏi các 

lớp bột kết, sét kết. Chiều dày tầng chứa nước phụ thuộc vào địa hình và cấu tạo địa chất. 

Ở phía Bắc do ảnh hưởng của khối nâng trầm tích biến chất hệ tầng sông Hồng nên chiều 

dày mỏng, phía Đông Nam tầng chứa nước chìm xuống và nằm sâu hơn nên dày hơn, 

theo tài liệu dự đoán của bản đồ địa chất ở vùng Nam Định tầng chứa nước n2có chiều 

dày biến đổi từ 35m đến 85 m. Theo tài liệu bơm nước thí nghiệm, các lỗ khoan nghiên 

cứu trong tầng chứa nước có lưu lượng biến đổi Q = 0,4 l/s – 111,01 l/s. Tầng chứa nước 

n2 được xếp giàu nước. 

Thành phần nước thay đổi rất phức tạp, chúng biến đổi theo diện và chiều sâu. Ở 

Nghĩa Hưng đến độ sâu 250m gặp nước nhạt, nhưng ở các huyện khác thì lại mặn. Ở độ 

sâu 450m, trên diện tích các huyện Xuân Trường, Giao Thủy và Hải Hậu nước có độ 

khoáng hóa đến 15 g/l. Động thái nước khá ổn định, giàu nước, có thể dùng làm nguồn 

cung cấp cho ăn uống, sinh hoạt được. Tuy nhiên, ranh giới mặn chưa xác định chính 

thức. 

Tầng chứa nước trong thành tạo cacbonat, Triat giữa (t2) 

Phân bố ở phía Tây, Tây Bắc, thuộc huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Đinhh: Kim 

Sơn, Yên Khánh, Hoa Lư và Gia Viễn thuộc tỉnh Ninh Bình. Đất đá chứa nước là đá vôi 

bị karst hóa. Các lỗ khoan trong tầng này gồm Q92a, LK32, GV01 và lỗ khoan ở Cồn 

Thoi phía Tây Nam có mực nước 0,2m cách mặt đất, lưu lượng là 5,87l/s, độ tổng khoáng 

hóa 0,46g/l thành phần là Bicacbonat Clorua Natri Canxi.[19] 

 * Diễn biến mực nƣớc dƣới đất trên địa bàn tỉnh Nam Định: 

Theo kết quả quan trắc môi trường nước dưới đất hàng năm cho thấy, mực nước 

dưới đất có xu hướng tăng giảm theo mùa và hạ dần theo năm; mức độ sụt giảm mực 

nước và chất lượng nước dưới đất khác nhau giữa các khu vực trong tỉnh.Bên cạnh các 

yếu tố tự nhiên, sự thay đổi của mực nước ngầm còn do nhu cầu khai thác và sử dụng 

nước của con người. 

Mực nước của giếng Q224a tại xã Phương Định – Trực Ninh (năm 2019) có biến 

động rõ rệt nhất giữa mùa mưa và mùa khô (cụ thể được thể hiện qua biểu đồ 3.54 và 

3.55).  
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Biểu đồ 3.34: Diễn biến mực nước dưới đất 

mùa khô tại xã Phương Định – Trực Ninh 

Biểu đồ 3.35: Diễn biến mực nước dưới 

đất mùa mưa tại Phương Định – Trực Ninh 

Các cụm giếng trong địa bàn tỉnh Nam Định do Sở Tài nguyên và Môi trường 

quản lý và có một đội ngũ thường xuyên duy trì, bảo dưỡng cũng như cập nhật thường 

xuyên diễn biến mực nước dưới đất. Kết quả quan trắc mực nước trong vòng 05 năm từ 

ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 được thể hiện cụ thể qua các biểu đồ: 

a. Giếng quan trắc tại tầng chứa nước Holocen (qh): 

 Trong tầng chứa nước Holocen (qh), thực hiện quan trắc mực nước dưới đất tại 04 

giếng: Q221b (Mỹ Thịnh – Mỹ Lộc), Q224b (Phương Định – Trực Ninh), Q228c (Hải 

Giang – Hải Hậu), Q210a (Quất Lâm – Giao Thủy). 

  

  

Biểu đồ 3.36: Diễn biến mực nước tầng chứa nước halocen(qh) tại tỉnh Nam Định giai đoạn 
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Qua số liệu quan trắc trong 5 năm gần đây cho thấy mực nước tại 04 giếng đều có 

xu hướng tăng giảm theo mùa trong năm và xu hướng hạ thấp dần theo năm.  

- Giếng Q210a: năm 2015 có mực nước cao nhất là -452,85 cm (ngày 01/01/2015) 

và mực nước thấp nhất là -484,21 cm (ngày 22/12/2015). Năm 2019 có mực nước cao 

nhất là -550,24 cm (ngày 02/06/2019) và mực nước thấp nhất là -580,27 cm (ngày 

27/12/2019). 

- Giếng Q221b: năm 2015 có mực nước cao nhất là -268,412 cm (ngày 

03/04/2015) và mực nước thấp nhất là -304,209 cm (ngày 18/12/2015). Năm 2019 có 

mực nước cao nhất là -359,48 cm (ngày 10/01/2019) và mực nước thấp nhất là -458,83 

cm (ngày 09/01/2019). 

- Giếng Q224b: năm 2015 có mực nước cao nhất là -339,135 cm (ngày 

14/05/2015) và mực nước thấp nhất là -367,09 cm (ngày 20/12/2015). Năm 2019 có mực 

nước cao nhất là -402,16 cm (ngày 22/02/2019) và mực nước thấp nhất là -497,72 cm 

(ngày 10/01/2019). 

- Giếng Q228c:năm 2015 có mực nước cao nhất là -280,275 cm (ngày 

23/01/2015) và mực nước thấp nhất là -473,292 cm (ngày 24/12/2015). Năm 2019 có 

mực nước cao nhất là -415,182 cm (ngày 22/01/2019) và mực nước thấp nhất là -439 cm 

(ngày 01/09/2019). 

b. Giếng quan trắc tại tầng chứa nước  Pleistocen (qp) 

Trong tầng chứa nước này, thực hiện quan trắc mực nước dưới đất tại 12 giếng 

bao gồm: Q221a (Mỹ Thịnh - Mỹ Lộc), Q225a và Q225b (Giao Xuân – Giao Thủy), 

Q222b (Điền Xá – Nam Trực), Q223a (Nam Hoa – Nam Trực), Q224a (Phương Định – 

Trực Ninh), Q229a (Nghĩa Thành – Nghĩa Hưng), Q226a (Giao Yến – Giao Thủy), 

Q210b (TT Quất Lâm – Giao Thủy), Q227a (Hải Bắc – Hải Hậu), Q228a và Q228b (Hải 

Giang – Hải Hậu). 
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Biểu đồ 3.37: Diễn biến mực nước tầng chứa nước Pleistocen(qp) tại tỉnh Nam Định giai 

đoạn 2015-2019 

Qua số liệu quan trắc trong 5 năm gần đây cho thấy mực nước tại 04 giếng đều có 

xu hướng tăng giảm theo mùa trong năm và xu hướng hạ thấp dần theo năm.  

- Giếng Q210b: năm 2015, mực nước cao nhất là -585,731cm (ngày 03/02/2015), 

thấp nhất là -670,239cm (ngày 20/06/2015), đến năm 2019 thì mực nước cao nhất -

688,72cm (ngày 13/01/2019), thấp nhất -787,93cm (ngày 09/03/2019). 

- Giếng Q221a: năm 2015, mực nước cao nhất là -270,31cm (ngày 17/03/2015), 

thấp nhất là -297,61cm (ngày 31/12/2015), đến năm 2019 thì mực nước cao nhất -370cm 

(ngày 01/07/2019), thấp nhất là -389cm (ngày 02/11/2019). 

- Giếng Q222b: năm 2015, mực nước cao nhất là -484,38cm (ngày 06/04/2015), 

thấp nhất là -518,753cm (ngày 22/12/2015), đến năm 2019 thì mực nước cao nhất là - 

463,95cm (ngày 02/08/2019), thấp nhất - 610,9cm (ngày 29/10/2019). 

- Giếng Q223a: năm 2015, mực nước cao nhất là -353,856cm (ngày 06/02/2015), 

thấp nhất là -397,46cm (ngày 28/07/2015), đến năm 2019 thì mực nước cao nhất là -

587,02cm (ngày 02/01/2019), thấp nhất là -830,76cm (ngày 27/08/2019). 

- Giếng Q224a: năm 2015, mực nước cao nhất là -454,008cm (ngày 04/02/2015), 

thấp nhất là -501,2cm (ngày 24/07/2015), đến năm 2019 thì mực nước cao nhất -

422,68cm (ngày 11/09/2019), thấp nhất -680,22cm (ngày 24/08/2019). 

- Giếng Q225a: năm 2015, mực nước cao nhất là -330,083cm (ngày 30/03/2015), 

thấp nhất là -375,225cm (ngày 11/08/2015), đến năm 2019 thì mực nước cao nhất là -

319,77cm (ngày 12/02/2019), thấp nhất là -478,38cm (ngày 04/03/2019). 

- Giếng Q225b: năm 2015, mực nước cao nhất là -329,175cm (ngày 03/04/2015), 

thấp nhất là -352,315cm (ngày 28/07/2015), đến năm 2019 thì mực nước cao nhất là -

419,02cm (ngày 24/01/2019), thấp nhất là -452,49cm (ngày 07/10/2019). 
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- Giếng Q226a: năm 2015, mực nước cao nhất là -577,05cm (ngày 03/02/2015), 

thấp nhất là -628,709cm (ngày 15/07/2015), đến năm 2019 thì mực nước cao nhất -

709,37cm (ngày 21/01/2019), thấp nhất -783,28cm (ngày 30/09/2019). 

- Giếng Q227a: năm 2015, mực nước cao nhất là -707,358cm (ngày 03/02/2015), 

thấp nhất là -834,798cm (ngày 16/07/2015), đến năm 2019 thì mực nước cao nhất -

824,13cm (ngày 22/01/2019), thấp nhất -961,98cm (ngày 28/07/2019). 

- Giếng Q228a: Năm 2015: mực nước cao nhất là -1.041,61cm (ngày 25/01/2015), 

thấp nhất là -1.227,69cm (ngày 04/07/2015), đến năm 2019 thì mực nước cao nhất là -

1.416,89cm (ngày 12/01/2019), thấp nhất -1.637,1cm (ngày 19/08/2019).  

- Giếng Q228b: năm 2015, mực nước cao nhất là -429,5cm (ngày 26/01/2015), 

thấp nhất là -457,378cm (ngày 01/12/2015), đến năm 2019 thì mực nước cao nhất -

600cm (ngày 05/01/2019), thấp nhất -635,59cm (ngày 30/10/2019). 

- Giếng Q229a: Năm 2015, mực nước cao nhất là -1.097,74cm (ngày 07/02/2015), 

thấp nhất là -1.283,55cm (ngày 03/07/2015), đến năm 2019 thì mực nước cao nhất là  -

1.549,26cm (ngày 09/05/2019), thấp nhất là -1.770,46cm (ngày 15/08/2019). 

c. Giếng quan trắc tại tầng chứa nước  Pliocen (n) 

Trong tầng chứa nước này, thực hiện quan trắc mực nước tại 05 giếng: Q221n (Mỹ 

Thịnh – Mỹ Lộc), Q223n (Nam Hoa – Nam Trực), Q226n (Giao Yến – Giao Thủy), 

Q210c (TT Quất Lâm – Giao Thủy), Q229n (Nghĩa Thành – Nghĩa Hưng). 

  

Biểu đồ 3.38: Diễn biến mực nước tầng chứa nước Pliocen(n) tại tỉnh Nam Định 

giai đoạn 2015-2019 

- Giếng Q221n: mực nước năm 2015 cao nhất là -279,37cm (ngày 10/04/2015), 

thấp nhất là -298,601cm (ngày 24/09/2015), đến năm 2019 thì mực nước cao nhất -

357,43cm (ngày 03/08/2019), thấp nhất -411,88cm (ngày 06/12/2019). 
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- Giếng Q223n: mực nước năm 2015 cao nhất là -557,075cm (ngày 22/09/2015), 

thấp nhất là -599,792cm (ngày 22/07/2015), đến năm 2019 thì mực nước cao nhất -

561,475cm (ngày 16/04/2019), thấp nhất -602,067cm (ngày 27/08/2019). 

- Giếng Q229n: mực nước năm 2015 cao nhất là -1.009,94cm (ngày 25/01/2015), 

thấp nhất là -1.185,23cm (ngày 16/07/2015), đến năm 2019 thì mực nước cao nhất -

1.465,81cm (ngày 06/03/2019), thấp nhất -1.699,24cm (ngày 01/11/2019). 

- Giếng Q210c: mực nước năm 2015 cao nhất là -531,08cm (ngày 02/02/2015), 

thấp nhất là -630,42cm (ngày 16/07/2015), đến năm 2019 thì mực nước cao nhất -

615,18cm (ngày 23/03/2019), thấp nhất -707,78cm (ngày 22/07/2019). 

- Giếng Q226n: mực nước năm 2015 cao nhất là -610,808cm (ngày 02/02/2015), 

thấp nhất là -662,433cm (ngày 15/07/2015), đến năm 2019 thì mực nước cao nhất -

719,07cm (ngày 21/01/2019), thấp nhất -836,02cm (ngày 31/07/2019). 

d. Giếng quan trắc tại tầng chứa nước  Triat (t): 

Trong tầng chứa nước này, chỉ thực hiện quan trắc mực nước dưới đất tại 01 giếng 

là Q220t (Yên Chính – Ý Yên).  

 
Biểu đồ 3.39: Diễn biến mực nước tầng Triat (t) tại tỉnh Nam Định giai đoạn 2015-2019 

Mực nước năm 2015 cao nhất là -182,57cm (ngày 22/09/2015), thấp nhất là -

208,88cm (ngày 19/12/2015), đến năm 2019 thì mực nước cao nhất -225,54cm (ngày 

21/01/2019), thấp nhất -272,37cm (ngày 30/09/2019),. 

 Như vậy, có thể thấy nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Nam Định trong 5 năm gần 

đây có xu hướng hạ thấp mực nước, nhất là ở tầng chứa nước được người dân khai thác, 

sử dụng nhiều (tầng Pleistocen).  

3.2.2. Diễn biến ô nhiễm 

3.2.2.1. Chất lượng nước dưới đất:  

Hàng năm Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Địnhthực hiện quan trắc chất 

lượng nước dưới đất tần suất 4 lần/năm tại các khu vực trong tỉnh. Qua kết quả quan trắc 

cho thấy, chất lượng nước dưới đấtcó sự khác nhau rõ rệt giữa các khu vực trong tỉnh. 
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Khu vực phía Tây và Tây Bắc tỉnh chất lượng nước dưới đất kém hơn khu vực phía Đông 

và Đông Nam tỉnh. Diễn biến chất lượng nước dưới đấtđược đánh giá theo từng khu vực, 

cụ thể như sau: 

a.  Vùng 1 (Khu vực huyện Mỹ Lộc, Ý Yên, Vụ Bản) 

Trong vùng này, thực hiện quan trắc chất lượng nước dưới đất tại 04 giếng: Giếng 

Q221b (xã Mỹ Thịnh – huyện Mỹ Lộc) thuộc tầng chứa nước qh –sâu 45m; Giếng Q220t 

(xã Yên Chính – huyện Ý Yên) thuộc tầng chứa nước Triat – sâu 100m; Giếng đào sâu 

5m (tại nhà dân thuộc xã Yên Xá – huyện Ý Yên); Giếng đào sâu 9m (tại nhà dân thuộc 

xã Vĩnh Hào – huyện Vụ Bản). Từ kết quả quan trăc cho thấy chất lượng nước khu vực 

này có dấu hiệu ô nhiễm bởi Pemanganat, Clorua, Coliform, Sắt, amoni.  

- So sánh với QCVN 09-MT:2015/BTNMT: Nồng độ vượt quy chuẩn của thông số 

Pemanganat từ 1,13-2,75 lần; clorua từ 1-3,3 lần; sắt từ từ 1,21-1,5 lần; Coliform từ 1,17-

3,8 lần và amoni từ 1,2-2,2 lần. 

- So sánh giữa các vị trí: 

Trong các vị trí quan trắc, nước dưới đất tại giếng Q220t xã Yên Chính có chất 

lượng nước tốt nhất, hầu hết các thông số quan trắc tại tất cả các vị trí đều đạt quy chuẩn 

cho phép. Chất lượng nước dưới đất tại giếng Q221b xã Mỹ Thịnh có chất lượng kém 

nhất, thể hiện có 6/13 thông số vượt quy chuẩn và tất cả các mẫu quan trắc đều bị ô 

nhiễm bởi penmanganat, clorua và coliform. Nồng độ các thông số ô nhiễm tại vị trí này 

cao hơn các vị trí khác; cụ thể Pemanganat vượt quy chuẩn từ 1,13 - 3 lần; clorua vượt từ 

2,04-3,6 lần, coliform vượt từ 1,7 – 4,3 lần. Ngoài ra, còn bị ô nhiễm bởi Sắt, Amoni tại 

một số thời điểm quan trắc. 

 

  

Biểu đồ 3.40: Diễn biến nồng độ Pemanganat 

trong nước dưới đất vùng 1giai đoạn 2015-2019 

Biểu đồ 3.41: Diễn biến nồng độ Clorua trong 

nước dưới đất vùng 1 giai đoạn 2015-2019 
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Biểu đồ 3.42: Diễn biến nồng độ Sắt  trong 

nước dưới đất vùng 1 giai đoạn 2015-2019 

Biểu đồ 3.43: Diễn biến nồng độ Coliform  trong 

nước dưới đất vùng 1 giai đoạn 2015-2019 

b. Vùng 2 (Nam Trực - Trực Ninh - Nghĩa Hƣng): 

Trong vùng này, thực hiện quan trắc chất lượng nước dưới đất tại 04 giếng: Giếng 

Q222b (xã Điền Xá - huyện Nam Trực) thuộc tầng chứa nước qp – sâu 115m; Giếng 

Q223a (xã Nam Hoa – huyện Nam Trực) thuộc tầng chứa nước qp – sâu 109m; Giếng 

Q224b (xã Phương Định– huyện Trực Ninh) thuộc tầng chứa nước qh – sâu 45m; Giếng 

Q229n ( xã Nghĩa Thành - huyện Nghĩa Hưng) thuộc tầng chứa nước n – sâu 150m. 

Trong khu vực này, chất lượng nước dưới đất tại huyện Trực Ninh (xã Phương 

Định), Nam Trực (xã Nam Hoa, Điền Xá) kém hơn tất cả các vị trí quan trắc trên địa bàn 

toàn tỉnh và bị ô nhiễm chủ yếu bởi Pemanganat, Clorua, sắt, coliform, amoni. So sánh 

kết quả quan trắc 5 năm với QCVN 09-MT:2015/BTNMT: nồng độ Pemangant vượt từ 

1,55-3,38 lần; clorua vượt từ 3,1 – 45,4 lần; coliform vượt từ 1,3-4 lần; sắt vượt từ 1,14-6 

lần; amoni vượt từ 1,02-1,85 lần. Vị trí Q224b xã Phương Định bị ô nhiễm clorua rất cao, 

có thời điểm vượt quy chuẩn 45,4 lần (vào tháng 9/2017); vị trí Q222b tại Điền Xá có 

nồng độ sắt rất cao, có thời điểm vượt quy chuẩn 6 lần (tháng 11 năm 2016, 2017) 

Chất lượng nước tại giếng Q229n xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Hưng rất tốt thể 

hiện hiện ở tất cả các thông số quan trắc nằm dưới QCVN 09-MT:2015/BTNMT. 
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Biểu đồ 3.44: Diễn biến nồng độ Pemanganat trong 

nước dưới đất vùng 2 giai đoạn 2015-2019 

Biểu đồ 3.45: Diễn biến nồng độ Clorua trong 

nước dưới đất vùng 2 giai đoạn 2015-2019 

  

Biểu đồ 3.46: Diễn biến nồng độ Sắt  trong 

nước dưới đất vùng 2 giai đoạn 2015-2019 

Biểu đồ 3.47: Diễn biến nồng độ Coliform  trong 

nước dưới đất vùng 2 giai đoạn 2015-2019 

c. Vùng 3 (Giao Thuỷ - Hải Hậu - Xuân Trƣờng): 

Trong vùng này, thực hiện quan trắc chất lượng nước dưới đất tại 06 giếng: giếng 

Q210b (TT Quất Lâm - huyện Giao Thủy) thuộc tầng chứa nước qp1 – sâu khoảng 110m; 

giếng Q226a (xã Giao Yến - huyện Giao Thủy) thuộc tầng chứa nước qp1 – sâu 105m; 

giếng Q225a (xã Giao Xuân - huyện Giao Thủy) thuộc tầng chứa nước qp – sâu 110m; 

giếng Q227a (xã Hải Bắc - huyện Hải Hậu) thuộc tầng chứa nước qp1 – sâu 155m; giếng 

Q228a (xã Hải Giang – huyện Hải Hậu) thuộc tầng chứa nước qp1 – sâu 120m; giếng đào 

sâu 6m (tại nhà dân xã Xuân Trung – huyện Xuân Trường). 

Qua kết quả quan trắc chất lượng nước dưới đất trong 5 năm từ năm 2015 – 2019, 

có thể thấy rằng, chất lượng nước dưới đất tại huyện Hải Hậu (xã Hải Bắc, Hải Giang) tốt 
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nhất thể hiện tất cả các thông số quan trắc tại tất cả các đợt quan trắc đều có giá trị nằm 

trong giới hạn cho phép của QCVN 09-MT:2015/BTNMT. 

Chất lượng nước tại giếng Q225a xã Giao Xuân, Q226a xã Giao Yến, huyện Giao 

Thủy có chất lượng nước kém nhất, bị ô nhiễm chủ yếu bởi thông số Pemanganat, 

Clorua, coliform. So sánh với QCVN 09-MT:2015/BTNMT: thông số Pemanganat vượt 

quy chuẩn từ 1,05-2,08 lần; thông số clorua vượt quy chuẩn từ 2,4-7,9 lần; coliform vượt 

quy chuẩn từ 1,3-3 lần. Ngoài ra, tại một số thời điểm quan trắc có nồng độ sắt, amoni 

vượt quy chuẩn. 

Chất lượng nước dưới đất tại giếng khoan nhà dân xã Xuân Trung bị ô nhiễm 

pemanganat (vượt quy chuẩn từ 1,18-2,13) và coliform (vượt quy chuẩn từ 1,67-3 lần). 

Chất lượng nước tại giếng Q210b Quất Lâm chỉ bị ô nhiễm bởi thông số clorua, 

vượt quy chuẩn từ  1,04-3,08 lần. 

 

 

Biểu đồ 3.48:  Diễn biến nồng độ Pemanganat trong nước dưới đất vùng 3 giai đoạn 

2015-2019 

 
Biểu đồ 3.49: Diễn biến nồng độ Clorua trong nước dưới đất vùng 3 giai đoạn 2015-2019 
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Biểu đồ 3.50: Diễn biến nồng độ Sắt  trong nước dưới đất vùng 3 giai đoạn 2015-2019 

 

 
Biểu đồ 3.51: Diễn biến nồng độ Coliform  trong nước dưới đất vùng 3 giai đoạn 2015-2019 
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3.3. DIỄN BIẾN MÔI TRƢỜNG BIỂN VEN BỜ. 

Nam Định có 72 km đường bờ biển, có 4 cửa sông lớn: Cửa Ba Lạt (sông Hồng), 

cửa Hà Lạn (sông Sò), cửa Lạch Giang (sông Ninh Cơ) và cửa Đáy (sông Đáy).  

Vùng biển Nam Định có đặc điểm nổi bật là  một phần không nhỏ lục địa mới 

được hình thành do sự bổi tụ hàng năm nằm ở hai cửa sông lớn là cửa Ba Lạt và cửa Đáy, 

vùng đất này nhận được hàng triệu tấn phù sa mỗi năm tạo ra và mở rộng các bãi bồi như: 

Cồn Lu, Cồn Ngạn, Cồn Mờ (huyện Giao Thủy) và Cồn Xanh, Cồn Tròn (huyện Nghĩa 

Hưng). Đây chính là điều kiện thuận lợi cho khai thác, nuôi trồng thủy, hải sản và phát 

triển du lịch. Ngoài ra, vùng biển Nam Định có vườn Quốc gia Xuân Thủy (huyện Giao 

Thủy) là vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển thế giới châu thổ sông Hồng được 

UNESCO công nhận năm 2004.  

Tuy nhiên, một phần bờ biển huyện Giao Thủy (tại các xã Giao Long, Bạch Long, 

Giao Phong) và hầu hết bờ biển Hải Hậu có hiện tượng biển tiến, bãi thoái, tình trạng xói 

lở nghiêm trọng xảy ra trong vài thập kỷ trở lại đây, ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh tế 

- xã hội, đến cuộc sống của cộng đồng dân cư địa phương và làm mất đi một phần diện 

tích đất, nhiều di tích lịch sử và văn hóa vùng ven bờ. 

* Diễn biến chất lượng nước biển vùng du lịch (Quất Lâm, Thịnh Long) 

Theo thống kê lượng khách đến nghỉ ngơi và tắm biển trên các bãi tắm của tỉnh 

ngày càng tăng dẫn đến các dịch vụ ngày càng phát triển cả về chất lượng và số lượng. 

Khi các dịch vụ về du lịch phát triển thường kéo theo các vấn đề về môi trường phát sinh, 

đặc biệt là môi trường nước. Khu vực này chính là nguồn tiếp nhận nước thải phát sinh từ 

các nhà nghỉ, khu vui chơi giải trí,….trong khu vực.  

Theo kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước biển khu vực bãi tắm Quất 

Lâm - huyện Giao Thủy và bãi tắm Thịnh Long – huyện Hải Hậu qua các năm gần đây 

nhận thấy: nước biển khu vực này có hiện tượng bị ô nhiễm bởi một số thông số như tổng 

chất rắn lơ lửng, Phosphat, Coliform, dầu mỡ, amoni.  

 



Báo cáo hiện trạng môi trƣờng tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020 

 

 90 
 

  

Biểu đồ 3.52: Diễn biến hàm lượng TSS trong 

nước biển khu vực bãi tắm giai đoạn 2015-2019 

Biểu đồ 3.53: Diễn biến hàm lượng Amoni trong 

nước biển khu vực bãi tắm giai đoạn 2015-2019 

  

Biểu đồ 3.54: Diễn biến hàm lượng dầu mỡ trong 

nước biển khu vực bãi tắm giai đoạn 2015-2019 

Biểu đồ 3.55: Diễn biến hàm lượng Coliform trong 

nước biển khu vực bãi tắm giai đoạn 2015-2019 

Các thông số đánh giá chất lượng nước biển ven bờ tại khu vực bãi tắm được so 

sánh với quy chuẩn QCVN 10-MT:2015/ BTNMT– Khu vực bãi tắm. Hàm lượng TSS tại 

khu vực bãi tắm vượt từ 1,15-3,6 lần, vượt cao nhất tại bãi tắm Thịnh Long năm 2017. 

Hàm lượng Coliform vượt từ 1,09-1,5 lần, vượt cao nhất tại bãi tắm Quất Lâm năm 2019. 

Hàm lượng Amoni vượt 1,04 lần tại bãi tắm Quất Lâm năm 2019. Hàm lượng dầu mỡ 

vượt 1,03 lần tại Quất Lâm năm 2017. 

* Diễn biến chất lượng nước biển ven bờ vùng nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh 

(Giao Thiện, Giao Hải) 

Qua kết quả quan trắc chất lượng nước biển khu vực vùng nuôi trồng thủy sản, bảo 

tồn thủy sinh (Nước sông Vọp tại cầu Vọp – Cồn Ngạn – Giao Thiện và xã Giao Hải) 

nhận thấy nước biển ven bờ khu vực này đã có dấu hiệu bị ô nhiễm bởi một số thông số 
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như: TSS, Phosphat, Amoni, dầu mỡ, coliform vượt quy chuẩn cho phép (QCVN 10-

MT:2015/BTNMT - Nuôi trồng thủy sản).  

  

Biểu đồ 3.56: Diễn biến hàm lượng TSS trong 

nước biển khu vực nuôi trồng thủy sản, bảo tồn 

thủy sinh giai đoạn 2015-2019 

Biểu đồ 3.57: Diễn biến hàm lượng Amoni trong 

nước biển khu vực nuôi trồng thủy sản, bảo tồn 

thủy sinh giai đoạn 2015-2019 

  

Biểu đồ 3.58: Diễn biến hàm lượng dầu mỡ trong 

nước biển khu vực nuôi trồng thủy sản, bảo tồn 

thủy sinh giai đoạn 2015-2019 

Biểu đồ 3.59: Diễn biến hàm lượng Coliform 

trong nước biển khu vực nuôi trồng thủy sản, bảo 

tồn thủy sinh giai đoạn 2015-2019 

Chất lượng nước biển khu vực nuôi trồng thủy sản được so sánh với QCVN 10-

MT:2015/BTNMT - Nuôi trồng thủy sản. Hàm lượng TSS tại khu vực nuôi trồng thủy 

hải sản vượt từ 1,02-1,56 lần và vượt cao nhất tại Giao Hải năm 2016. Hàm lượng Amoni 

vượt từ 1,05-1,95 lần và vượt cao nhất tại Giao Hải năm 2017. Hàm lượng dầu mỡ vượt 

1,245 lần tại Giao Hải năm 2019. Hàm lượng Coliform vượt 1,05 lần tại Giao Thiện năm 

2017. 

* Diễn biến chất lượng nước biển ven bờ các nơi khác (Giao Phong, Hải Lý, Rạng 

Đông, Nam Điền) 
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Biểu đồ 3.60: Diễn biến hàm lượng Amoni trong 

nước biển ven bờ giai đoạn 2015-2019 

Biểu đồ 3.61: Diễn biến hàm lượng Coliform 

trong nước biển ven bờ giai đoạn 2015-2019 

Mặc dù nước biển khu vực này có chất lượng tốt hơn khu vực bãi tắm và khu vực 

nuôi trồng thủy sản nhưng các khu vực này nước biển đã có dấu hiệu ô nhiễm bởi một số 

thông số coliform, dầu mỡ khoáng, amoni tuy nhiên chỉ mang tính cục bộ xảy ra tại một 

số thời điểm nhất định. Chất lượng nước biển ven bờ tại xã Giao Phong có hàm lượng 

Coliform vượt quy chuẩn cho phép (QCVN 10-MT:2015/BTNMT – Các nơi khác) vào 

năm 2016 và 2018 từ  1,2-1,3 lần. 

Do ảnh hưởng từ khu vực cửa sông và sự tiếp nhận chất thải của các hoạt động 

phát triển kinh tế ven biển,chất lượng môi trường nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Nam 

Định nhìn chung có bị ô nhiễm một số chỉ tiêu như TSS, Amoni, dầu mỡ và Coliform, 

còn các chỉ tiêu khác như photphas chỉ bị ô nhiễm mang tính cục bộ.  
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CHƢƠNG IV: HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG KHÔNG KHÍ 

4.1. DIỄN BIẾN CHẤT LƢỢNG KHÔNG KHÍ KHU VỰC GIAO THÔNG. 

Ô nhiễm môi trường không khí từ hoạt động giao thông vận tải chủ yếu phát sinh 

từcác phương tiện giao thông, thành phần ô nhiễm gồm: tiếng ồn, bụi và các chất SO2, 

CO, NO2, CmHn…  do quá trình đốt cháy nhiên liệu. Bên cạnh đó, còn có nguồn ô nhiễm 

không thường xuyên là quá trình cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông…hoạt 

động này phát sinh nhiều bụi, khí thải độc hại gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi 

trường và đời sống nhân dân.  

 Theo thống kê của Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định, từ năm 2015 đến năm 

2019 số lượng phương tiện giao thông tăng lên đáng kể, cụ thể: số lượng ô tô tăng mỗi 

năm từ 14,4 đến 17,8%; mô tô, xe máy tăng 6,3 đến 10,1%;  phương tiện thủy tăng 2,3 

đến 10,3%.  

Số lượng phương tiện giao thông đặc biệt là các phương tiện cá nhân ngày càng 

nhiều kéo theo sự phát thải bụi, khí thải vào môi trường không khí ngày càng tăng. Ô 

nhiễm không khí do hoạt động giao thông xảy ra chủ yếu tại khu vực thành phố đặc biệt 

là tại các điểm nút giao thông vào các giờ tan tầm. Tại thành phố Nam Định, mật độ giao 

thông chưa cao và ít xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông nên ô nhiễm không khí do 

hoạt động giao thông còn ở mức thấp. Theo kết quả quan trắc môi trường không khí xung 

quanh tư năm 2015 đến 2019 tại một số trục đường chính trên địa bàn tỉnh: 

 Bụi  

 Số liệu quan trắc giai đoạn từ 2015 đến 2019 cho thấy mức độ ô nhiễm bụi tại khu 

vực giao thông  vẫn ở ngưỡng cao nhất.  

 

Biểu đồ 4. 1: Diễn biến nồng độ bụi TSP trung bình năm tại các khu vực giao thông 
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Nồng độ bụi tại các nút giao thông chính trong khu vực thành phố cao hơn các 

điểm khác, nhất là tại các tuyến đường có nhiều phương tiện tham gia giao thông như ngã 

ba đường 10 và đường Văn Cao; nút giao giữa đường Đông 10 và đường Đông A; Ngã 

ba đường 21 và đường 55. Nồng độ bụi trung bình năm cao nhất là 294µg/m3 tại điểm 

Ngã ba đường 21 và đường 55 năm 2016. 

 Các khí ô nhiễm CO, SO2, NOx 

 

 

Biểu đồ 4. 2:Diễn biến nồng độ SO2 trung bình năm tại các khu vực giao thông 
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Biểu đồ 4. 3: Diễn biến nồng độ CO trung bình năm tại các khu vực giao thông 
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NOx, CO trung bình năm đều thấp hơn QCVN 05: 2009/BTNMT, cụ thể : SO2 thấp hơn 

quy chuẩn cho phép từ 1,23–4,24 lần; NO2 thấp hơn quy chuẩn cho phép từ 1,24 –2,84 
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lần; CO thấp hơn quy chuẩn cho phép từ 1,92 – 5,97 lần. Nồng độ các khí ô nhiễm tại vị 

trí nút giao giữa đường Đông 10 và đường Đông A là cao nhất. 

 Tiếng ồn 

Ô nhiễm tiếng ồn cũng là một trong những vấn đề môi trường nổi cộm ở khu vực 

giao thông. Tại các tuyến đường giao thông lớn, ô nhiễm tiếng ồn đều vượt QCVN 

26:2010 (70 dBA); tuy nhiên, mức độ vượt so với QCVN không lớn.  

 

Biểu đồ 4. 5: Diễn biến tiếng ồn trung bình năm tại các khu vực giao thông 

Tiếng ồn tại hầu hết các vị trí quan trắc trên các trục đường giao thông đều vượt 

quy chuẩn cho phép, chỉ có 02 vị trí là Cổng chợ Phạm Ngũ Lão và đường 490 – TT 

Rạng Đông nằm trong giới hạn của QCCP. Mức độ ồn trung bình năm lớn nhất là 

78,3dBA (tại vị trí nút giao giữa đường Đông 10 và đường Đông A năm 2015) vượt 

QCCP là 1,12 lần. 

4.2. DIỄN BIẾN CHẤT LƢỢNG KHÔNG KHÍ TẠI CÁC KCN, CCN. 

Hàng năm Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện quan trắc môi trường không 

khí xung quanh gần khu vực sản xuất các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong 

quá trình hoạt động sản xuất, các KCN, CCN thường xuyên phát sinh khí thải, mỗi ngành 

sản xuất phát sinh khí thải gây ô nhiễm không khí đặc trưng theo từng loại hình công 

nghệ, khó xác định hết tất cả các loại khí thải gây ô nhiễm nhưng có thể phân loại theo 
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từng nhóm ngành sản xuất chính tại các KCN, CCN và ô nhiễm không khí hiện nay chủ 

yếu vẫn là ô nhiễm bởi bụi và các loại khí thải SO2, CO, NO2.  

 Bụi  

Khác với khu vực giao thông, nồng độ bụi TSP trung bình năm tại các KCN, CCN 

đều nằm trong ngưỡng giới hạn của QCVN05:2013/BTNMT.  

 

Biểu đồ 4. 6: Diễn biến nồng độ bụi TSP trung bình năm tại  

các khu công nghiệp, cụm công nghiệp 

Từ kết quả quan trắc chỉ tiêu bụi trung bình năm và từ biểu đồ cho thấy chỉ tiêu bụi 

trong môi trường không khí xung quanh tại các khu công nghiệp và CCN trên địa bàn 

tỉnh vẫn ở mức độ cho phép, nguyên nhân có thể do phần lớn các KCN, CCN các ngành 

nghề sản xuất chủ yếu là may mặc, dệt nhuộm, thủ công mỹ nghệ, cơ khí... lượng bụi 

phát sinh không lớn. Hàm lượng bụi có giá trị trung bình lớn nhất là tại KCN Hòa Xá đạt 

283,25µg/m
3
 vào năm 2018. Hàm lượng bụi tại các vị trí có xu hướng tăng dần qua các 

năm. 

  Các khí ô nhiễm SO2, CO, NO2 

 Tại Nam Định, các ngành nghề chủ yếu phát sinh các khí trên là từ hoạt động của 

lò hơi đốt nhiện liệu như than, dầu... nên nồng độ các khí CO, SO2, NO2 đo được xung 

quanh các KCN ở Nam Định đang ở mức độ thấp. 

0

50

100

150

200

250

300

350

Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 QCVN05:2013



Báo cáo hiện trạng môi trƣờng tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020 

 

 98 
 

 

Biểu đồ 4. 7: Diễn biến nồng độ SO2 trung bình năm tại các KCN, CCN 

 

Biểu đồ 4. 8: Diễn biến nồng độ CO trung bình năm tại các KCN, CCN 
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Biểu đồ 4. 9:Diễn biến nồng độ NO2 trung bình năm tại các KCN, CCN 

Từ biểu đồ nhận thấy, tại tất cả các vị trí quan trắc, hàm lượng các khí thải SO2, 

NOx, CO trung bình năm đều thấp hơn QCVN 05: 2009/BTNMT, cụ thể : SO2 thấp hơn 

quy chuẩn cho phép từ 1,5 – 3,62 lần; NO2 thấp hơn quy chuẩn cho phép từ 1,44– 2,96 

lần; CO thấp hơn quy chuẩn cho phép từ 2,25 – 5,38lần. Nồng độ các khí ô nhiễm tại 

KCN Hòa Xá có mức độ cao nhất. 

 Tiếng ồn 

 

Biểu đồ 4. 10: Diễn biến tiếng ồn trung bình năm tại các KCN, CCN 
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Mức ồn tại một số khu vực gần KCN, CCN đã ở mức cao, có nơi đã vượt ngưỡng 

QCVN. Nguyên nhân là do các điểm quan trắc tiếng ồn xung quanh các KCN đều nằm 

gần các trục đường giao thông có mật độ xe cộ qua lại lớn.Do đó mức ồn đo được bị cộng 

hưởng từ hoạt động của công nghiệp và phương tiện xe qua lại trên đường. Mức độ ồn 

trung bình năm ở KCN Hòa Xá đạt giá trị cao nhất là 77,23dBA năm 2019 vượt QCCP 

1,1 lần. 

4.3. MÔI TRƢỜNG KHÔNG KHÍ KHU VỰC THÀNH THỊ. 

Tại các khu dân cư thành thị, chịu ảnh hưởng trực tiếp từ hoạt động giao thông, hoạt 

động phát triển kinh tế và xử lý chất thải nên tại tại một vài điểm quan trắc đã ghi nhận 

mức độ ô nhiễm bụi TSP vượt ngưỡng cho phép QCVN 05:2013/BTNMT. 

 Bụi  

 

 

Biểu đồ 4. 11: Diễn biến nồng độ bụi TSP trung bình năm tại khu vực thành thị 

 Tại hầu hết các vị trí quan trắc trong khu vực thành thị hàm lượng bụi đều thấp 

hơn QCCP, chỉ duy nhất tại vị trí khu vực trạm bơm Kênh Gia năm 2016 hàm lượng bụi 

vượt QCCP 1,05 lần. 

 Các khí ô nhiễm SO2, CO, NO2 
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Biểu đồ 4. 12: Diễn biến nồng độ SO2 trung bình năm tại khu vực thành thị 

 

Biểu đồ 4. 13: Diễn biến nồng độ NO2 trung bình năm tại khu vực thành thị 

 

Biểu đồ 4. 14: Diễn biến nồng độ CO trung bình năm tại khu vực thành thị 
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Từ biểu đồ nhận thấy, tại tất cả các vị trí quan trắc khu vực thành thị, hàm lượng các 

khí thải SO2, NOx, CO trung bình năm đều thấp hơn QCVN 05: 2009/BTNMT, cụ thể: 

SO2 thấp hơn quy chuẩn cho phép từ 2,11 – 3,77 lần; NO2 thấp hơn quy chuẩn cho phép 

từ 1,82 – 3,17 lần; CO thấp hơn quy chuẩn cho phép từ 3,67 – 5,33 lần. Nồng độ các khí 

ô nhiễm tại Thị trấn Quất Lâm có mức độ cao hơn các vị trí khác. 

 Tiếng ồn 

 

Biểu đồ 4. 15: Diễn biến Mức ồn trung bình năm tại khu vực thành thị 

Mức ồn tại một số điểm quan trắc khu vực thành thị đã vượt QCCP như TT Cát 

Thành (năm 2018); TT Xuân Trường (năm 2019); TT Ngô Đồng (năm 2018); TT Quất 

Lâm (năm 2018) và TT Thịnh Long (năm 2019). Nguyên nhân là do các điểm quan trắc 

tiếng ồn khu vực thành thị đều nằm gần các trục đường giao thông có mật độ xe cộ qua 

lại lớn. Mức độ ồn trung bình năm ở TT Quất Lâm đạt giá trị cao nhất là 74,33dBA năm 

2018 vượt QCCP 1,06 lần. 

4.4. CHẤT LƢỢNG KHÔNG KHÍ LÀNG NGHỀ VÀ NÔNG THÔN 

a. Môi trường không khí làng nghề  

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Nam Định có tổng 142 làng nghề, tuy nhiên các làng 

nghề phân bố không đồng đều giữa các huyện trong tỉnh. Các làng nghề chủ yếu tập trung 

sản xuất các lĩnh vực như: cơ khí; tái chế phế liệu; đúc; dệt may; thủ công mỹ nghệ; mộc; 

chế biến lương thực, thực phẩm; giết mổ; trồng cây cảnh;… Do phát triển nhiều, thiếu 

quy hoạch của các làng nghề, thiếu cân bằng giữa nhu cầu phát triển sản xuất và khả năng 

đáp ứng của các cơ sở vật chất; đồng thời sự quản lý của các cơ quan chức năng tại khu 

vực này chưa chặt chẽ, dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, những năm 

gần đâytình trạng ô nhiễm không khí tại các làng nghề tại Nam Định có xu hướng giảm. 

Nguyên nhân chính là do chính sách dịch chuyển các hộ sản xuất ra CCN, mặt khác, tại 
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một số làng nghề lượng hộ sản xuất giảm. Ô nhiễm môi trường không khí tại các làng 

nghề chủ yếu là ô nhiễm bụi, khí độc, hơi kim loại, mùi và tiếng ồn, tùy thuộc vào tính 

chất, quy mô và sản phẩm của từng loại ngành nghề. 

Tại một số làng nghề, ô nhiễm mùi vẫn còn diễn ra. Ô nhiễm mùi xảy ra tại các làng 

nghề rất khác nhau về chủng loại và mức độ, phụ thuộc vào đặc điểm sản xuất của làng 

nghề. Tại các làng nghề chế biến nông sản, thực phẩm như làng nghề làm bún phở Phong 

Lộc (Nam Phong), làng nghề nước mắm Sa Châu (Giao Châu)... ô nhiễm mùi do quá 

trình phân hủy các chất hữu cơ trong bã thải sản xuất làm phát sinh mùi thối, khó chịu và 

gây ô nhiễm mùi trên một khu vực rộng. Tuy nhiên, vấn đề ô nhiễm xảy ra theo thời 

điểm, không liên tục.  

 Bụi  

 

Biểu đồ 4. 16:Diễn biến nồng độ bụi trung bình năm tại các làng nghề 

Nồng độ bụi TSP tại các làng nghề chưa có dấu hiệu vượt QCCP. Trong đó, hàm 

lượng bụi tại vị trí làng nghề Bình Yên – xã Nam Thanh và Làng Sắc – xã Mỹ Thắng cao 

hơn các vị trí khác. 

 Các khí CO, SO2, NO2 
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Biểu đồ 4. 17: Diễn biến nồng độ SO2  trung bình năm tại các làng nghề 

 

 

Biểu đồ 4. 18:Diễn biến nồng độ NO2  trung bình năm tại các làng nghề 
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Biểu đồ 4. 19: Diễn biến nồng độ CO  trung bình năm tại các làng nghề 

 Tại khu vực làng nghề nồng độ thông số SO2 và CO nằm trong giới hạn của 

QCCP. Chỉ có, nồng độ thông số NO2 tại làng nghề Bình Yên vượt QCCP từ 1,09 đến 

1,18 lần. 

* Tiếng ồn: 

 

Biểu đồ 4. 20: Diễn biến Tiếng ồn  trung bình năm tại các làng nghề 

Tiếng ồn tại các làng nghề cũng tương đối cao, nhất là tại các làng nghề cơ khí, tái 

chế kim loại tiếng ồn đã vượt QCCP như làng nghề Bình Yên - xã Nam Thanh (vượt 

QCCP các năm 2015, 2016, 2018 và 2019); làng nghề Vân Chàng -TT Nam Giang (vượt 

QCCP năm 2015 và 2016); làng nghề Giáp Nhất - xã Quang trung (vượt QCCP năm 
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2017); làng nghề Tống Xá - xã Yên Xá (vượt QCCP năm 2017). Trong đó làng nghề 

Bình Yên – xã Nam Thanh mức ồn có giá trị trung bình cao nhất là 75,58dBA (năm 

2019) vượt QCCP 1,08 lần. 

b. Môi trƣờng không khí nông thôn  

Chất lượng môi trường không khí ở khu vực nông thôn hiện nay còn khá tốt, hầu 

như chưa có dấu hiệu ô nhiễm. Nồng độ các chất ô nhiễm đều nằm trong ngưỡng cho 

phép theo QCVN 05:2013/BTNMT. Một số khu vực nông thôn bị ảnh hưởng bởi một số 

hoạt động làng nghề, điểm công nghiệp xen kẽ trong khu dân cư, các cơ sở sản xuất, các 

trang trại chăn nuôi tập trung, hoạt động trồng trọt, khai thác khoáng sản ở các vùng lân 

cận, chôn lấp và đốt chất thải sinh hoạt cũng như phát triển cơ sở hạ tầng.... Một số tuyến 

đường trong khu dân cư đang được nâng cấp cùng với mật độ giao thông cao làm gia 

tăng nồng độ một số chất như bụi, NO2, SO2 và tiếng ồn trong không khí.  

Trong phạm vi báo cáo này khu vực nông thôn chúng tôi quan trắc làm điểm nền 

nên vị trí quan trắc là tại khu vực cánh đồng... nơi ít bị ảnh hưởng bởi hoạt động của khu 

dân cư và các thông số quan trắc là Bụi, CO, SO2 và NO2 nên nồng độ các chất ô nhiễm 

tương đối thấp và đều nằm trong ngưỡng giới hạn của QCCP. 

 Bụi 

 

Biểu đồ 4. 21: Diễn biến nồng độ bụi  trung bình năm tại các khu vực nông thôn 

 Các khí CO, SO2, NO2 
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Biểu đồ 4. 22:Diễn biến nồng độ SO2 trung bình năm tại các khu vực nông thôn 

 

 

Biểu đồ 4. 23: Diễn biến nồng độ CO trung bình năm tại các khu vực nông thôn 

 

Biểu đồ 4. 24: Diễn biến nồng độ NO2 trung bình năm tại các khu vực nông thôn 
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 Tiếng ồn 

 

Biểu đồ 4. 25: Diễn biến Tiếng ồn  trung bình năm tại các khu vực nông thôn 

Chất lượng không khí khu vực nông thôn tương đối tốt thể hiện ở tất cả các thông 

số quan trắc đều đạt QCCP (thấp hơn QCCP nhiều lần). Cụ thể, thông số Bụi thấp hơn 

QCCP từ 1,54 đến 3,46 lần; thông số SO2 thấp hơn QCCP từ 2,41 đến 5,26 lần ; thông số 

CO thấp hơn QCCP từ 3,73 đến 6,38 lần; thông số NO2 thấp hơn QCCP từ 2,41 đến 3,54 

lần; Tiếng ồn thấp hơn QCCP từ 1,01 đến 1,28 lần. 

Như vậy, môi trường không khí trong toàn tỉnh nói chung và thành phố Nam Định 

nói riêng chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm bởi các thông số quan trắc như bụi, CO, SO2, NO2 

chỉ có tiếng ồn vượt QCCP tại một số điểm nút giao thông. Tuy nhiên, qua kết quả quan 

trắc hiện trạng môi trường tỉnh hàng năm thì một số điểm quan trắc tại một số nút giao 

thông trên địa bàn thành phố Nam Định, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đặc biệt là 

một số làng nghề có sự gia tăng nồng độ các chất ô nhiễm.  

 

 

  

0

50

100

150

200

250

300

350

Xóm An Cư-  

 xã Đại An  

Xóm Dốc Mai - xã 

Mỹ Thắng  

Xóm 8 - xã Hải Sơn  HTX Thống Nhất - 

xã Nghĩa Sơn  

Cánh đồng muối - 

xã Bạch Long 

Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 QCVN05:2013

dBA 



Báo cáo hiện trạng môi trƣờng tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020 

 

 109 
 

CHƢƠNG V: HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG ĐẤT 

5.1. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT. 

Tổng diện tích của tỉnh Nam Định 166.856,52ha, diện tích lớn nhất là huyện Nghĩa 

Hưng 25.888,8 ha chiếm 15,5% diện tích toàn tỉnh và diện tích nhỏ nhất là thành phố 

Nam Định 4.641,42 ha chiếm 2,8% diện tích toàn tỉnh. [1]. 

Đất đai tỉnh Nam Định có nguồn gốc từ đất phù sa của lưu vực sông Hồng bao 

gồm các loại đất cồn, bãi cát ven biển ven sông, đất mặn, đất phù sa, đất fralit, đất sỏi đá 

và đất mới biến đổi. 

Trong những năm gần đây, sự gia tăng dân số cùng với quá trình công nghiệp hoá, đô 

thị hoá, phát triển kinh tế, xã hội đang gây áp lực ngày càng lớn đối với đất đai. Quỹ đất dành 

cho nhu cầu xây dựng, nhà ở và phát triển kinh tế xã hội, phát triển đô thị, công nghiệp hàng 

năm có xu hướng gia tăng. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp có xu hướng giảm dần (giảm 

542,7 ha từ năm 2015 - 2018) [1]. 

 

Biểu đồ 5. 1: Biểu đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 5. 2: Biểu đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2018 

 
Tổng diện tích đất đã sử dụng vào các mục đích nông nghiệp, phi nông nghiệp 

163.700,53 ha, chiếm 98,11 %. Diện tích đất chưa sử dụng là 3.155,99 ha, chiếm 1,89%. 
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 Phân theo mục đích sử dụng, đất đai được chia thành các loại đất sau: 

5.1.1. Đất nông nghiệp. 

Diện tích đất nông nghiệp năm 2015 là 113.027,2 ha chiếm 67,74% diện tích đất 

tựi nhiên; năm 2018 là 112.001,95 ha, chiếm 67,12 % diện tích tự nhiên. 

Bảng 5. 1: Diện tích, cơ cấu đất nông nghiệp [1]. 

STT Loại đất 

Năm 2015 Năm 2018 

Diện tích  

 ( ha) 

Tỷ lệ 

 (%) 

Diện tích  

 ( ha) 

Tỷ lệ 

 (%) 

 Đất nông nghiệp 113.027,2 100 112.001,95 100,0 

 Trong đó:     

1 

Đất sản xuất nông nghiệp: 91.460,4 90,92 90.895,08 81,15                

81,15  
- Đất trồng cây hàng năm: 83.004,5 73,44 82.452,52                 

73,62  
+ Đất trồng lúa 76.380,4 67,58 75.865,61 67,74                

67,74  + Đất cỏ dùng vào chăn nuôi                          

-    + Đất trồng cây hàng năm khác 6.624,1 5,86 6.586,91 5,88                  

5,887,54 - Đất trồng cây lâu năm: 8.455,9 7,48 8.442,56 7,54                  

7,54  

2 

Đất lâm nghiệp có rừng 2.950,4 2,61 2.950,43 2,63                  

2,63  - Rừng sản xuất                          

-    - Rừng phòng hộ 1.896,8 1,68 1.896,82 1,69                  

1,69  - Rừng đặc dụng 1.053,6 0,93 1.053,61 0,94                  

0,94  3 Đất nuôi trồng thủy sản 17.333,9 15,34 16.909,05 15,10                

15,10  4 Đất làm muối 716,8 0,63 703,23 0,63                  

0,63  5 Đất nông nghiệp khác 565,7 0,50 544,16 0,49                  

0,49  
5.1.2. Đất phi nông nghiệp. 

Diện tích đất phi nông nghiệp năm 2015 là 50.563,9 ha chiếm 30,30% tổng 

diện tích đất tự nhiên;năm 2018 là 51.698,58 ha chiếm 30,98% tổng diện tích tự nhiên, 

tỷ lệ đất phi nông nghiệp cao hơn so với vùng Đồng bằng sông Hồng (29,19%) và cao 

gấp 2,66 lần so với cả nước (11,47%).  

Bảng 5. 2: Diện tích cơ cấu đất phi nông nghiệp năm 2019 tỉnh Nam Định [1]. 

 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất 

Năm 2015 Năm 2018 

Tổng 

diện tích 

(ha) 

Cơ cấu  

(%) 

Tổng diện 

tích 

(ha) 

Cơ cấu  

(%) 

 Đất phi nông nghiệp 50.563,9 100 51.698,58 100 

 Trong đó:     

1 Đất ở 11.098,7 21,95 11.258,66 21,78 

 - Đất ở đô thị 1.348,3 2,67 9.822,23 19,00 
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 - Đất ở nông thôn 9.750,4 19,28 1.436,43 2,78 

2 Đất chuyên dùng 29.843,6 59,02 30.748,07 59,48 

 - Đất trụ sở cơ quan, công trình 

sự nghiệp 

1.139,4 2,25 1.147,24 2,22 

 - Đất quốc phòng, an ninh 160,4 0,32 166,09 0,32 

 - Đất sản xuất, kinh doanh phi 

nông nghiệp 

2.495,6 4,94 3.269,01 6,32 

 - Đất có mục đích công cộng 26.048,3 51,52 26.165,73 50,61 

3 Đất tôn giáo, tín ngưỡng 854,9 1,69 938,08 1,81 

4 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 1.954,0 3,86 1.956,50 3,78 

5 Đất suối sông và mặt nước chuyên 

dùng 

6.716,7 13,28 6.705,64 12,97 

6 Đất phi nông nghiệp khác 96,0 0,19 91,63 0,18 

5.1.3. Đất chƣa sử dụng 

Diện tích đất chưa sử dựng năm 2015 là 3.262,9 ha chiếm 1,96% tổng diện tích đất 

tự nhiên; năm 2018 là 3.155,99 ha, chiếm 1,89% diện tích tự nhiên. Trong đó: 

Bảng 5. 3: Diện tích đất chưa sử dụng [1]. 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất 

Năm 2015 Năm 2018 

Tổng 

diện tích 

(ha) 

Cơ cấu  

(%) 

Tổng diện 

tích 

(ha) 

Cơ cấu  

(%) 

 Đất chƣa sử dụng 3.262,9 100 3.155,99 100 

 Trong đó:     

1 Đất bằng chưa sử dụng 3.204,7 98,22 3.097,78 98,16 

2 Đất đồi núi chưa sử dụng 52,3 1,60 52,28 1,66 

3 Đất đá không có rừng cây 5,9 0,18 5,93 0,19 

Đất bằng chưa sử dụng chủ yếu là đất bãi bồi ven sông, biển, đất cồn cát, bãi cát 

phân bố tập trung ở các huyện Nghĩa Hưng, Giao Thủy;  

Đất đồi núi chưa sử dụng phân bố ở huyện Ý Yên, Vụ Bản chủ yếu là đất cỏ xen 

cây lùm bụi, đất xói mòn trơ sỏi đá;  

Núi đá không có rừng cây phân bố ở huyện Vụ Bản. 

Như vậy, trong 5 năm diễn biến sử dụng đất trên địa bàn tỉnh phù hợp với xu 

hướng phát triển kinh tế, xã hội theo xu thế tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ. 

5.2. DIỄN BIẾN Ô NHIỄM ĐẤT. 

5.2.1. Đối với đất nông nghiệp 

Hiện tại số liệu điều tra nghiên cứu về môi trường đất chưa nhiều, song qua khảo 

sát sơ bộ cho thấy diện tích đất nông nghiệp dùng cho trồng trọt có xu thế mất cân đối về 

dinh dưỡng đất do biến đổi khí hậu, tình trạng canh tác độc canh, thâm canh đã sử dụng 

nhiều phân bón vô cơ và hoá chất bảo vệ thực vật.   

a. Các thông số về thuốc bảo vệ thực vật: Thuốc bảo vệ thực vật có tính độc đối 

với mọi sinh vật (cả sinh vật có hại và sinh vật có lợi sống trong môi trường đất). Việc sử 



Báo cáo hiện trạng môi trƣờng tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020 

 

 112 
 

dụng thuốc bảo vệ thực vật để diệt các loại sâu bệnh có hại cho cây trồng, đồng thời đã 

tích luỹ hoá chất độc hại trong môi trường đất.  

Mặc dù diện tích đất nông nghiệp có xu hướng  giảm 91.460,4 ha (năm 2015) 

xuống 90.895,08 ha (năm 2018) [1] nhưng lượng thuốc BVTV lại tăng 314,4 tấn (năm 

2015) lên 490 tấn (năm 2018) [5] cho thấy lượng BVTV đang được sử dụng ngày càng 

nhiều, nếu không có biện pháp quản lý tốt sẽ làm gia tăng dư lượng thuốc BVTV trong 

môi trường. 

Hiện nay, các vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng đã được các xã xây 

dựng bể thu gom tại đồng ruộng, sau đó hợp đồng với đơn vị có chức năng đến vận 

chuyển xử lý theo quy định nên hạn chế dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật rơi vãi xuống 

môi trường đất. Mặt khác, các cơ quan chức năng đã tăng cường công tác quản lý, hướng 

dẫn nông dân tích cực sử dụng biện pháp để phòng, trừ dịch hại, giảm sự lệ thuộc vào hóa 

chất, đặc biệt khi sử dụng thuốc phải theo nguyên tắc “4 đúng” là đúng thuốc, đúng liều 

lượng nồng độ, đúng lúc và đúng cách để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của thuốc BVTV 

đối với môi trường.Theo kết quả quan trắc môi trường đất của Trung tâm Quan Trắc và 

Phân tích Tài nguyên Môi trường - Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định định kỳ 

hàng năm của tỉnh Nam Định cho thấy dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất vẫn 

đạt quy chuẩn cho phép. 

b. Đối với thông số kim loại nặng như: Cu, Pb, Cd 

Theo kết quả quan trắc môi trường đất trong thời gian vừa qua cho thấy khu vực 

làng nghề như làng nghề Vân Chàng - TT Nam Giang, làng nghề Tống Xá - xã Yên Xá 

và làng nghề Bình Yên – xã Nam Thanh đã có thấy xuất hiện hàm lượng kim loại như 

Cu, Pb, Cd. Tuy nhiên hàm lượng các kim loại nặng này nằm trong quy chuẩn QCVN03-

MT/BTNMT:2015. Hàm lượng kim loại nặng thay đổi theo thời gian và từng khu vực. 

Kết quả được thể hiện như sau: 

- Thông số Đồng:Hàm lượng trung bình năm của kim loại Đồng trong mẫu đất tại 

các vị trí thay đổi không ổn định. Năm 2016, hàm lượng Đồng trong đất có giá trị cao 

hơn các năm khác, cụ thể làng nghề Bình Yên có giá trị là 37,1mg/kg; làng nghề Vân 

Chàng có giá trị là 27,9mg/kg; tại Tống Xá có giá trị là 23,75 mg/kg.  
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Biểu đồ 5. 3: Hàm lượng đồng trong đất từ năm 2015 - 2019 

- Thông số Chì: Hàm lượng trung bình năm của kim loại Chì trong mẫu đất tại làng 

nghề Bình Yên cao hơn các khu vực khác (Làng nghề Vân Chàng, Tống Xá), trong đó 

năm 2017 có giá trị cao nhất là 44,83 mg/kg và có giá trị thấp nhất vào năm 2015 là 

12,95 mg/kg (biểu đồ 5.4). 

 
Biểu đồ 5. 4: Hàm lượng chì trong đất từ năm 2015 - 2019 

- Thông số Cadimi: Năm 2016, hàm lượng của kim loại Cd trong các mẫu đất có giá 

trị cao nhất, cụ thể (tại làng nghề Tống Xá – xã Yên Xá và làng nghề Bình Yên – xã Nam 

Thanh là 0,7mg/kg; làng nghề Vân Chàng – TT Nam Giang là 0,75mg/kg) (biểu đồ 5.5). 
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Biểu đồ 5. 5:Hàm lượng Cadimi trong đất giai đoạn năm 2015 - 2019 

Bên cạnh các yếu tố trên, thoái hóa đất nông nghiệp do biến đổi khí hậu:Năm 2019 

tỉnh Nam Định có 112.001,95 ha đất nông nghiệp, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên 

tình trạng hạn hán kéo dài kết hợp với triều cường trong vụ đông xuân đã làm cho nhiều 

diện tích đất canh tác của các huyện ven biển bị nhiễm mặn 

5.2.2. Đối với đất ven biển. 

Môi trường đất ở khu vực các huyện ven biển thường chịu nhiều tác động bởi các 

hoạt động tự nhiên như: bão, lũ, các hoạt động nhân sinh như hoạt động sản xuất công 

nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, du lịch... Vì vậy đất ven biển bị suy thoái và ô 

nhiễm từ nhiều nguồn khác nhau, biểu hiện rõ nhất của suy thoái đất ven biển là quá trình 

mặn hoá và quá trình phèn hoá đất.  

Theo kết quả quan trắc 02 mẫu đất khu vực ven biển là mẫu đất lâm nghiệp tại 

điểm cách cầu Vọp 500m về phía Đông xã Giao Thiện huyện Giao Thủy và mẫu đất tại 

khu vực bãi sú vẹt thuộc xóm 9, xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng cho thấy các thông số 

quan trắc đều nằm trong giới hạn của quy chuẩn cho phép. 
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CHƢƠNG VI: HIỆN TRẠNG ĐA DẠNG SINH HỌC 

 Đa dạng sinh học có vai trò quan trọng và vô cùng to lớn trong phát triển kinh tế 

xã hội, là cơ sở đảm bảo an ninh lương thực, duy trì nguồn gen vật nuôi, cây trồng, cung 

cấp nguồn nguyên liệu, dược liệu,… Nam Định là địa phương có tính đa dạng sinh học 

cao, nguồn lợi thuỷ sản đa dạng (gồm thuỷ sản nước ngọt, thuỷ sản nước lợ và nước 

mặn): cá, tôm, mực, moi, sò huyết, sò lông, bào ngư, cầu gai,... Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh 

có Vườn Quốc gia Xuân Thủy với diện tích hơn 15.000 ha trong đó có 7.100 ha diện tích 

vùng lõi được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới với rất nhiều loài 

động thực vật quý hiếm, có giá trị về bảo tồn.  

 Tỉnh Nam Định có hệ sinh thái (HST) đa dạng và phong phú được chia làm 9 loại 

chính, bao gồm HST rừng trồng trên đồi, HST rừng ngập mặn, HST trảng cỏ cây bụi, 

HST đất ngập nước, HST đầm nuôi trồng thủy sản, HST bãi cát ven biển, HST nông 

nghiệp, HST khu dân cư, HST nuôi trồng thủy sản ngoài đê.  

 Đa dạng sinh học còn được thể hiện đa dạng về loài và nguồn gen. Đa dạng loài 

được phân thành đa dạng hệ thực vật và đa dạng hệ động vật. Hiện nay có tới 1.062 loài 

thực vật trong đó bao gồm 7 loài quý hiếm, 4 loài thực vật bậc cao có mặt trong sách đỏ 

Việt Nam (2007); Có 631 loài động vật. Ngoài ra sinh vật ngoại lai  tại tỉnh Nam Định 

bao gồm 6 loại thực vật ngoại lai xâm hại, 2 loại thực vật  ngoại lai có nguy cơ xâm hại; 

đối với động vật ngoại lai có 4 loại xâm hại và 2 loại có nguy cơ xâm hại.  

UBND tỉnh đã phê duyệt Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh 

Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 dựa trên Nghị quyết số 27/NQ-

HĐND ngày 08/12/2018 của NĐND tỉnh Nam Định tại kỳ họp thứ bảy khóa XVIII tại 

Quyết định 2894/QĐ-UBND ngày 18/12/2018.  

6.1. ĐA DẠNG CÁC HỆ SINH THÁI. 

Theo quy luật hình thành và phát triển, tỉnh Nam Định có hai nhóm HST chính là: 

HST tự nhiên và nhân tạo, tạo nên sự đa dạng, phong phú của các hệ sinh thái trên địa 

bàn tỉnh Nam Định. Tỉnh Nam Định có 09 hệ sinh thái cụ thể trong bảng dưới đây. 

Bảng 6. 1: Diện tích các hệ sinh thái tỉnh Nam Định. [15] 

 

STT Hệ sinh thái Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

1 Hệ sinh thái rừng trồng trên đồi sót 77,29 0,05 

2 Hệ sinh thái trảng cỏ cây bụi 1.972,00 1,18 

3 
Hệ sinh thái nƣớc ngọt (Hệ sinh thái đất 

ngập nƣớc ) 
24.872,41 14,91 

 + HST nước chảy 11.642,60  6,98 

 +HST nước tĩnh 13.229,81 7,93 

4 HST rừng ngập mặn 3.045,00 1,82 
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STT Hệ sinh thái Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

5 HST đầm nuôi trồng thủy sản 1.560,00 0,93 

6 HST bãi cát ven biển 6.533,40 3,92 

7 HST nông nghiệp 87.057,92 52,18 

 + HST hoa màu 8.821 5,29 

 + HST cây công nghiệp lâu năm 815,2 0,49 

 + HST lúa nước 77.421,72 46,40 

8 HST khu dân cƣ 35.601,98 21,34 

 + HST dân cư đô thị 3.508,00 2,10 

 + HST dân cư nông thôn 31.502,93  18,88 

 + HST khu công nghiệp 591,05 0,35 

9 Nuôi thủy sản ngoài đê 6.134,00 3,68 

 Tổng 166.854,0 100,00 

Tỉnh ta có 72km bờ biển, là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng sâu sắc 

của biến đổi khí hậu, vì thế công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng có vai trò rất quan 

trọng. Rừng trên địa bàn tỉnh Nam Định chủ yếu là rừng ngập mặn và phi lao tập trung ở 

ven biển, trong đó tập trung tại bãi bồi huyện Nghĩa Hưng và vườn quốc gia Xuân Thủy 

huyện Giao Thủy. Diện tích lâm nghiệp giai đoạn từ năm 2015-2019 như sau [1]: 

Năm 2015 2016 2017 2018 

Diện tích rừng (ha) 2950,4 2950,4 2950,4 2950,43 

 Rừng có vị trí và vai trò quan trọng trong việc phòng hộ, bảo vệ môi trường, 

phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ đê biển, bảo vệ sản xuất 

nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản… Vì vậy, những năm qua, UBND tỉnh đã triển khai 

đồng bộ, quyết liệt các giải pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng với mục tiêu bảo vệ, 

duy trì và phát triển rừng hiện có, tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng của 

các cấp chính quyền, vận động các tổ chức và người dân tham gia bảo vệ, phát triển rừng. 

Trong năm 2019 tổng diện tích rừng trồng mới là 42 ha.[1, 16] 

6.1.1. Hệ sinh thái rừng trồng trên đồi sót. 

Hệ sinh thái rừng trồng phân bố trên các đồi sót thuộc huyện Vụ Bản và Ý Yên. 

Rừng được trồng trên núi sót đã bị bào mòn mạnh. Đa dạng sinh học thể hiện qua HST 

thực vật và động vật của của rừng:  

a. Thực vật: 

Rừng trồng chủ yếu là keo tai tượng, bạch đàn và được trồng trên núi sót đã bị bào 

mòn mạnh, nên góp phần chống xói mòn bảo vệ đất, bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan 

xanh cho đồi núi sót cao từ 20-40 m và dốc từ 15
°
-20

°
. 

 Thành phần các loài thực vật bậc cao gồm có 8 loài chủ yếu là thông nhựa (Pinus 

merkusii Jungh. & de Vriese), xoan, bạch đàn với cấu trúc 2 tầng: Tầng cây gỗ cao từ 8-

10m và tầng cây bụi xen cây thảo, rất ít dây leo.  
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b. Động vật:Đa dạng sinh học thể hiện qua các loài thú, chim, bò sát, lưỡng cư, côn 

trùng. Bao gồm: 25 loài thú trong đó có 4 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam 2007 và 2 

loại thuộc động vật rừng nguy cấp quý hiếm (theo nghị định 32 của chính phủ); 152 loài 

chim, trong đó có 2 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam 2007 và 12 loài thuộc nguy cấp 

quý hiếm (theo nghị định 32 của chính phủ) như ưng Nhật Bản, diều mào,…; 29 loài bò 

sát trong đó có 12 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam 2007 (rồng đất, rắn roi xanh,…); 9 

loài lưỡng cư; 161 loài côn trùng. 

6.1.2. Hệ sinh thái rừng ngập mặn 

Hệ sinh thái rừng ngập mặn gồm khu vực rừng đặc dụng tại Vườn Quốc gia Xuân 

Thủy huyện Giao Thủy và khu rừng phòng hộ ven biển khu vực bãi bồi huyện Nghĩa 

Hưng. Với sự đa dạng về các kiểu hệ sinh thái đất ngập nước và thảm thực vật ngập mặn 

phát triển. Đặc trưng cơ bản của kiểu HST này là có thảm rừng ngập mặn phát triển mạnh 

trên nền bùn nhuyễn, bùn cát. Loại sinh cảnh này thường ở khu triều giữa và triều cao, 

nơi có thời gian ngập nước khi triều cường trong ngày. 

Rừng ngập mặn đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái, có nhiều lợi ích cho 

động vật, con người và cả hệ sinh thái xung quanh.Thân, cành và rễ của rừng ngập mặn 

đóng vai trò là rào cản giúp giảm ảnh hưởng của ngập lụt, sóng, gió mạnh. Nhờ vậy mà 

bảo vệ con người, nhà cửa, đồng ruộng khỏi thiên tai bão lũ, sóng triều.Rừng ngập mặn 

giúp bảo vệ đất đai, bờ biển không bị ảnh hưởng của sóng và xói lở, ngoài ra chúng còn 

tăng diện tích đất thông qua việc giữ lại và kết dính vật liệu phù sa từ biển mang ra. Cũng 

chính cách này mà cây rừng ngập mặn đã tự tạo cho mình được môi trường sống thích 

hợp như loài mắm, đước, bần, ô rô… Rừng ngập mặn còn có vai trò trong loại bỏ các ô 

nhiễm khí thải, trầm tích, phú dưỡng ra khỏi kênh rạch, sông ngòi, đại dương. Đây là môi 

trường sống của rất nhiều các loài động, thực vật, đóng vai trò quan trọng trong hệ lưới 

thức ăn phức tạp. Do đó nếu suy giảm rừng ngập mặn thì đãn đến các hiện tượng bão lũ, 

xói lở, mất cân bằng hệ sinh thái.  

* Rừng ngập mặn khu vực Vườn Quốc Gia Xuân Thủy. 

Vườn Quốc Gia Xuân Thủy có tổng diện tích là 15.000 ha, bao gồm vùng lõi 

khoảng 7.100 ha (3.100 ha diện tích đất nổi có rừng khi triều kiệt và khoảng 4.000 ha đất 

còn ngập nước). Vùng đệm khoảng 8.000 habao gồm phần diện tích còn lại của Cồn 

Ngạn (ranh giới tính từ phía trong đê biển đến lạch sông Vọp), diện tích của Bãi Trong và 

diện tích của 5 xã: Giao Thiện, Giao An, Giao Lạc, Giao Xuân và Giao Hải. Vườn quốc 

gia Xuân Thủy, vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển (DTSQ) châu thổ sông Hồng được 

quốc tế công nhận năm 2004. Đây là khu Ramsar đầu tiên của Đông Nam Á, được công 

nhận vào năm 1989, là khu bảo tồn các loài chim di cư có tầm quan trọng quốc tế. Khu 

Ramsar Xuân Thuỷ hiện đang lưu giữ những giá trị đa dạng sinh học phong phú với các 

loài quý hiếm.[15] 
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Thành phần loài sinh vật cũng như hệ sinh thái ở đây khá đa dạng và phong phú, 

gồm 106 loài thực vật nổi, rong 01 loài, cỏ biển 02 loài, 202 loài thuộc các nhóm thực vật 

bậc cao chủ yếu là sú, vẹt, đước, mắm biển, trang, bần…; Động vật có 8 loài thú, 222 loài 

chim thuộc 42 họ 12 bộ (có 09 loài có tên trong Danh sách Đỏ các loài bị đe dọa tuyệt 

chủng ở quy mô toàn cầu như Bồ nông chân xám, Cò quặm đầu đen,…), ngoài ra bao 

gồm 20 loài bò sát trong đó có 8 loài quý hiếm và có giá trị bảo tồn; 10 loài ếch nhái; 154 

loài cá; 425 loài côn trùng. 

 Tại các khu vực sông nhánh, lạch triều hình thành trong vùng khống chế bởi 2 

sông nhánh của Vườn Quốc gia Xuân Thủy là sông Trà và sông Vọp chảy theo hướng 

Đông Bắc – Tây Nam, có các nhóm sinh vật nổi, động vật đáy như Ốc vân, Ốc gạo, Tôm 

he, Cua bơi; Giun nhiều tơ và nhiều loài cá nước lợ, nước mặn, đặc biệt ven bờ sông 

nhánh, lạch triều có loài Cá bống bớp và nhiều loài chim nước. 

* Rừng ngập mặn khu vực bãi bồi huyện Nghĩa Hưng: 

 Khu vực bãi bồi huyện Nghĩa Hưng có tổng diện tích khoảng 5.290,5 ha, phần 

diện tích này trải dài qua 9 xã từ vùng bãi bồi xã Phúc Thắng đến xã Nam Điền, trong đó 

có 3 xã giáp biển gồm: Nam Điền có diện tích 452,59 ha; Phúc Thắngcó 201,1 ha; thị 

trấn Rạng Đông có 807 ha và 6 xã không giáp biển được tạm giao quyền quản lý hành 

chính gồm: Nghĩa Hải 1.744ha, Nghĩa Thành 470, Nghĩa Lâm 457 ha, Nghĩa Lợi 316 ha, 

Nghĩa Thắng 275 ha, Nghĩa Hùng 270ha. Khu vực bãi bồi huyện Nghĩa Hưng có khoảng 

1.670,48 ha đất rừng trồng phòng hộ tập trung ở khu vực Cồn Mờ và vùng Đông Nam 

Điền. Khu vực rừng ngập mặn phòng hộ này được UNESCO công nhận là vùng đệm khu 

dự trữ sinh quyển đồng bằng châu thổ Sông Hồng.  

Thực vật ngập mặn có 21 loài, thực vật nổi có 205 loài (Cửa Lạch Giang 106 loài, 

cửa Đáy 99 loài). Động vật nổi tại cửa Lạch Giang có 88 loài, cửa Đáy có 59 loài, Động 

vật đáy: Có khoảng 171  loài. Giáp xác: Có 77 loài. Thân mềm: Có 78 loài. Giá biển: Có 

1 loài thuộc lớp tay cuốn. Cá: Có 162 loài. Trong số này nhóm cá nước lợ - mặn chiếm 

ưu thế với 125 loài, chiếm 77,2%, còn lại là cá nước ngọt 37 loài. Chim: Vùng bãi bồi 

Nghĩa Hưng có 96 loài chim thuộc 55 giống, 27 họ, 13 hộ, như vậy tại vùng này đã có 

mặt hầu hết thành phần loài chim của vùng đất ngập nước thuộc vùng châu thổ sông 

Hồng.  

6.1.3. Hệ sinh thái trảng cỏ, cây bụi. 

 Hệ sinh thái trảng cỏ, cây bụi phân bố tại khu vực đồi sót thuộc xã Yên Lợi huyện 

Ý Yên và rải rác ở các bãi ven sông Hồng, sông Ninh Cơ, sông Đào; tại một số khu vực 

đất trống, khu khai thác vật liệu xây dựng, các khu vực nghĩa trang trong toàn tỉnh. Hệ 

sinh thái trảng cỏ cây bụi có diện tích 1.972ha, chiếm 1,18% diện tích tự nhiên của tỉnh. 

 Trong hệ sinh thái này có tổng số 531 loài thực vật bậc cao trong đó có 3 loài nằm 

trong sách Đỏ năm 2007: 1 loài thuộc diện sẽ nguy cấp VU (găng nghèo), 2 loài thuộc 

diện nguy cấp EN (hoàng thảo; sâm cau) 
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Đối với hệ động vật bao gồm 9 loài thú,101 loài chim trong đó có 2 loài nằm trong 

sách đỏ, 29 loài bò sát, 10 loài lưỡng cư, 174 loài côn trùng trong đó có nhiều loài nằm 

trong sách Đỏ năm 2007 như cầy nhông, cầy hương, rồng đất, rắn rỏi xanh, trăn đất, trăn 

gấm, ếch gai,… 

6.1.4. Đất ngập nƣớc (HST nƣớc ngọt) 

 Hệ sinh thái đất ngập nước bao gồm ao, hồ, đầm và sông; được phân chia thành 2 

dạng: nước đứng và nước chảy. 

* Hệ sinh thái nước chảy. 

 Hệ sinh thái nước chảy bao gồm các sông lớn, nhỏ: sông Hồng, sông Ninh Cơ, 

sông Đáy, sông Sò, sông Đào, sông Sắt,….  

 Nhóm sinh vật nổi (gồm động, thực vật nổi) và cá là một trong những yếu tố cấu 

thành HST nước chảy. Sự phân bố của nhóm động vật, thực vật nổi phụ thuộc tốc độ 

dòng chảy, sự biến động theo mùa. Với nhóm cá thì sự phân bố và phát triển còn bị giới 

hạn bởi cấu tạo và tính chất của nền đáy. Trong thành phần các loài cá của HST nước 

chảy, ngoài sự có mặt của một số đại diện cá nước ngọt như cá chép, cá trôi, cá trắm, cá 

mè,...còn có một số loài cá di cư như cá mòi, cá cháy. 

 Kết quả khảo sát thời gian gần đây cho thấy, HST nước chảy có thành phần các 

loài động, thực vật phù du và động vật đáy không phong phú như HST nước đứng. Trong 

hệ sinh thái này số lượng các loài bò sát gồm có 5 loài trong đó có 1 loài thuộc diện nguy 

cấp EN trong Sách đỏ 2007 (ếch vạch). Tuy nhiên các loài cá thuộc hệ sinh thái này khá 

nhiều với 28 loài trong đó có 1 loài thuộc diện sẽ nguy cấp VU trong Sách Đỏ 2007 (cá 

lăng chấm). 

* Hệ sinh thái nước đứng 

Hệ sinh thái nước đứng phân bố rải rác trong toàn thành phố, với các hồ, ao, đầm lớn, 

nhỏ, một số hồ đặc trưng như: Hồ Vị Xuyên, hồ Truyền Thống, hồ Hàng Nan, hồ Vị Hoàng, 

Đầm Sét,… 

 Hệ sinh thái nước đứng có sự đa dạng về thành phần loài thực vật nổi. Với Nam 

Định ngành Vi khuẩn lam đã phát hiện được 114 loài, 6 họ. Tảo chia làm 3 ngành, 378 

loài. Khác với HST nước chảy, HST nước đứng có một số loài thực vật phân bố theo 

chiều dày của tầng nước như rong đuôi chó, tóc tiên nước. Một số loài có lá nổi trên mặt 

nước, rễ bám vào nền đáy như sen, súng. Một số loài là thực vật nổi trên mặt nước như 

bèo ong,  bèo hoa dâu,…Ven bờ các HST nước đứng có một số loài thực vật như: khoai 

nước, cỏ gà, cỏ lồng vực nước.  

Động vật nổi có 158 loài với 48 họ, 1 loài thú, 55 loài chim.Các HST nước đứng 

thường được sử dụng để nuôi cá, chủ yếu là cá chép, cá mè trắng, cá trắm đen,…Có một 

số loài cá tự nhiên như cá diếc, cá rô đồng, cá cờ,… . Ngoài ra còn có cua đồng, ốc. 
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Các HST đất ngập nước không chỉ tạo cho Nam Định nét đẹp rất riêng, mà còn góp 

phần làm cho Nam Định giảm bớt tính cực đoan của thời tiết về mùa hè. Mặt khác, các 

HST đất ngập nước bao gồm sông, hồ, ao, là nguồn cung cấp nước phục vụ sinh hoạt, sản 

xuất và các hoạt động khác, đồng thời góp phần điều tiết lượng nước mưa, pha loãng và 

xử lý nước thải của hồ. Vì vậy, cần bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên của các vùng đất ngập 

nước đặc thù của tỉnh Nam Định nhằm bảo vệ, phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản, đặc 

biệt là các giống loài thủy sản quý hiếm, có giá trị kinh tế và khoa học cao, bảo đảm cân 

bằng sinh thái, giữ gìn đa dạng sinh học các vùng nước nội địa ở mức độ cao. Ngoài ra 

còn có ý nghĩa về du lịch - nghiên cứu - giáo dục, bảo vệ môi trường sinh thái, điều hòa 

khí hậu, nâng cao chất lượng sống của dân cư. 

6.1.5. Hệ sinh thái đầm nuôi thủy sản 

 Hệ sinh thái đầm nuôi thủy sản bao gồm thủy sản nước ngọt, thủy sản nước mặn 

và thủy sản nước lợ. Trong đó đầm nuôi thủy sản nước lợ chủ yếu tại khu vực ven biển 

của huyện Giao Thủy, Nghĩa Hưng và Hải Hậu. Các loại thủy sản nuôi trồng chủ yếu là 

tôm, cá và các loài thủy sản khác ((ngao, cua,…) 

- Căn cứ vào Niên giám thống kê tỉnh Nam Định năm 2019 Các loài thủy sản nước 

ngọt: mặc dù diện tích nuôi trồng thủy sản nước ngọt của tỉnh trong những năm qua có 

chiều hướng giảm (từ 9.428 ha năm 2015 giảm xuống 9.091 ha  năm 2019) nhưng nhờ áp 

dụng các phương pháp nuôi hợp lý đồng thời tạo ra được nhiều giống nuôi có khả năng 

thích nghi và chống chịu bệnh tật tốt nên sản lượng thủy sản nước ngọt tăng trong những 

năm qua(từ 41.065 tấn năm 2015 đến 55.533 tấn năm 2019). Các loài thủy sản nước phổ 

biến được nuôi trong địa bàn tỉnh như: cá rô phi, cá trắm cỏ, chép, tôm càng xanh,.. ngoài 

ra còn có các loài thủy sản có giá trị kinh tế cao như: Baba, ếch, rắn, cá tra, cá diêu 

hồng,...cũng được nhiều hộ dân phát triển nuôi ở các huyện như Giao thủy, Hải Hậu, 

Trực Ninh,.. 

 - Thủy sản nước mặn: Trong những năm gần đây điều kiện thời tiết của tỉnh ta có 

các diễn biến phức tạp, nước biển dần lấn sâu vào đất liền nên khu vực các xã ven biển 

của các huyện Hải Hậu, Giao Thủy, Nghĩa Hưng thay đổi mục đích sử dụng đất. Diện 

tích nuôi thủy sản nước ngọt giảm thay vào đó diện tích nuôi trồng thủy sản nước mặn 

tăng (từ 1.708 ha năm 2015 đến 2.179 ha năm 2018). Các loài nuôi trồng bao gồm là 

tôm, cá, cua, ngao, tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei), Tôm sú (Penaeus 

monodon),Sò huyết (Anadara granosa )và cua bùn (Scylla serrata). Đặc biệt, Nam Định 

đã sản xuất được giống hàu sữa  trong bể.  Các loài hàu sữa, hàu sú, móng tay, sò lông 

chưa được nuôi thương phẩm do điều kiện tự nhiên không phù hợp (các loài này phù hợp 

với môi trường nước tĩnh) mà chỉ được khai thác tự nhiên.  

 Vùng đệm vườn quốc gia Xuân Thuỷ có điều kiện thuận lợi cho phát triển nuôi 

trồng thuỷ hải sản nhất là các đầm phá và bãi triều. Trong số các hộ nuôi thủy sản tập 

trung chủ yếu là nuôi tôm chiếm 51%, các hộ nuôi cá và nuôi ngao, vạng chiếm 15%, còn 
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lại là nuôi các loại thủy sản khác. Khu vực nuôi trồng thủy sản của người dân rất đa dạng, 

nhưng nuôi nhiều nhất là ở Bãi Trong (chiếm 31,94% số hộ nuôi trồng thủy sản), các hộ 

nuôi ở Cồn Lu chiếm 26,39%, và một số mặt nước khác như các ao kênh, ruộng đồng 

chiếm 11,11%, Cồn Ngạn chiếm 13,89%.  

 Hiện nay, hình thức nuôi tôm thâm canh hoặc công nghiệp đang phát triển ở Cồn 

Ngạn và Bãi Trong. Đối tượng nuôi chủ yếu là tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus 

vannamei) và cua bùn (Scylla serrata). Do mực nước luôn ổn định nên trong đầm nuôi 

thuỷ sản quảng canh ở vùng lõi, cây ngập mặn chỉ rải rác, nhiều nơi bị chặt trắng hoàn 

toàn; nhóm sinh vật nổi phát triển về mật độ. Ngoài nuôi tôm, cua, trong đầm còn nuôi 

rong câu với sản lượng đáng kể. Đầm nuôi tôm cũng là nơi có nhiều loài chim nước lui 

tới kiếm mồi. Đây có thể xem là hệ sinh thái do con người và tự nhiên phối hợp tạo 

thành.  

 Ngoài ra, những hộ nuôi thủy sản trong các khu vực rừng ngập mặn Cồn Ngạn 

(rừng trồng) chiếm 8,33%, và nuôi trong rừng ngập mặn tự nhiên chiếm 5%. Bãi triều 

không có rừng ngập mặn ở phân khu phục hồi sinh thái của vườn quốc gia Xuân Thủy 

cuối Cồn Lu được sử dụng để nuôi ngao, vạng rộng khoảng 700 ha. 

 - Thủy sản nước lợ: Diện tích nuôi trồng thủy sản nước lợ giảm từ 4.825 ha năm 

2015 xuống 4.461 ha năm 2019, nhờ áp dụng các phương pháp nuôi hợp lý đồng thời tạo 

ra được nhiều giống nuôi có khả năng thích nghi và chống chịu bệnh tật tốt nên sản lượng 

thủy sản nước ngọt tăng trong những năm qua (từ 10.204 tấn năm 2015 đến 14.553 tấn 

năm 2019).Các loài nuôi trồng khu vực đầm chủ yếu là tôm, cá, cua kết hợp. Hình thức 

nuôi thường là quảng canh cải tiến (đầm rộng từ vài ha trở lên tới hơn 120 ha, nguồn 

nước cấp, thoát theo chế độ thuỷ triều qua các cửa cống, bổ sung con giống).  

6.1.6. Hệ sinh thái bãi cát ven biển 

 Hệ sinh thái này xuất hiện tập trung ngoài đê biển hai huyện Hải Hậu và Nghĩa 

Hưng. Hệ sinh thái bãi cát ven biển có diện tích 6.533,40ha, chiếm 3,92% diện tích tự 

nhiên của tỉnh. Ngoài ra, các cồn cát được hình thành phổ biến ở vùng cửa sông Hồng, từ 

các nguồn bồi tích sông đưa ra được các dòng chảy ven bờ và sóng di chuyển về hai phía 

cửa sông. Trong hệ sinh thái này tổng số có 46 loài thực vật; 1 loài thú, 50 loài chim, 11 

loài bò sát, 3 loài lưỡng cư. 

 Các dạng bãi triều bằng phẳng, ngập nước thường xuyên vào những ngày nước 

cường, chỉ được phơi cạn vào kỳ nước kém. Nền đáy là cát bột, bùn cát, bùn sét tùy theo 

điều kiện động lực mạnh hoặc yếu của quá trình tương tác sông và biển. Do không có 

thực vật che phủ, trao đổi nước tốt, nên là môi trường phát triển cho nhiều loài động vật 

đáy: thân mềm có hàu, ốc dạ, ốc sắt, ốc bùn, loài giáp xác có sẳng , còng đỏ,… 

 Ở vườn quốc gia Xuân Thuỷ, HST bãi cát ven biển rộng lớn ở phân khu phục hồi 

sinh thái của vườn, phía Tây - Nam Cồn Lu là khu vực nuôi thuần loài ngao Bến Tre 

(Meretrix serata). Tại đây khu vực Cồn Xanh, Cồn Mờ có lớp cát mỏng và vẫn đang tiếp 
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tục bồi đắp do phù sa từ sông Hồng đem lại, thường bị ngập khi thuỷ triều lên. Hầu hết hệ 

sinh thái mới này ở Cồn Xanh đang để tự nhiên, cho nên các loài thân mềm 2 mảnh vỏ rất 

đa dạng về thành phần loài, bao gồm cả các loài ngao bản địa như ngao dầu, ngao vân,... 

Hiện nay, hệ sinh thái mới ở Cồn Xanh là nơi tập trung an toàn cho nhiều loài chim nước 

di cư với những đàn tới hàng chục cá thể. 

 Vùng nước cửa sông Ba Lạt được xác định từ điểm đầu của xã Giao Thiện tới 

vùng nước ven bờ ngoài của Cồn Lu tới độ sâu 6m khi triều kiệt, kéo dài sang phía Tây 

nam tới cuối bãi triều nuôi ngao ở Cồn Lu. Vùng nước cửa sông Ba Lạt có nhóm sinh vật 

nổi phát triển trong tầng nước. Quần xã động vật đáy bao gồm giáp xác có họ tôm he, họ 

cua bơi, một số loài thuộc họ tôm càng sông, họ cua rạm, hến vỏ mỏng,... Khu hệ cá vùng 

nước cửa sông rất đa dạng về thành phần loài. Người dân địa phương đặt khá nhiều đăng 

đáy với chiều dài hàng trăm mét ở vùng cửa sông để bắt cá. 

Hệ sinh thái bãi cát ven biển còn đang chịu tác động của các quá trình địa chất 

mạnh hơn rất nhiều các quá trình thổ nhưỡng, nên gần như trơ trụi hoặc chỉ có rau muống 

biển sinhh sống. Ở Quất Lâm, Thịnh Long,… ngành du lịch đã khai thác những đoạn bờ 

cát mịn, rộng thoải để xây dựng thành các bãi tắm phục vụ khách du lịch. Đây cũng là nơi 

tập trung của các loài Ngao bản địa như Ngao dầu, Ngao vân, ….; và nhiều loài chim 

nước di cư. 

6.1.7. Hệ sinh thái nông nghiệp 

Hệ sinh thái nông nghiệp có diện tích 87.058 ha, chiếm 52,18% diện tích tự nhiên 

của tỉnh Nam Định. Đây là hệ sinh thái có diện tích lớn nhất của tỉnh và phân bố ở hầu 

hết các huyện của tỉnh.  

Đối với thực vật bậc cao trong hệ sinh thái này có tổng số 216 loài, chủ yếu là các 

loài cây trồng phục vụ cho đời sống sinh hoạt của người dân như ngô, mía, gừng, lúa, 

khoai,… 

 Động vật bậc cao: Bao gồm 13 loài thú, 79 loài chim, 12 loài bò sát, 10 loài lưỡng 

cư, 386 loài côn trùng, trong đó có nhiều loài quý hiếm dược ghi tong sách Đỏ năm 2007 

như cò trắng, cò hương, bướm phượng đốm kem,… 

Hệ sinh thái nông nghiệp bao gồm các cánh đồng lớn, nhỏ khác nhau, nằm trên các 

vùng đất bằng hay đất dốc, chủ yếu là trồng lúa nước và hoa màu, trong đódiện tích lúa 

cùng các loại hoa màu điển hình hàng năm như sau:  

Bảng 6. 2: Diện tích lúa, ngô, khoai điển hình hàng năm. [1] 

Đơn vị tính: ha 

TT 
Sản lƣợng các cây 

trồng 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

1 Cây lúa 154.434 153.044 151.155 149.089 146.919 

2 Cây ngô 4.448 4.400 4.738 4.235 3.719 



Báo cáo hiện trạng môi trƣờng tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020 

 

 123 
 

3 Cây khoai lang 1.684 1.532 1.423 1.343 1.359 

 Như vậy diện tích lúa cùng một số loại hoa màu giảm qua các năm từ: diện tích 

lúa giảm 7.515 ha từ năm 2015 – 2019, diện tích ngô giảm 729 ha, diện tích khoai lang 

giảm 325 ha. Năng suất lúa tăng từ 111,76 tạ/ha đến 120,9 tạ/ha từ năm 2017 – 2019; 

năng suất ngô tăng từ 44,08 tạ/ha lên 47,87 tạ/ha từ năm 2015 – 2019; năng suất khoai 

lang tăng từ 88,71 tạ/ha lên 116,88 tạ/ha.  

 Số lượng một số loài chăn nuôi từ năm 2015 đến 2019 

Bảng 6. 3: Số lượng gia súc, gia cầm tỉnh Nam Định giai đoạn 2015 -2019.[1] 

Đơn vị tính: con 

TT Tên vật nuôi 
Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

1 Trâu 6888 7291 7656 7545 7635 

2 Bò 32103 31781 30853 29328 28858 

3 Lợn 802292 783940 756436 758406 594796 

4 Dê 7266 9486 11389 10695 11031 

5 Gia cầm (gà, vịt, 

ngan, ngỗng) 

7620 7773 7615 7886 8465 

 Từ năm 2015 đến năm 2019 số lượng trâu tăng 747 con, dê tăng 3.765 con, gia 

cầm tăng 845 con; trong khi đó số lượng lợn giảm 207.496 con, 3.245 con.  

6.1.8. Hệ sinh thái khu dân cƣ 

a. Hệ sinh thái khu dân cƣ đô thị  

 Khu dân cư đô thị phân bố tập trung ở thành phố Nam Định và 16 thị trấn của các 

huyện. Hệ sinh thái khu dân cư đô thị có diện tích 3.508 ha, chiếm 2,10% diện tích tự 

nhiên của tỉnh Nam Định. 

 Khu dân cư đô thị Nam Định có thành phần loài động, thực vật khá đa dạng, 

phong phú: 

 Tổng số các loài thực vật bậc cao của khu vực là 236 loài. Chủng loại hoa khá 

phong phú gồm: xanh, si, hoa hồng, cúc, đào, lily, cẩm chướng, lan, violet, hoa phăng, 

hoa huệ... 

 Động vật bậc cao: Thành phần các loài thú ở đây có tổng số 15 loài, chủ yếu là 

những vật nuôi trong gia đình. Tổng số loài chim trong khu vực này có 43 loài. Tổng số 

loài bò sát là 11 loài. Số loài côn trùng trong hệ sinh thái này là 62 loài.  

b. Hệ sinh thái khu dân cƣ nông thôn 

 Hệ sinh thái khu dân cư nông thôn bao gồm: thôn, xóm, làng, bản ... được phân bố 

khắp tỉnh Nam Định, bao quanh các thị trấn các huyện, thành phố Nam Định, khu công 
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nghiệp,... Hệ sinh thái khu dân cư nông thôn có diện tích 31.502,93 ha, chiếm 18,88% 

diện tích toàn tỉnh, là hệ sinh thái có diện tích lớn thứ 2 sau hệ sinh thái nông nghiệp. 

Hệ sinh thái khu dân cư nông thôn khá đa dạng về các loài cây trồng, vật nuôi 

không chỉ nhằm mục đích sản xuất lương thực, thực phẩm mà còn phục vụ các mục đích 

khác: sinh vật cảnh, dược liệu, cây ăn quả, cây bóng mát, cây lấy củi, làm vật liệu xây 

dựng,... 

 Tổng số loài thực vật bậc cao trong hệ sinh thái này là 418 loài, trong đó có 2 loài 

có tên trong Sách Đỏ 2007 (vương tùng và hoàng thảo).Với các khu vườn hỗn hợp bao 

gồm cây trồng, cây bụi,… (hệ sinh thái vườn gia đình).  

Động vật có tổng số 30 loài thú chủ yếu là các loài thú được nuôi theo hộ gia đình, 

chim có tổng số 96 loài, 13 loài bò sát. Một số loài thuộc danh mục quý hiếm như tắc kè, 

gà lôi trắng, chích chèo lửa,… 

c. Hệ sinh thái khu công nghiệp 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Nam Định đã có 03 khu công nghiệp đang hoạt động, bao 

gồm: KCN Hòa Xá, KCN Mỹ Trung và KCN Bảo Minh với tổng diện tích khoảng 

591,05ha, chiếm 0,35% diện tích tự nhiên của tỉnh.Đa dạng thực vật bậc cao có tổng số 

19 loài, trong đó chủ yếu là các loại cây trồng trong các khu vực đô thị. Thành phần gồm 

6 loài chủ yếu là các loài vật nuôi, 8 loài chim như: chích chòe, chào mào, vàng anh, sẻ 

bụi,... 

6.1.9. Nuôi thủy sản ngoài đê 

 Nuôi thủy sản ngoài đê tại khu vực ven biển của huyện Giao Thủy, Nghĩa Hưng 

và Hải Hậu với diện tích 6.134,00 ha, chiếm 3,68% diện tích tự nhiên của tỉnh.Các loài 

nuôi trồng bao gồm là tôm, cá, cua, ngao, tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei), 

Tôm sú (Penaeus monodon),Sò huyết (Anadara granosa )và cua bùn (Scylla serrata). 

Đặc biệt, Nam Định đã sản xuất được giống hàu sữa  trong bể.  Các loài hàu sữa, hàu sú, 

móng tay, sò lông chưa được nuôi thương phẩm do điều kiện tự nhiên không phù hợp 

(các loài này phù hợp với môi trường nước tĩnh) mà chỉ được khai thác tự nhiên. Thời 

gian nuôi các loại thuỷ sản khác nhau, trung bình một vụ tôm thả nuôi khoảng 3 - 4 tháng 

(tôm thẻ chân trắng), 6 - 7 tháng (tôm sú) và thời gian tôm nuôi quảng canh khoảng 9 

tháng. 

6.2. LOÀI VÀ CÁC NGUỒN GEN 

6.2.1. Đa dạng loài 

6.2.1.1. Hệ thực vật 

a. Thành phần loài 

* Thành phần loài thực vật bậc thấp: Có 2 giới: Giới không nhân và giới có nhân 

Giới không nhân - Prokaryota 
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 Giới không nhân chỉ có 1 ngành là ngành Vi khuẩn lam (Cyanobacteriophyta). 

Ngành vi khuẩn lam ở nước ta có 4 bộ 10 họ. Riêng Nam Định ngành Vi khuẩn lam đã 

phát hiện được 114 loài, 6 họ. 

Giới có nhân - Eukaryota 

 ▪ Tảo – Algae: Đây cũng chính là thành phần thực vật nổi, gồm có: 

 - Ngành Tảo silic - Bacillariophyta: có 17 họ, 128 loài 

 - Ngành Tảo lục - Chlorophycophyta: có 19 họ 225 loài 

 - Ngành Tảo giáp - Pyrrophyta: có 4 họ, 25 loài 

Các loài tảo phân bố chủ yếu ở các thủy vực bị ô nhiễm, kênh dẫn nước thải, ao hồ 

nuôi cá,... Đã biết 378 loài thuộc 40 họ của 3 ngành. 

* Thành phần loài thực vật bậc cao 

 Thành phần loài thực vật bậc cao tỉnh Nam Định có 5 ngành thuộc hệ thực vật bậc 

cao có mạch của hệ thực vật Việt Nam. 

Bảng 6. 4: Sự phân bố số họ, chi và loài theo ngành của hệ thực vậtNam Định.[15] 

TT Ngành Số họ Số chi Số loài 

1 Cỏ tháp bút - Equisetophyta 1 1 2 

2 Thông đất - Lycopodiophyta 1 1 1 

3 Dương xỉ - Polypodiophyta 10 18 31 

4 Hạt trần - Gymnospermae 5 6 7 

5 Hạt kín - Angiospermae 135 522 1021 

5.1 Lớp Hai lá mầm - Dicotyleclones 99 384 766 

5.2 Lớp một lá mầm - Monocotyledones 36 138 255 

 Tổng 152 548 1062 

b. Loài quý hiếm 

 Kết quả đã thống kê được hệ thực vật Nam Định có 7 loài quý hiếm, trong đó có 4 

loài thực vật bậc cao có mạch được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam (2007); có 3 loài thuộc 

phụ lục IA và IIA trong Nghị định 32/2006-CP. Trong số 4 loài trong Sách Đỏ Việt Nam 

(2007), có 2 loài thuộc nhóm EN (nguy cấp), 2 loài thuộc nhóm VU (sẽ nguy cấp). 

Bảng 6. 5: Danh sách các loài thực vật quý hiếm của hệ thực vật Nam Định.[15] 

TT Tên khoa học Tên Việt Nam 

Mức độ đe dọa 

SĐVN 

2007 

NĐ 

32/CP 

1 Cycas revoluta Thunb. Vạn tuế  IIA 

2 Cycas szechuannesis Sheng S L. K. Thiên tuế  IIA 
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TT Tên khoa học Tên Việt Nam 

Mức độ đe dọa 

SĐVN 

2007 

NĐ 

32/CP 

Fu 

3 Dalbergia tonkinensis Prain Sưa bắc bộ  IA 

4 
Fagerlindia depauperata (Drake.) 

Tireng. 

Chim trích, 

Găng nghèo 
VU  

5 
Murraya glabra (Guillaum.) 

Guillaum. 
Vương tùng VU  

6 Curculigo orchioides Gaertn. 
Sâm cau, Ngải 

cau 
EN  

7 Dendrobium nobile Lindl. Hoàng thảo EN  

Ghi chú: 

- EN: Nguy cấp – Endangered; VU: Sẽ nguy cấp – Vulnerable ; 

- LR: Ít nguy cấp - Lower risk;  

- IA: Nhóm thực vật rừng nghiêm cấm khai thác sử dụng vì mục đích thương mại 

- IIA: Nhóm thực vật rừng hạn chế khai thác vì mục đích thương mại 

6.2.1.2. Hệ động vật 

 Để đánh giá sự đa dạng của hệ động vật, chúng tôi tập trung thu thập tài liệu, điều 

tra khảo sát các nhóm động vật sau đây: 

 - Nhóm động vật có xương sống gồm: Thú, chim, bò sát, ếch nhái và cá. 

 - Nhóm động vật không xương sống: Côn trùng, động vật nổi, động vật đáy. 

 Sau đây là kết quả thống kê thành phần loài các nhóm động vật ở Nam Định: 

a. Nhóm động vật có xương sống 

a1. Thú  

 Kết quả điều tra, khảo sát đã thống kê được thành phần thú gồm 46 loài thuộc 7 bộ 

và 20 họ. Trong đó có những loài dễ quan sát như các loài Dơi, Sóc, Chồn và một số loài 

ghi nhận qua phỏng vấn hoặc căn cứ vào các di vật còn lưu giữ trong nhà dân.  

 Đã ghi nhận được 6 loài thú quý hiếm. Trong đó có 6 loài nằm trong Sách Đỏ Việt 

Nam và3loài nằm trong phụ lục của Nghị định 32/2006-CP. Có 2loài nằm trong phụ lục 

của Nghị định 160/2013 NĐ-CP về các loài quý hiếm cần được ưu tiên bảo vệ. Các loài 

thú quý hiếm của hệ động vật Nam Định bao gồm:  Dơi oi, dơi mũi ống cánh lông, dơi 

chó tai ngắn, rái cá thường, cầy giông, cầy hương.  

a2. Chim 
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 Thành phần chim ở Nam Định tương đối phong phú, gồm 323 loài thuộc 17 bộ, 56 

họ. Trong đó có 30 loài quý hiếm, trong đó có 16 loài được ghi vào Sách Đỏ Việt Nam 

(2007) và 15 loài nằm trong phụ lục của Nghị định 32/2006-CP, bao gồm: cò hương, cò 

trắng Trung Quốc, cò nhạn, cò lạo Ấn Độ, mòng bể mỏ ngắn,… 

a3. Bò sát và Lưỡng cư 

 Lớp Bò sát đã thống kê được 54 loài thuộc 2 bộ, 14 họ. Họ rắn nước có số loài 

nhiều nhất gồm 16 loài. Có 4 họ có số loài ít nhất, mỗi họ chỉ có 1 loài. 

 Lớp Lưỡng cư có 28 loài thuộc 1 bộ, 6 họ. Họ ếch nhái có số loài nhiều nhất gồm 

15 loài. Có 1 họ chỉ có 1 loài đó là họ Nhái bén. 

 Các loài bò sát, ếch nhái rất nhạy cảm với môi trường. Trong số 82 loài bò sát, 

lưỡng cư có 19 loài quý hiếm, trong đó có 18 loài được ghi vào Sách Đỏ Việt Nam 2007 

và 11 loài nằm trong phụ lục của Nghị định 32/2006-CP. Các loài bò sát, lưỡng cư quý 

hiếm tại Nam Định: tắc kè, rồng đất, kỳ đà nước, trăn đất, trăn gấm, rắn sọc dưa, rắn roi 

xanh, rắn sọc khoanh, rắn ráo thường, rắn ráo trâu, rắn cạp nong, rắn cạp nia bắc, rắn hổ 

mang, rắn hổ chúa, rắn lục mép trắng, vích, chàng an đéc sơn, ếch vạch, ếch gai.  

a4. Cá 

 Nam Định là một tỉnh giáp biển và có hệ thống sông, ngòi, hồ, đầm khá phong 

phú, vì vậy thành phần cá cũng khá đa dạng, bao gồm cả cá tự nhiên và cá nuôi, cá nước 

ngọt và cá biển. Hiện đã thống kê được 208 loài cá thuộc 13 bộ và 61 họ.  

 Trong số 208 loài cá thống kê được có 5 loài được ghi nhận trong Sách Đỏ Việt 

Nam (2007), trong đó có 2 loài cá biển và 3 loài cá nước ngọt: 1 loài được xếp hạng rất 

nguy cấp CR (Cá bống bớp - Bostrichthys sinensis); 2 loài xếp hạng quý hiếm EN (Cá 

mòi cờ hoa - Clupanodon thrissa, cá chuối hoa - Channa maculata); 2 loài xếp hạng sẽ 

nguy cấp VU(Cá mòi cờ chấm - Konosirus punctatus, Cá lăng chấm - Hemibagrus 

guttatus). 

b. Nhóm động vật không xƣơng sống 

b1. Côn trùng 

 Đã thống kê được 678 loài côn trùng thuộc 119 họ của 14 bộ. Số loài phân bố rất 

khác nhau ở các bộ.  

b2. Động vật đáy 

- Ngành Giun đốt : Bao gồm 3 lớp, 13 bộ, 22 họ, 93 loài 

- Ngành Chân khớp: 1 lớp, 5 bộ, 39 họ, 167 loài 

- Ngành Thân mềm: 3 lớp, 21 bộ, 48 họ 

- Ngành Tay cuộn : 1 lớp, 1 bộ, 1 họ 

- Ngành Gai (Sứa lông châm): 1 lớp, 1 bộ, 1 họ 

- Ngành Giun biển: 1 lớp, 1 bộ, 1 họ 
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- Ngành Sáu chân (thuộc ngành động vật chân khớp): 1 lớp, 1 bộ, 1 họ 

6.2.1.3. Sinh vật ngoại lai xâm hại 

 Trong những năm gần đây, ở Việt Nam nói chung, Nam Định nói riêng, hiện 

tượng sinh vật ngoại lai xâm hại đã xuất hiện và gây tác hại rõ rệt cho nhiều HST, ảnh 

hưởng đến sản xuất nông lâm nghiệp như nạn ốc bươu vàng trên ruộng lúa, ao, hồ, kênh 

rạch hoặc nạn cây mai dương đang xâm lấn vùng đất ngập nước.  

a. Các loài thực vật ngoại lai xâm hại ở Nam Định 

- Các loại ngoại lai xâm hại: Có 6 loại bao gồm:Bèo Lục bình (bèo Nhật Bản),  bèo 

tây, cúc liên chi dại, trinh nữ móc, trinh nữ thân gỗ, hoa ngũ sắc, cỏ lào 

- Các loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại: cây keo đậu 

b.Các loài động vật ngoại lai xâm hại ở Nam Định 

-  Các loại ngoại lai xâm hại: Ốc bươu vàng, bọ cánh cứng hại lá dừa, cá dọn bể, rùa 

tai đỏ  

 - Các loài có nguy cơ xâm hại:Cá rô phi đen và cá trê phi.  

6.2.2. Đa dạng nguồn gen 

a. Đa dạng nguồn gen cây trồng 

 Lúa: Đối với các giống lúa tại Nam Định hiện đã đưa các giống lúa mới có năng 

suất cao, phẩm chất tốt vào sản xuất, như giống lai F1(TX111, D ưu 527, Thục Hưng 6, 

Thiên ưu 1025,), giống thuần gốc nguyên chủng, siêu nguyên chủng (Bắc Thơm số 7, 

T10, NĐ1,5, QR1, BC-15, TBR 45, VHC),... đã xây dựng được thương hiệu cho lúa Tám 

Hải Hậu chiếm lĩnh được thị trường các đô thị lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định.  

 Ngô: Diện tích ngô của tỉnh được gieo trồng bằng các giống ngô lai, chủ yếu là lai 

đơn như LVN 145, LVN4, C919,… Các huyện trọng điểm sản xuất ngô của tỉnh là Hải 

Hậu, Vụ Bản, Nghĩa Hưng, Ý Yên, Xuân Trường, Giao Thủy. 

 Lạc: Lạc được trồng tập trung ở các huyện Ý Yên, Nam Trực, Vụ Bản, Giao Thủy, 

Trực Ninh, Hải Hậu. Chủ yếu là các giống lạc được trồng chủ yếu là Trạm dầu 207, Sán 

dầu 3, L18, L23. 

 Khoai tây: Các giống khoai tây Đức, Hà Lan được trồng tập trung ở các vùng màu 

và bãi bồi ven sông thuộc huyện Ý Yên, Nam Trực, Vụ Bản, Giao Thủy, Mỹ Lộc, Trực 

Ninh. Hiện Nam Định đã tiếp nhận chuyển giao thành công công nghệ nhân giống khoai 

tây sạch bệnh bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào và xây dựng được hệ thống nhân 

giống khoai tây khép kín từ giống gốc siêu chủng đến giống thương phẩm; công nghệ bảo 

quản giống kho lạnh, công nghệ sản xuất hạt giống F1. 
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Bảng 6. 6: Nguồn gen cây trồng trên địa bàn tỉnh Nam Định.[15] 

TT Loài Tên giống cần bảo tồn Địa điểm phân bố Hiện trạng bảo tồn 

1 
Lúa (Oryza 

sativa) 

Giống Dự hương, Tám Xuân Đài, 

Tám Xoan Hải Hậu, nếp cái hoa 

vàng, Sáu ưu 63, Nhị ưu 63, Nhị 

ưu 838, Bắc ưu 64, Bắc ưu 352, 

Dự ưu 527, Lưỡng Quảng 164, 

Khang dân 18, giống lúa lai Thiên 

Trường 217, Bắc thơm 7, Hương 

thơm 1, Các giống lúa thuần LT1, 

LT2, LT5, LT7, LT8, ĐH11, 

BMX, Hương biển 3, Hương biển 

5, GL18, DT82, DT66, DT86, 

BT7… 

Giao Thủy, Vụ Bản, Hải 

Hậu, Xuân Trường, Nghĩa 

Hưng, Trực Ninh, Nam 

Trực 

- Một số là giống lúa bản địa của địa phương. 

- Các giống lúa lai được lưu trữ tại trung tâm giống 

cây trồng Nam Định lưu giữ và chọn giống. 

- Một số giống lúa thuần do Viện Nghiên cứu và phát 

triển cây trồng, Viện Di Truyền Nông Nghiệp lưu giữ 

và chọn giống. 

2 
Ngô (Zea 

mays) 

Các giống ngô lai chủ yếu là lai 

đơn như LVN 145, LVN4, C919 

Hải Hậu, Vụ Bản, Nghĩa 

Hưng, Ý Yên, Xuân 

Trường, Giao Thủy 

Giống ngô hiện được lưu trữ tại Viện Nghiên Cứu 

Ngô 

3 

Lạc 

(Arachis 

hypogaea) 

Trạm dầu 207, Sán dầu 3, L18, 

L23 

Trồng tập trung ở các 

huyện Ý Yên, Nam Trực, 

Vụ Bản, Giao Thủy, Trực 

Ninh, Hải Hậu 

- Giống Lạc Trạm Dầu 207 có nguồn gốc Trung 

Quốc, do trung tâm khuyến nông Nam Định nhập nôi 

vào nước ta năm 2000. 

- Các giống lạc lai đều được lưu giữ giống tại Viện 

cây lương thực và cây thực phẩm 

4 Khoai Tây Các giống khoai tây Đức, Hà Lan Trồng tập chung ở các Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ 
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TT Loài Tên giống cần bảo tồn Địa điểm phân bố Hiện trạng bảo tồn 

(Solanum 

tuberosum) 

vùng màu và bãi bồi ven 

sông thuộc huyện Ý Yên, 

Nam Trực, Vụ Bản, Giao 

Thủy, Mỹ Lộc, Trực Ninh 

(Sở Khoa học và công nghệ Nam Định) cùng trung 

tâm giống cây trồng (thuộc sở Nông Nghiệp và phát 

triển nông thôn, tiến hành sản xuất, lưu trữ và nhân 

giống theo phương pháp nuôi cấy mô. 

Hiện đã tiếp nhận chuyển giao thành công công nghệ 

nhân giống khoai tây sạch bệnh bằng phương pháp 

nuôi cấy mô tế bào và xây dựng được hệ thống nhân 

giống khoai tây khép kín từ giống gốc siêu nguyên 

chủng đến giống thương phẩm; công nghệ bảo quản 

giống kho lạnh, công nghệ sản xuất hạt giống F1,... 
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b. Đa dạng nguồn gen cây thuốc 

 Nam Định có truyền thống sản xuất dược liệu từ lâu đời với các loại cây dược liệu 

truyền thống như Đinh Lăng, Hương Nhu, Bạc Hà, Kinh Giới, Tía Tô, Kim Ngân, Hoa 

Hòe,… Tuy nhiên hiện nay quá trình sản xuất và phát triển ngành dược liệu tại địa 

phương chịu ảnh hưởng lớn của nền sản xuất tự cung, tự cấp gắn liền với tập quán sản 

xuất nhỏ, quy mô hộ gia đình nên hiệu quả kinh tế mang lại cho người dân chưa cao. Đặc 

điểm chung của ngành trồng cây dược liệu tại Nam Định là: 

 - Phát triển một cách tự phát quy mô nhỏ, manh mún, chế độ chăm sóc còn thiếu 

sự đầu tư thâm canh. 

 - Quy trình canh tác, chăm sóc dựa trên kinh nghiệm truyền thống, sử dụng phân 

bón, thuốc bảo vệ thực vật chưa hợp lý do vậy năng suất, chất lượng dược liệu không 

cao. 

 - Giống để sản xuất dược liệu chủ yếu do người dân tự sản xuất tại địa phương qua 

kinh nghiệm sản xuất là chính, do vậy không có khả năng kiểm soát được nguồn bệnh và 

là yếu tố hạn chế đến năng suất và chất lượng dược liệu. 

 Một số loại dược liệu chủ yếu ở Nam Định là: Đinh lăng, dây thìa canh, bạch chỉ, 

diệp Hạ Châu, tía tô, bạc hà, kinh giới, hương nhu, hoa hòe, gừng, láng, ngũ gia bì. 

c. Đa dạng nguồn gen vật nuôi 

 Phong trào chăn nuôi dê thỏ, chăn nuôi đặc sản bắt đầu phát triển trong những 

năm gần đây đã góp phần đa dạng hoá giống vật nuôi và cung cấp sản phẩm cho nhu cầu 

tiêu dùng tại các nhà hàng, khách sạn trong và ngoài tỉnh.  

 Chăn nuôi dê, thỏ và các con đặc sản khác cho hiệu quả kinh tế cao, ít xảy ra dịch 

bệnh và tiêu thụ sản phẩm tương đối tốt. Tuy nhiên phương thức chăn nuôi chủ yếu vẫn 

là quảng canh tận dụng, quy mô nhỏ, các biện pháp tác động kỹ thuật còn ít, chăn nuôi 

trang trại, gia trại phát triển chưa nhiều. 

 Hiện tỉnh đã tiến hành nghiên cứu chuyển giao các giống gia súc gia cầm mới có 

năng suất, chất lượng cao phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng như: gà Lương Phượng, 

Kabir, Sacso, Isa, vịt siêu trứng, vịt Super M, ngan Pháp; giống lợn ngoại, lợn lai; bò lai 

Sind,… Các quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng theo phương thức công nghiệp, quy trình 

công nghệ cao: quy trình cai sữa sớm cho lợn con, quy trình vỗ béo, quy trình chăn nuôi 

an toàn sinh học,… 

 - Về cung cấp con giống: nhu cầu con giống cho phát triển chăn nuôi của tỉnh hiện 

nay là rất lớn tuy nhiên, tỉnh mới cơ bản chủ động được giống lợn (tỉnh có 200 nái ngoại 

ông bà; trên 5 ngàn lợn nái ngoại bố mẹ và trên 140 ngàn lợn nái lai, nái Móng Cái, hàng 

năm sản xuất gần 1500 lợn bố mẹ, gần 3 triệu lợn giống thương phẩm), giống gia cầm và 

giống trâu bò còn phụ thuộc vào các cơ sở sản xuất giống của Trung ươngvà các tỉnh 

khác, do vậy việc kiểm soát chất lượng con giống và dịch bệnh gặp nhiều khó khăn. 
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d. Đa dạng nguồn gen thủy sản 

 Nam Định có nguồn lợi thuỷ sản phong phú và đa dạng (gồm thuỷ sản nước ngọt, 

nước lợ và nước mặn) với 65 loài thực vật nổi, 59 loài động vật nổi và giun nhiều tơ 

thuộc lớp động vật đáy. Mặt nước vùng cửa sông còn có nhiều tảo và thực vật thuỷ sinh 

là thức ăn cho cá, ốc, tôm, cua,... 

- Cá: Đối tượng được nuôi chủ yếu là cá Bống bớp, cá Chim biển vây vàng, cá 

Hồng đỏ, cá Hồng Mỹ, cá Song…  

+ Cá bống bớp: Đây là đối tượng có giá trị kinh tế cao, có thị trường ổn định trong 

nước và xuất khẩu. Vùng nuôi chuyên cá bống bớp ở huyện Nghĩa Hưng (vùng Đông 

Nam Điền, cồn Xanh, TT Rạng Đông, Nghĩa Thắng, Nghĩa Phúc...) với năng suất bình 

quân 5 tấn/ha.  

+ Cá song, cá vược: Đang được tiếp tục phát triển tại các huyện ven biển, vùng nuôi 

chuyên cá song ở Hải Hậu, huyện Giao Thủy (nông trường Bạch Long, cồn Ngạn).  

- Tôm: đã phát hiện có 45 loài tôm thuộc họ tôm he, trong đó có 9 loài có giá trị 

kinh tế, tập trung ở cửa Ba Lạt 

 - Mực: có 20 loài. Ngoài ra còn có các loại hải sản khác như moi, sò huyết, sò lông, 

bào ngư, cầu gai,... 

Ba ba, ếch, cá diêu hồng, cá lóc bông, trắm đen,…được nuôi nhiều ở Giao Thủy, 

Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Mỹ Lộc. Cá rô phi đơn tính được nuôi tập trung ở các 

huyện Hải Châu, Hải An, Hải Hòa - Hải Hậu; Nam Vân- TP Nam Định, Mỹ Thắng, Mỹ 

Tiến – Mỹ Lộc, Vĩnh Hào, Tam Thanh- Vụ Bản, Yên Trung, Yên Nhân- Ý Yên … thực 

phẩm tươi sống tại chỗ, thị trường tiêu thụ nội địa ổn định.  

Ngao: ngao tập trung ở vùng đệm vườn Quốc gia Xuân Thủy (vùng cồn Lu, cồn 

Ngạn thuộc các xã Giao Xuân, Giao Thiện, Giao An, Giao Hải- Giao Thủy) và vùng cồn 

Xanh thuộc Nghĩa Hưng. 

+ Cua biển:Cua biển vẫn là một trong những đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao 

trong vùng nuôi nước lợ. Vùng tập trung chủ yếu ở Nghĩa Hưng và Giao Thủy. 

Ngoài những con nuôi chủ lực nêu trên, các con nuôi khác như tôm rảo, rong câu 

chỉ vàng,… vẫn được duy trì và phát triển cho năng suất và sản lượng khá.  

Hiện tỉnh đã hoàn thiện công nghệ sản xuất tôm, ngao, cá bống bớp, cua giống và 

tiếp tục nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất giống hàu cửa sông, ghẹ, cá chẽm (cỏ 

vược), cá song, mở ra triển vọng mới cho việc phát triển đa dạng các đối tượng nuôi ở 

vùng mặn lợ. Các cơ sở đã mạnh dạn liên doanh liên kết, đầu tư cơ sở, vật chất kỹ thuật, 

mua sắm trang thiết bị, nhập tôm sú bố mẹ về để sản xuất. Tôm giống sản xuất tại tỉnh có 

chất lượng hơn hẳn các nguồn tôm giống nhập từ nơi khác. Ngoài ra nhiều giống đã được 

đưa vào sản xuất như cá lăng chấm, cá chim trắng, cá rô đồng, cá trắm đen,.… 
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Theo Quyết định số 80/2005/QĐ-BNN, ngày 05/12/2005 Quyết định Ban hành 

danh mục nguồn gen cây trồng quý hiếm cần bảo tồn của Bộ NN&PTNT thì Nam Định 

có 30 nguồn gen cây trồng quý hiếm như: Tám Xuân Đài, Khoai lang Lim chợ chùa, Nếp 

cái hoa vàng, Lúa dự Nam Định,…Đây là vốn gen mà Nam Định đã giữ gìn, lưu truyền 

từ nhiều thế hệ và cần tiếp tục bảo tồn và phát triển.  

Một số gen đặc sản và quý hiếm của tỉnh Nam Định theo QĐ 80/2005/QĐ-BNN: dưa 

chuột nếp, ớt, ớt cay chỉ thiên, cà chua bi, cà chua ta, nếp vải,… 
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CHƢƠNG VII: QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN 

 

7.1. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN: 

 Công tác thu gom, xử lý và quản lý chất thải rắn luôn được các cấp, ngành quan 

tâm, thực hiện xuyên suốt từ tỉnh đến các địa phương. Ngày 23/12/2016, UBND tỉnh 

Nam Định đã phê duyệt Quyết định số 3053/QĐ-UBND về Quy hoạch quản lý chất thải 

rắn vùng tỉnh Nam Định đến năm 2030 với mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý chất thải 

rắn theo hướng hiện đại, theo đó chất thải rắn được phân tại nguồn, thu gom, tái sử dụng, 

tái chế và xử lý triệt để bằng những công nghệ tiên tiến và phù hợp, hạn chế tối đa lượng 

chất thải phải chôn lấp nhằm tiết kiệm tài nguyên đất và hạn chế gây ô nhiễm môi trường. 

Chất thải rắn nguy hại được quản lý và xử lý triệt để theo các phương thức phù hợp. 

 Trong thời gian qua, công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Nam Định đã 

đạt được một số kết quả sau: 

 - Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh và các Sở, ngành đã ban hành các Nghị quyết, 

quyết định, hướng dẫn…để hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế chính sách 

quản lý chất thải rắn 

+ Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 của HĐND tỉnh quy định 

mức phí vệ sinh (rác thải sinh hoạt) trên địa bàn tỉnh Nam Định; 

 + Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 04/02/2020 của UBND tỉnh Nam Định về 

quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 

+ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 về việc hỗ trợ kinh phí tư 

xây dựng cơ sở xử lý rác thải sinh hoạt tập trung tại các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nam 

Định giai đoạn 2016-2020. 

 + Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 27/2/2017 của UBND tỉnh ban hành 

quy định mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa 

bàn các huyện thuộc tỉnh Nam Định; 

 + Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh quy định 

mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố 

Nam Định. 

 + Hướng dẫn số 3361/HD-STNMT của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 

21/12/2016 về vận hành lò đốt rác thải sinh hoạt; Hướng dẫn 2828/HD-STNMT ngày 

10/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói 

thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. 

 - Thường xuyên tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận 

thức của nhân dân, doanh nghiệp về công tác quản lý CTR và giữ vệ sinh môi trường; 

vận động sự tham gia của cộng đồng dân cư, doanh nghiệp trong thực hiện phân loại 

CTR từ nguồn (từ các hộ gia đình, từ các cơ quan, xí nghiệp...). 
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- Bố trí kinh phí chi sự nghiệp môi trường chiếm trên 1% tổng chi ngân sách địa 

phương. Trong đó phân bổ dự toán chi sự nghiệp môi trường cho các cấp các ngành chiếm 

60%; 40% chi hỗ trợ các xã, thị trấn thu gom, xử lý và xây dựng khu xử lý rác thải nông 

thôn và các dự án xử lý môi trường cấp bách. Tổng kinh phí sự nghiệp môi trường từ năm 

2015-2019 là 793,379 tỷ đồng (tỉnh chi 186,382 tỷ đồng; huyện chi 498,817 tỷ đồng; xã 

chi 108,180 tỷ đồng). 

 - Đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư, tham gia hoạt 

động thu gom, vận chuyển, xử lý CTR. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã có một số Công ty 

đầu tư Khu xử lý rác thải như Công ty kỹ thuật tài nguyên Môi trường ETC, Công ty 

TNHH MTV môi trường xanh Nam Trực tại thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực; Công 

ty TNHH môi trường đô thị Trực Ninh tại thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh. UBND tỉnh 

đã phê duyệt dự án đầu tư Nhà máy điện rác Greenity tỉnh Nam Định do Công ty Cổ 

phần năng lượng Greenity Nam Định làm chủ đầu tư với diện tích 5ha bằng công nghệ 

điện rác với công suất xử lý 300 tấn rác hỗn hợp/ngày.đêm (250 tấn rác sinh hoạt và 50 

tấn rác thải công nghiệp). 

- Mạng lưới thu gom, xử lý chất thải rắn tỉnh Nam Định đã được đầu tư từ thành 

phố Nam Định đến các huyện. Hiện nay, việc thu gom, xử lý rác thải khu vực thành phố 

Nam Định do Công ty Cổ phần môi trường Nam Định thực hiện. Tại 9 huyện, đã hình 

thành các tổ, đội, hợp tác xã (HTX) vệ sinh môi trường hoạt động thu gom, xử lý rác thải 

và có sự quản lý của UBND xã/thị trấn. Đến nay, đã có 182 xã/thị trấn đầu tư xây dựng 

công trình xử lý rác thải sinh hoạt, trong đó có 73 xã/thị trấn xây dựng bãi chôn lấp hợp 

vệ sinh; 109 xã/thị trấn lắp đặt lò đốt rác thải sinh hoạt. 

7.2. QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ. 

 Chất thải rắn đô thị bao gồm các loại chất thải rắn (CTR) phát sinh từ các hộ gia 

đình, khu công cộng, khu thương mại, cơ quan, trường học, các cơ sở sản xuất, cơ sở y tế, 

các công trình xây dựng...Trong đó, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các hộ gia đình 

chiếm tỷ lệ cao nhất. Thành phần của chất thải rắn sinh hoạt gồm các chất vô cơ (kim 

loại, giấy, túi nilon, sành sứ, thủy tinh...), hữu cơ (thức ăn thừa, cây cối, rau quả thải, xác 

động vật....) và các loại chất thải rắn khác. Túi nilon trong rác thải đang là vấn đề lo ngại 

do thói quen sử dụng túi nilon của người dân. 

 Theo số liệu thống kê, tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt thành phố Nam 

Định phát sinh khoảng 220 tấn/ngày Hiện nay, phí vệ sinh theo hộ gia đình tại thành phố 

Nam Định đối với hộ gia đình: 8.000 đồng/người/tháng; Hộ nghèo: 4.000 

đồng/người/tháng; Cá nhân cư trú tại các phòng thuê trọ: 8.000/người/tháng (theo Quyết 

định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Nam Định quy định mức 

giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Nam 

Định. 
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Việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại Thành phố Nam Định do Công ty Cổ phần môi 

trường Nam Định thực hiện dưới sự quản lý trực tiếp của Phòng Quản lý đô thị thuộc 

UBND thành phố Nam Định. Khu liên hợp xử lý rác thải – Công ty Cổ phần Môi trường 

Nam Định có địa điểm tại Làng Man, phường Lộc Hòa, thành phố Nam Định, nằm ở phía 

Tây Nam thành phố, giáp huyện Mỹ Lộc.  

7.2.1. Phân loại và thu gom chất thải rắn đô thị. 

- Việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đã được người dân thực hiện 

nhưng chỉ đối với chất thải có thể bán tận thu được như giấy, bìa carton, kim loại...; chất 

thải này cũng được công nhân thu gom rác phân loại ngay tại các điểm thu gom. Khi rác 

thải vận chuyển đến Khu liên hợp xử lý rác sẽ được công nhân thực hiện phân loại trước 

khi đưa vào các công đoạn xử lý. 

Phương tiện thu gom, vận chuyển từ các nguồn thải bằng xe đẩy tay, sau đó đưa 

đến các điểm tập kết chuyển lên các xe ép rác chuyên dụng để vận chuyển đến Khu liên 

hợp xử lý rác thải. 

Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Nam Định đạt 

khoảng 94%. 

- Khu vực thành phố Nam Định có tốc độ phát triển nhanh với mật độ xây dựng 

công trình, nhà cửa... cao kéo theo lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh ngày càng 

nhiều. Chất thải rắn xây dựng ước tính chiếm khoảng 10-20% tổng chất thải rắn đô thị. 

Chất thải này chủ yếu do chủ công trình xây dựng thuê thu gom, xử lý. Tuy nhiên, vẫn 

còn hiện tượng chất thải rắn xây dựng đổ bừa bãi ra kênh mương, ao hồ, khu đất trống 

gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. 

7.2.2. Tái sử dụng, tái chế chất thải rắn đô thị.  

CTR đô thị có thể tái sử dụng, tái chế thành các sản phẩm như chất thải hữu cơ làm 

phân hữu cơ, làm thức ăn chăn nuôi, tái chế giấy, kim loại, nhựa, thủy tinh. Tỷ lệ tái chế 

các chất thải chỉ đạt khoảng 8-12% CTR đô thị thu gom được. Tái chế các loại chất thải 

như giấy thải, nhựa, kim loại trên địa bàn tỉnh Nam Định hầu hết do công ty tư nhân và 

các làng nghề đảm nhiệm như làng nghề vô hoạn tái chế nhựa, làng nghề Bình Yên, Vân 

Chàng tái chế kim loại,... 

Hiện nay rác thải hữu cơ tái chế thành phân hữu cơ hiện là phương pháp đang sử 

dụng ở Việt Nam. Trên địa bàn tỉnh Nam Định Khu liên hợp cũng đã sử dụng rác thải 

hữu cơ làm phân Compost với công suất khoảng 56 tấn/ngày.  

7.2.3. Xử lý và tiêu hủy chất thải rắn đô thị.  

Khu liên hợp xử lý rác thành phố Nam Định có tổng diện tích là 23,7ha, với công 

suất thiết kế là 200 tấn/ngày. Công nghệ xử lý rác tại Khu liên hợp gồm chôn lấp hợp vệ 

sinh (xử lý khoảng 67 – 70% tổng lượng rác), sản xuất phân compost (xử lý khoảng 20 – 

25% lượng rác) và đốt (xử lý khoảng 7 – 8% lượng rác), còn 1% là chất thải khác (phế 
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liệu tận dụng và CTNH). Ngoài việc xử lý chất thải sinh hoạt, lò đốt của khu liên hợp còn 

thực hiện xử lý chất thải rắn công nghiệp cho các cơ sở sản xuất. 

7.2.4. Chất thải nguy hại đô thị.  

 Hiện tại CTNH trong sinh hoạt, xây dựng trên địa bàn thành phố vẫn chưa được 

phân loại, thu gom riêng, vẫn còn lẫn với CTR sinh hoạt vận chuyển chung về Khu liên 

hợp gây khó khăn trong quá trình xử lý. Tại đây, CTNH được công nhân phân loại, lưu 

giữ trong kho chứa CTNH trong khuôn viên của Khu liên hợp. Công ty cổ phần môi trường 

Nam Định có trách nhiệm ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để xử lý theo đúng quy 

định. 

7.3. QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN. 

 Cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội tỉnh, kinh tế khu vực nông thôn có nhiều 

biến chuyển tích cực góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Bên cạnh 

đó, vấn đề chất thải rắn nông nghiệp, nông thôn đã tạo áp lực đối với môi trường như gia 

tăng chất thải do gia tăng tiêu dùng; phụ phẩm nông nghiệp không được người dân tận 

dụng làm chất đốt... 

Chất thải rắn ở nông thôn chủ yếu gồm chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các hộ 

gia đình, chợ, trường học, cơ quan...và từ hoạt động nông nghiệp (chăn nuôi, trồng trọt, 

nuôi trồng thủy sản...). Ngoài ra, còn có một phần chất thải rắn từ các làng nghề, từ hoạt 

động xây dựng hạ tầng...  

Tổng lượng CTR sinh hoạt phát sinh tại khu vực nông thôn ước tính khoảng 660 

tấn/ngày.  

 Trong thời gian qua, công tác thu gom, xử lý chất thải rắn nông thôn đã đi vào nề 

nếp và ý thức của người dân được nâng cao, tuy nhiên công tác quản lý chất thải rắn nông 

nghiệp, nông thôn vẫn còn gặp một số khó khăn, tồn tại. 

7.3.1. Phân loại và thu gom chất thải rắn nông nghiệp và nông thôn.  

 * Chất thải rắn sinh hoạt: 

Việc phân loại chất thải rắn tại nguồn chưa được người dân thực hiện triệt để, mới 

chỉ phân loại, thu gom đối với loại chất thải có thể tái chế, tái sử dụng như giấy thải, bìa 

carton, kim loại để bán phế liệu và thức ăn thừa, rau quả hỏng để tận dụng làm thức ăn 

cho vật nuôi... Tuy nhiên hiện nay số lượng hộ dân chăn nuôi tại gia đình có xu hướng 

giảm nên lượng chất thải này được người dân thu gom chung với chất thải khác để đưa đi 

xử lý. Chất thải rắn sinh hoạt nông thôn đưa về khu xử lý tập trung bao gồm nhiều thành 

phần nên khó khăn trong công tác xử lý 

Ngoài ra, ở một số địa phương có hoạt động của các làng nghề nên ngoài chất thải 

rắn sinh hoạt còn phát sinh chất thải rắn từ sản xuất. Các cơ sở sản xuất, hộ gia đình thực 

hiện thu gom đối với những loại có thể tái chế, tái sử dụng còn chất thải rắn khác chủ yếu 

được thu gom cùng với chất thải sinh hoạt. 
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Hiện nay, 100% các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã thành lập tổ, đội vệ sinh môi 

trường hoặc HTX vệ sinh môi trường để thu gom CTR, vận chuyển về khu xử lý CTR tập 

trung của từng xã. Riêng khu xử lý CTR của thị trấn Lâm xử lý rác thải cho thị trấn Lâm, 

xã Yên Xá và Yên Khánh, huyện Ý Yên; Khu xử lý CTR của thị trấn Nam Giang xử lý 

cho cả xã Điền Xá, Tân Thịnh, Hồng Quang. Việc thu gom và vận chuyển rác thải của 

các xã chủ yếu sử dụng xe ba bánh tự chế hoặc xe kéo, xe công nông. Tỷ lệ thu gom rác 

thải khu vực nông thôn ước tính đạt 88,4%. [4] 

 * Chất thải rắn từ hoạt động nông nghiệp. 

Chất thải rắn từ hoạt động nông nghiệp, nhất là trồng trọt phát sinh một lượng lớn 

phụ phẩm nông nghiệp như rơm rạ, thân, cành, rễ cây trồng...trong khi đời sống của 

người dân ngày càng cải thiện, không sử dụng phụ phẩm nông nghiệp làm chất đốt hàng 

ngày. Chất thải rắn từ nông nghiệp được thu gom ngay tại đồng ruộng, chuồng trại...tùy 

từng mục đích sử dụng để có phương án xử lý.  

7.3.2. Tái sử dụng, tái chế chất thải rắn nông nghiệp và nông thôn.  

Việc tái sử dụng, tái chế chất thải rắn luôn được các cấp, ngành của tỉnh quan tâm, 

tuyên truyền, khuyến khích các cơ sở sản xuất, hộ dân thực hiện.  

Chất thải rắn từ sinh hoạt có thể tái sử dụng, tái chế như giấy, đồ nhựa,..được tự 

người dân thu gom tái sử dụng hoặc bán tận thu. Thức ăn thừa, rau củ quả hỏng... được tận 

dụng để làm thức ăn cho vật nuôi. 

Chất thải từ hoạt động chăn nuôi đã được tận dụng, thu gom vào hầm biogas để tạo 

khí sinh học sử dụng cho hoạt động sinh hoạt. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tỉnh Nam Định, có khoảng 95% các trang trại đầu tư hầm biogas, tuy nhiên 

mới chỉ có 30% hộ chăn nuôi đầu tư hầm biogas. Bên cạnh đó, chất thải chăn nuôi còn 

được các hộ chăn nuôi tận dụng để ủ làm phân bón cho cây trồng hoặc làm thức ăn cho cá. 

Các trang trại chăn nuôi đã đầu tư kết hợp chăn nuôi với nuôi trồng thủy sản để tận dụng 

một phần phân làm thức ăn cho cá. 

 Chất thải trồng trọt cũng được tận dụng triệt để như rơm rạ cung cấp cho các cơ sở 

trồng nấm; trấu cung cấp cho đơn vị sản xuất chất đốt, làm chất độn chuồng trong chăn 

nuôi; cây ngô, rơm...làm thức ăn cho gia súc nhưng mới chỉ tận dụng được một lượng 

nhỏ chất thải này. 

Chất thải xây dựng chủ yếu được tận dụng để san lấp mặt bằng. 

7.3.3. Xử lý và tiêu hủy chất thải rắn nông nghiệp và nông thôn. 

 - Chất thải rắn sinh hoạt nông thôn: 

 Chất thải rắn nông thôn tỉnh Nam Định đang được xử lý bằng phương pháp đốt và 

chôn lấp. Trên địa bàn 9 huyện đã có 182 xã/thị trấn đầu tư xây dựng công trình xử lý rác 

thải sinh hoạt, trong đó có 73 xã/thị trấn xây dựng bãi chôn lấp hợp vệ sinh; 109 xã/thị 

trấn lắp đặt lò đốt rác thải sinh hoạt. Nhìn chung các công trình xử lý CTR tập trung tại 

các địa phương đã giải quyết đáng kể lượng rác thải sinh hoạt, giảm hiện tượng vứt rác trên 
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đường giao thông, kênh mương nội đồng gây ô nhiễm. Đặc biệt việc đầu tư lò đốt đã giải 

quyết được hạn chế của phương pháp chôn lấp như tốn diện tích,  phát sinh nước rỉ rác gây 

ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, do rác thải không được phân loại tại nguồn, có nhiều thành 

phần, độ ẩm cao...nên đã gây khó khăn cho công tác xử lý. 

 - Chất thải rắn từ hoạt động sản xuất nông nghiệp:  

 Trước đây, phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch như rơm rạ một phần được tận 

dụng cung cấp cho cơ sở làm nấm, còn lại được người dân đốt tại đồng ruộng. Tuy nhiên, 

hiện nay nông nghiệp đã được cơ giới hóa, lúa được thu hoạch bằng máy gặt thay bằng 

gặt thủ công nên rơm rạ được máy cắt nhỏ ngay tại ruộng và người dân thực hiện cày lật 

giúp rơm rạ phân hủy tăng cường chất hữu cơ cho đất. Trên địa bàn tỉnh Nam Định vẫn 

còn hiện tượng đốt rơm rạ sau thu hoạch gây ô nhiễm không khí nhưng đã được giảm 

đáng kể trong thời gian gần đây. 

 Phân thải từ hoạt động chăn nuôi được xử lý bằng hầm biogas tạo khí đốt phục vụ 

sinh hoạt. Từ năm 2013 đến nay, thực hiện dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp, Sở 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Nam Định đã hỗ trợ người chăn nuôi xây 

dựng/lắp đặt công trình Biogas. Việc xây dựng hầm biogas đảm bảo vệ sinh môi trường 

và tiết kiệm kinh phí 

7.3.4. Chất thải nguy hại nông nghiệp và nông thôn. 

- Chất thải nguy hại từ nông thôn:  

Hầu hết chất thải nguy hại phát sinh từ sinh hoạt, xây dựng ...đang được thu gom 

chung với chất thải sinh hoạt về khu xử lý tập trung của xã.  

- Chất thải nguy hại từ hoạt động nông nghiệp: 

Tình hình sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật kéo theo phát sinh một lượng 

đáng kể bao bì, chai, lọ đựng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng. Các địa 

phương đã xây dựng bể bê tông xi măng tại các ruộng để thu gom vỏ bao bì hóa chất bảo 

vệ thực vật. Tuy nhiên vẫn còn hiện tượng vỏ bao bì xuất hiện dọc theo kênh mương, 

đường giao thông nội đồng. Ngoài ra, các địa phương gặp khó khăn trong việc ký hợp 

đồng với các đơn vị chức năng đến thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải này do nguồn 

kinh phí hạn hẹp. 

7.4. QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP. 

Tỉnh Nam Định có 03 KCN đang hoạt động đó là KCN Hòa Xá, KCN Bảo Minh 

và KCN Mỹ Trung, 19 CCN đã đi vào hoạt động, làng nghề và còn các cơ sở sản xuất 

nằm trong khu dân cư phân bố trên thành phố và địa bàn các huyện. Quá trình hoạt động 

công nghiệp phát sinh một lượng CTR khá lớn gồm chất thải rắn thông thường và chất 

thải rắn nguy hại.  

7.4.1. Chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng: 

Chất thải rắn công nghiệp thông thường trên địa bàn tỉnh phát sinh khoảng 2.103 - 

2.124 tấn rác/ngày với nhiều thành phần khác nhau. 
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Hiện nay trong các KCN, CCN, làng nghề chưa có điểm tập trung chất thải rắn 

công nghiệp. Quá trình phân loại, lưu giữ, xử lý chất thải công nghiệp đang được các cơ 

sở sản xuất thực hiện theo quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 về 

quản lý chất thải và phế liệu. Tuy nhiên vẫn còn một số cơ sở sản xuất nhỏ lẻ do phát 

sinh khối lượng ít nên chất thải công nghiệp thu gom chung với chất thải sinh hoạt.  

Tại tỉnh Nam Định hiện nay có một số cơ sở được cấp phép hoạt động xử lý chất 

thải rắn công nghiệp như Công ty kỹ thuật tài nguyên Môi trường ETC, Công ty TNHH 

MTV môi trường xanh Nam Trực tại Thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, Công ty 

TNHH môi trường đô thị Trực Ninh tại thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh,….đã tạo điều 

kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất trong tỉnh trong việc thuê xử lý chất thải. 

Ngoài ra, còn có một số cơ sở tái chế kim loại, nhựanhưCông ty cổ phần Trịnh 

Nghiên Công ty TNHH kim khí Anh Tú, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hiền Lê, 

Công ty CP thương mại xuất nhập khẩu Huyền Trang, Công ty cổ phần Trịnh Nghiên, 

Công ty CP xơ sợi và nhựa tổng hợp Lục Bảo. 

7.4.2. Chất thải nguy hại công nghiệp: 

Tùy theo từng loại hình sản xuất,kinh doanh phát sinh khối lượng, thành phần chất 

thải nguy hại khác nhau. Thành phần chất thải nguy hại công nghiệp chủ yếu là bóng đèn 

huỳnh quang thải, giẻ lau, găng tay, vỏ bao bì nhiễm thành phần nguy hại, dầu thải, bùn 

thải, tro xỉ thải,… 

Theo số liệu tổng hợp báo cáo của các chủ nguồn thải CTNH trên địa bàn gửi báo 

cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường thì khối lượng CTNH phát sinh và xử lý từ năm 

2015-2019 như sau: 

 

Biểu đồ 7. 1: Khối lượng CTNH phát sinh & xử lý từ năm 2015-2019 

 Lượng CTNH có xu hướng tăng và năm 2018, 2019 có sự biến động tăng nhanh hơn 

so với các năm trước do một số chủ nguồn thải phát sinh CTNH là bùn thải từ quá trình xử 
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lý nước thải với khối lượng lớn như Công ty Cổ phần TCE Vina Denim (KCN Hòa Xá), 

Công ty Công ty CP dệt nhuộm sunrise LuenThai (KCN Bảo Minh), Công ty TNHH 

Dream Plastic Việt Nam,Công ty TNHH giầy Amara Việt Nam. Đồng thời, hàng năm vẫn 

còn khối lượng chất thải chưa được xử lý là do tại thời điểm báo cáo các cơ sở còn lưu 

giữ tạm thời tại kho chứa CTNH hoặc lượng bùn thải còn lưu giữ trong bể chứa bùn chưa 

chuyển giao cho các đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý. 

Nhìn chung, các cơ sở phát sinh CTNH đã có ý thức chấp hành các quy định của 

pháp luật về quản lý chất thải nguy hại như thực hiện nghiêm túc việc phân loại, thu gom, 

lưu giữ và thuê đơn vị có chức năng đến vận chuyển xử lý theo đúng quy định.  

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Nam Định có 01 đơn vị đang hoạt động trong lĩnh vực xử 

lý CTNH là Công ty CP đầu tư và kỹ thuật tài nguyên môi trường ETC. Công ty này 

được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép xử lý CTNH có mã số 1-2-3-4-5-

6.093.VX (cấp lần đầu) ngày 30/5/2016, có hạn đến 30/5/2019; (cấp lần 2) ngày 

11/6/2019, có hạn đến 11/6/2022 với công suất xử lý CTNH là 20.000 tấn/năm. 

7.5. QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ. 

 a. Phân loại, thu gom và vận chuyển chất thải rắn y tế.  

 Công tác thu gom, phân loại chất thải rắn y tế từ hoạt động của các cơ sở y tế trên 

địa tỉnh được các chủ cơ sở y tế thực hiện thường xuyên và đồng bộ (từ bệnh viện cấp 

tỉnh, cấp huyện đến các phòng khám). Toàn bộ các chất thải y tế được thu gom và phân 

loại ngay sau khi phát sinh từ hoạt động khám chữa bệnh, cụ thể như sau:  

 Chất thải rắn y tế thông thường: Đối với chất thải sinh hoạt của (trừ buồng bệnh 

cách ly) và rác ngoại cảnh (lá cây...) được thu gom vào túi, thùng màu xanh; các chất thải 

vật liệu giấy, nhựa, kim loại, thủy tinh,... không dính dịch máu và các thành phần nguy 

hại khác được thu gom vào túi/thùng màu trắng. 

 Chất thải y tế nguy hại: Các chất thải lây nhiễm sắc nhọn như bơm, kim tiêm, chai 

lọ vỡ, lưỡi dao mổ,... đựng trong hộp/thùng cứng màu vàng; các chất thải lây nhiễm 

không sắc nhọn như bông, băng, gạc, bệnh phẩm,..chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao, 

chất thải giải phẫu được đựng trong túi hoặc trong thùng có lót túi màu vàng. 

Chất thải nguy hại không lây nhiễm dạng rắn được thu gom trong túi/thùng có lót túi màu 

đen; chất thải nguy hại không lây nhiễm dạng lỏng được thu gom trong các dụng cụ có 

nắp đậy kín. 

 Việc phân loại tại nguồn có thể tận dụng lượng chất thải rắn y tế thông thường sẽ 

giúp cho cơ sở giảm bớt kinh phí xử lý chất thải. Chất thải sau khi phân loại tại nguồn 

được hộ lý, nhân viên trong mỗi cơ sở chịu trách nhiệm thu gom về kho tập kết tương 

ứng trong khuôn viên của cơ sở trước khi vận chuyển xử lý theo đúng quy định. 

b. Xử lý và tái chế chất thải rắn y tế thông thƣờng: 

 Đối với chất thải y tế thông thường không phục vụ mục đích tái chế được các cơ 

sở y tế ký hợp đồng với Công ty cổ phần môi trường đô thị Nam Định hoặc đội vệ sinh 
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môi trường địa phương hàng ngày hoặc đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý theo quy 

định.  

 Đối với chất thải thông thường được phép tái chế, tái sử dụng được thu gom bán 

cho đơn vị có năng lực được cấp giấy phép hoạt động. 

c. Chất thải rắn y tế nguy hại:  

 Theo số liệu thống kê từ báo cáo của các chủ nguồn thải và chủ xử lý CTNH thì 

khối lượng chất thải y tế nguy hại phát sinh, xử lý như sau: 

 - Năm 2017 tổng lượng chất thải y tế nguy hại phát sinh khoảng 193,2 tấn, lượng 

xử lý khoảng 177,9 tấn, chiếm tỷ lệ 92,1%; 

 - Năm 2018 tổng lượng chất thải y tế nguy hại phát sinh khoảng 212,9 tấn, lượng 

xử lý khoảng 196,7 tấn, chiếm tỷ lệ 92,4%; 

 - Năm 2019 tổng lượng chất thải y tế nguy hại phát sinh khoảng 224,2 tấn, lượng 

xử lý khoảng 207,6 tấn chiếm tỷ lệ 92,6%. 

 Trên địa bàn tỉnh Nam Định hiện nay có 06 Trung tâm y tế tuyến huyện xử lý chất 

thải y tế nguy hại bằng lò đốt rác thải y tế nguy hại trong khuôn viên của cơ sở (gồm 

Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định, Bệnh viện phụ 

sản, Trung tâm y tế huyện Xuân Trường,...). Các cơ sở y tế khác hợp đồng với đơn vị có 

chức năng, được cấp phép để thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại.  

 Riêng Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định đang vận hành thử nghiệm 02 hệ thống 

xử lý chất thải chất thải y tế lây nhiễm CONCEPT 300 để xử lý chất thải lây nhiễm của 

bệnh viện. Khi vận hành chính thức thì bệnh viện sẽ xử lý chất thải y tế lây nhiễm của 

các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố và một số cơ sở y tế trên địa bàn các huyện lân cận 

thành phố theo Kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại mô hình cụm 

tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định đã được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt tại Quyết 

định số 810/QĐ-UBND ngày 18/4/2019.[4] 

7.6. XUẤT NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU. 

a.Tình hình xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh: 

 Nhìn chung, số lượng các cơ sở nhập khẩu phế liệu trên địa bàn tỉnh Nam Định 

tương đối ít, toàn tỉnh có 07 cơ sở nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Trong đó 

có 03 cơ sở nhập phế liệu là sắt, thép gồm Công ty TNHH kim khí Anh Tú, Công ty 

TNHH thương mại và dịch vụ Hiền Lê, Công ty CP thương mại xuất nhập khẩu Huyền 

Trang; 04 cơ sở nhập khẩu nhập khẩu phế liệu là mẩu vụn của plastic (nhựa) từ polyme 

etylen (PE)) gồm Công ty cổ phần Trịnh Nghiên, Công ty TNHH Mai Thanh, Công ty cổ 

phần Giang Nam Cát, Công ty CP xơ sợi và nhựa tổng hợp Lục Bảo. 

 Tổng khối lượng phế liệu nhập khẩu từ năm 2015-2019 tại tỉnh Nam Định khoảng 

58.898 tấn, trong đó khối lượng phế liệu sắt thép khoảng 2.022 tấn; phế liệu nhựa khoảng 

56.876 Công ty Cổ phần Trình Nghiên hàng năm đều nhập khẩu phế liệu và có khối 

lượng nhập khẩu lớn nhất, trong 5 năm tổng phế liệu nhập khẩu khoảng 51.322 tấn. 
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Bảng 7. 1: Khối lượng phế liệu nhập khẩu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh Nam Định.[18] 

STT Tên doanh nghiệp 

Khối lƣợng phế liệu nhập khẩu (tấn) 

Năm 

2015 
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

1 Công ty TNHH kim khí 

Anh Tú 
- - - - 818 

2 Công ty TNHH thương 

mại và dịch vụ Hiền Lê 
- - - - 277 

3 Công ty cổ phần Giang 

Nam Cát 
- - - - 102 

4 Công ty cổ phần Trịnh 

Nghiên  
44 3.657 26.325 381 20.916 

5 Công ty TNHH Mai Thanh - - - 1.873 276 

6 Công ty CP thương mại 

xuất nhập khẩu Huyền 

Trang 

- 221 527 180 - 

7 Công ty CP xơ sợi và nhựa 

tổng hợp Lục Bảo 
- 3.302 - - - 

Ghi chú: “-”: Chưa nhập khẩu 

b. Công tác quản lý và các vấn đề liên quan:  

- Tình hình thực hiện bảo vệ môi trường tại các cơ sở nhập khẩu phế liệu. 

Các tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất nhìn chung đã 

có ý thức chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường nói chung và trong 

nhập khẩu phế liệu nói riêng. Các cơ sở đều đã có các hồ sơ pháp lý về môi trường được 

phê duyệt; được kiểm tra các điều kiện về bảo vệ môi trường khi cấp giấy phép đủ điều 

kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; đã có các biện pháp 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường như đã xây dựng kho bãi tập kết phế liệu nhập khẩu, đảm 

bảo không phát thải phế liệu các tạp chất ra môi trường, đầu tư xây dựng hệ thống xử lý 

chất thải (nước thải, khí thải) phát sinh, thực hiện các biện pháp quản lý chất thải rắn, 

chất thải nguy hại phát sinh, quan trắc giám sát môi trường định kỳ theo quy định. 

- Công tác quản lý nhà nước về BVMT trong nhập khẩu phế liệu:  

Trong thời gian qua, UBND tỉnh Nam Định giao Sở Tài nguyên và Môi trường là 

cơ quan quản lý về BVMT trong nhập khẩu phế liệu. Bám sát vào Luật Bảo vệ môi 

trường, các văn bản dưới luật, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện tốt công tác 

quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực nhập khẩu phế liệu như tuyên 

truyền, phổ biến về quy định trong nhập khẩu phế liệu để các cơ sở tham gia nhập khẩu 

thực hiện qua các đợt kiểm tra định kỳ; tổ chức kiểm tra cấp giấy xác nhận đủ điều kiện 

về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo phân cấp. 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường 
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trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho 04 cơ sởlà Công ty TNHH TM và 

dịch vụ Hiền Lê; Công ty TNHH kim khí Anh Tú; Công ty CP thương mại xuất nhập 

khẩu Huyền Trang và Công ty CP xơ sợi và nhựa tổng hợp Lục Bảo. Bộ Tài nguyên và 

Môi trường cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường cho 03 cơ sở là Công ty 

TNHH Mai Thanh, Công ty CP Trịnh Nghiên, Công ty CP Giang Nam Cát 
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CHƢƠNG VIII: BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, THIÊN TAI, SỰ CỐ MÔI TRƢỜNG 
 

8.1. VẤN ĐỀ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH. 

Tỉnh Nam Định chưa thống kê số liệu kiểm kê phát thải khí nhà kính, tuy nhiên có 

thể thấy việc phát thải khí nhà kính chủ yếu ở các hoạt động công nghiệp hoạt động giao 

thông, nông nghiệp, xử lý rác thải... 

- Theo thống kê, phương tiện giao thông có xu hướng tăng trong những năm gần 

đây, xe máy tăng trung bình từ 65.000- 99.600 chiếc/năm, ô tô tăng trung bình khoảng 

3.300- 4.300 chiếc/năm. Sự gia tăng phương tiện cá nhân kéo theo sự gia tăng phát thải khí 

nhà kính do sử dụng động cơ đốt cháy nhiên liệu xăng, dầu sinh ra khí CO, CO2, NOx... 

Tỉnh Nam Định đã phát triển hệ thống giao thông công cộng, cụ thể bố trí các tuyến xe bus 

từ thành phố Nam Định đến thành phố Phủ Lý – Hà Nam và các huyện nội tỉnh. Bên cạnh 

đó, người dân cũng đang dần thay đổi chuyển sang sử dụng xăng sinh học thay thế xăng 

dầu truyền thống để giảm ô nhiễm môi trường cũng như tiết kiệm tài nguyên không tái tạo. 

-Hoạt động sản xuất công nghiệp của các Nhà máy, làng nghề… có sử dụng nhiên 

liệu hóa thạch (than, củi…). Các cơ sở sử dụng lò hơi đốt than, dầu đều được yêu cầu phải 

có hệ thống xử lý khí thải đảm bảo đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường và quan trắc 

khí thải định kỳ theo quy định. Đặc biệt, các cơ sở có nguồn thải khí thải lưu lượng lớn bắt 

buộc phải đầu tư hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục. Đối với các cơ sở sản xuất, 

hộ gia đình trong làng nghề (cơ khí, thực phẩm…) có sử dụng thannhưng  việc áp dụng các 

biện pháp giảm thiểu ô nhiễm khí thải còn hạn chế. Ngoài ra, việc đốt than tổ ong tại các 

hộ gia đình vẫn còn nhiều, thường tập trung ở những hộ có thu nhập thấp. 

- Hoạt động sản xuất nông nghiệp là một trong những ngành thế mạnh của tỉnh Nam 

Định, đây cũng là nguồn phát sinh khí thải nhà kính lớn. Cụ thể khí CH4 phát sinh từ trồng 

lúa nước, phân thải của vật nuôi và từ quá trình lên men thức ăn trong dạ dày của động vật 

nhai lại (trâu, bò) khi gia súc ợ thức ăn lên để nhai lại; khí CO, CO2; phát sinh từ hoạt động 

đốt phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch. Các trang trại chăn nuôi đã đầu tư hệ thống hầm 

biogas tận dụng khí để phục vụ sinh hoạt, tuy nhiên tỷ lệ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đầu tư 

hầm biogas còn thấp. Hoạt động đốt rơm rạ gần đây đã giảm do rơm rạ được cầy lật ngay 

tại ruộng nhưng vẫn xảy ra ở một số địa phương. 

 - Hoạt động xử lý rác thải bằng phương pháp chôn lấp phát sinh chủ yếu khí CH4, 

đốt rác thải phát sinh khí CO, CO2…Tỉnh Nam Định có phương án xử lý rác thải chủ yếu 

bằng chôn lấp hợp vệ sinh và đốt nên đây cũng là nguồn phát sinh khí thải nhà kính. Các 

khu xử lý rác thải cũng đã đầu tư hệ thống xử lý khí thải theo quy định. 

Ngoài ra, phát thải khí nhà kính còn do quá trình chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất 

làm giảm diện tích đất cây xanh, chuyển đất trồng lúa sang công nghiệp, chăn nuôi, nuôi 

trồng thủy sản.  
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8.2. ẢNH HƢỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. 

Việt Nam được xem là một trong những nước sẽ bịảnh hưởng nặng do biến đổi khí 

hậu toàn cầu. Biểu hiện của biến đổi khí hậu thông qua các hiện tượng thời tiết cực đoan, 

dị thường và có dấu hiệu trở lên phổ biến hơn trong những năm gần đây như nhiệt độ 

tăng, lượng mưa giảm vào mùa khô, tăng vào mùa mưa; lũ lụt, hạn hán, nước biển dâng, 

xâm nhập mặn, bão có xu hướng dịch chuyển về phía Nam và mùa bão dịch chuyển và 

các tháng cuối năm. 

Tỉnh Nam Định nằm phía Nam đồng bằng sông Hồng, với 3 huyện ven biển và 

đường bờ biển dài 72km, là một trong những tỉnh của Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu sắc 

của biến đổi khí hậu. 

Tỉnh Nam Định có nền nhiệt khá cao, nhiệt độ trung bình năm dao động trong 

khoảng 23 – 24
0
C. Biên độ dao động nhiệt độ trung bình tháng dao động từ 12

0
C đến 

17,4
0
C; nhiệt độ cực đại có biên độ dao động từ 4,1

0
C đến 5

0
C; nhiệt độ cực tiểu có biên 

độ dao động khá lớn, đạt giá trị 5,6
0
C.[21] 

Các tác động của BĐKH đến kinh tế xã hội, môi trường sinh thái, con người,... tại 

Nam Định được thể hiện qua hiện tượng bão, lũ, nhiễm mặn, xâm thực, nước biển dâng, 

tăng số đợt không khí lạnh với mật độ dày hơn và nhiệt độ thấp và có những ngày nắng 

bất thường với nhiệt độ cao trong thời gian dài. 

8.2.1. Ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu đến môi trƣờng sinh thái: 

Biến đổi khí hậu tác động đến môi trường nước, làm thay đổi lượng mưa và phân 

bố mưa ở các vùng từ đó dẫn tới những thay đổi về dòng chảy của các sông, tăng tần suất 

và cường độ lũ. BĐKH và nước biển dâng gây xói lở bờ biển và xâm nhập mặn vào trong 

sông cho khu vực ven biển là việc mở rộng phạm vi ảnh hưởng của xâm nhập mặn. Biến 

đổi khí hậu gây nên tình trạng khô hạn kéo dài, mùa khô dài hơn mùa mưa, kết hợp sự 

chặn dòng của các đập thủy điện trên thượng nguồn và cộng với sự dâng lên của mực 

nước biển nên quá trình xâm nhập mặn trong 10 năm trở lại đây diễn ra với chiều hướng 

xấu đi, xâm nhập mặn tiến sâu hơn vào trong nội đồng và thời gian ảnh hưởng kéo dài. 

Ranh giới mặn 1‰ đã xâm nhập ngày càng sâu vào trong các sông Hồng, sông Ninh Cơ 

và sông Đáy. Trong các năm 2015,2017,2018 mặn lớn nhất đều tại cống Ngô Đồng trên 

triền sông Hồng với độ mặn lần lượt qua các năm là 12%o; 20%o;11%o cách biển 17km. 

Trong năm 2019 mặn lớn nhất tại cống Qũy Nhất trên triền sông Đáy với độ mặn là 13%o 

và cách biển 13km. [5] 

Nước biển dâng và xâm nhập mặn làm thoái hóa đất canh tác. Hàng năm có 

khoảng 38.000 ha đất canh tác ven biển bị nhiễm mặn, trong đó có đến hơn 12.000 ha 

nhiễm mặn nặng. Diện tích rừng ngập mặn ở khu vực Cồn Lu, Cồn Ngạn, Cồn Xanh, 

Cồn Mờ và VQG Xuân Thủy giảm. [Nguồn: Báo Nam Định] 

Biến đổi khí hậu làm nhiệt độ không khí và nhiệt độ nước biển gia tăng, gây ảnh 

hưởng lớn đến môi trường sinh vật biển và các ngành công nghiệp như diêm nghiệp và 
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du lịch biển. Nhiều hoạt động sinh kế liên quan tới thủy hải sản hiện giảm mạnh hoặc 

không còn tồn tại do suy giảm trữ lượng các nguồn lợi thủy, hải sản. 

Các hệ sinh thái nói chung trong đó có hệ sinh thái rừng ở Nam Định đã và đang 

chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Theo đánh giá, BĐKH ảnh hưởng đến đa 

dạng sinh học, làm thay đổi môi trường sống của nhiều loài động vật, thực vật của 2 khu 

vực đất ngập nước của tỉnh Nam Định là khu vực bãi bồi ven biển huyện Nghĩa Hưng và 

Vườn quốc gia (VQG) Xuân Thủy (huyện Giao Thủy) đã được UNESCO chính thức 

công nhận vào năm 2004. BĐKH làm thay đổi các đặc tính môi trường nước lợ tại vùng 

bãi bồi của VQG Xuân Thủy, thay đổi môi trường sống của nhiều loài động vật, thực vật; 

làm thay đổi cấu trúc và thành phần, trữ lượng thủy sản ven bờ; giảm sút số lượng các 

quần xã động, thực vật hiện hữu.  

Ngoài ra, BĐKH làm nhiệt độ tăng, lượng nước bốc hơi nhiều ảnh hưởng tới khả 

năng sinh trưởng của các loài thực vật và động vật rừng. Quần thể các loài động thực vật 

rừng đặc dụng và quý hiếm sẽ ngày càng suy kiệt và không có khả năng phục hồi. [22] 

8.2.2. Ảnh hƣởng kinh tế - xã hội. 

* Ảnh hưởng đến nông nghiệp:  

BĐKH có tác động lớn đến sinh trưởng, năng suất cây trồng, thời vụ gieo trồng, 

làm tăng nguy cơ lây lan sâu bệnh hại cây trồng. BĐKH ảnh hưởng đến sinh sản, sinh 

trưởng của gia súc, gia cầm, làm tăng khả năng sinh bệnh, truyền dịch của gia súc, gia 

cầm. BĐKH có khả năng làm tăng tần số, cường độ, tính biến động và tính cực đoan của 

các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như bão, tố, lốc, các thiên tai liên quan đến nhiệt độ và 

mưa như thời tiết khô nóng, lũ lụt, ngập úng hay hạn hán, rét hại, xâm nhập mặn, sâu 

bệnh, làm giảm năng suất và sản lượng của cây trồng và vật nuôi. BĐKH gây nguy cơ thu 

hẹp diện tích đất nông nghiệp do diện tích đất nông nghiệp ở vùng đất thấp đồng bằng 

ven biển bị ngập mặn do nước biển dâng.  

Nam Định có diện tích đất nông nghiệp 112.001,95 ha, trong đó diện tích đất trồng 

lúa gần 80 nghìn ha, hơn 16 nghìn ha NTTS. Các hiện tượng thời tiết cực đoan như rét 

hại kéo dài, nắng nóng bất thường, hạn hán, mưa bão lớn, úng lụt… làm cho hàng chục 

nghìn ha cây trồng bị ảnh hưởng mỗi năm, thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Điển hình như 

cơn bão số 1 năm 2016 làm hơn 74 nghìn ha lúa mùa bị ngập úng, 8.500 ha rau màu dập 

nát; gần 1.200 con lợn, 44 nghìn con gia cầm bị chết; 7.500 ha diện tích NTTS bị thiệt 

hại… Cùng với đó, các loài sâu bệnh hại cây trồng như: sâu cuốn lá nhỏ, rầy, bệnh khô 

vằn, bệnh bạc lá ngày càng phát triển với mật độ cao, gây thiệt hại mùa màng. Mỗi vụ 

đều có hàng chục nghìn ha lúa bị nhiễm sâu, rầy. Chi phí sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 

(BVTV) hàng năm lên tới trên 200 tỷ đồng, trong khi năng suất cây trồng vẫn bị suy 

giảm và ô nhiễm môi trường gia tăng… 

Đối với NTTS, do tình trạng nước mặn lấn sâu vào nội địa làm mất nơi sinh sống 

của một số loài thủy sản nước ngọt (đầm lầy, ruộng, ao, hồ). Đặc biệt, những các xã ven 
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biển của 3 huyện Nghĩa Hưng, Giao Thủy và Hải Hậu, tình trạng xâm nhập mặn tăng, độ 

muối 1‰ vào sâu trong đất liền gần 25 km. Nhiệt độ biến động cũng gây ra hiện tượng 

phân tầng nhiệt rõ rệt trong thủy vực nước đứng, ảnh hưởng đến quá trình sinh sống của 

sinh vật. Nhiều bãi ngao vào mùa nắng nóng nhiệt độ quá cao khiến ngao chết. Nhiều 

diện tích NTTS bị thiệt hại vào các đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Tính đến tháng 

9/2017,  toàn tỉnh có 4.458 ha nuôi thủy sản bị thiệt hại. Trong đó có 775,8 ha nuôi cá 

truyền thống, 1.659ha nuôi quảng canh tôm sú và cá biển; 157,5 ha nuôi thâm canh tôm 

thẻ chân trắng; 1.885,7 ha nuôi ngao.  

Ngoài ra, tác động của BĐKH cũng làm ảnh hưởng đến đa dạng sinh học, làm 

thay đổi môi trường sống của nhiều loài động vật, thực vật của 2 khu vực đất ngập nước 

của tỉnh Nam Định là Vườn quốc gia (VQG) Xuân Thủy (huyện Giao Thủy) và khu vực 

bãi bồi ven biển huyện Nghĩa Hưng. Sự biến đổi dòng chảy và sự dâng lên của mực nước 

biển đã làm nhiều loài đặc hữu ở VQG Xuân Thủy bị giảm như cá chuối sộp, cua giận, cò 

thìa... 

BĐKH đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ hơn và là thách thức lớn đối với phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nam Định.Vì vậy, công tác ứng phó với BĐKH là nhiệm vụ 

ưu tiên của tỉnh. Trước hết, để thích ứng với những tác động của BĐKH, Nam Định tiếp 

tục đầu tư nâng cấp đê kè biển, cũng như các công trình phòng chống thiên tai; xây dựng 

hệ thống công trình thủy lợi phục vụ SXNN. Toàn tỉnh đã nâng cấp, kiên cố hóa 

56,8/76,6 km đê biển, xây mới 8 cống và 53 mỏ kè giữ bãi bảo vệ đê. Trong trồng trọt, 

Nam Định đã thực hiện chuyển dịch theo hướng sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, 

chuyển đổi từ diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây rau màu ngắn ngày, cây 

dược liệu và các mô hình canh tác kết hợp có hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời, nghiên cứu 

sử dụng những giống cây có khả năng chống chịu cao với ngập úng, hạn, mặn; diện tích 

trồng lúa thường xuyên bị hạn nên chuyển sang trồng cây rau màu; ở vùng thấp trũng, 

xây dựng mô hình trồng lúa kết hợp với nuôi cá, nuôi tôm; khu vực bị nhiễm mặn chuyển 

đổi sang NTTS… 

Các hoạt động chăn nuôi được chuyển đổi theo hướng giảm chăn nuôi nhỏ lẻ trong 

nông hộ sang chăn nuôi theo mô hình trang trại, gia trại quy mô vừa và nhỏ. Bên cạnh đó, 

các địa phương còn quan tâm lựa chọn giống vật nuôi có sức đề kháng cao, thích nghi với 

điều kiện thay đổi của thời tiết. Cùng với đó, tỉnh đã rà soát quy hoạch tổng thể kinh tế - 

xã hội, quy hoạch dân cư, hệ thống xử lý chất thải; nâng cấp, hoàn thiện hệ thống quan 

trắc môi trường để kịp thời phát hiện, cảnh báo ô nhiễm môi trường. 

*  Ảnh hưởng đến du lịch, thương mại và dịch vụ: 

 Nước biển dâng ảnh hưởng đến bãi tắm ven biển, các cơ sở kinh doanh có thể mất 

đi, một số khác bị đẩy sâu vào đất liền, ảnh hưởng đến việc khai thác, và các công trình 

hạ tầng liên quan khác có thể bị ngập, di chuyển hay ngừng trệ,... làm gia tăng chi phí cho 

việc cải tạo, di chuyển và bảo dưỡng. Ảnh hưởng của BĐKH làm mực nước biển dân dẫn 

đến nhà thờ Hải Lý- Hải Hậu bị hư hỏng và nằm ngoài bãi biển. 
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* Ảnh hưởng tới hạ tầng kỹ thuật: 

- Hệ thống đê: mực nước biển dâng cao có thể làm hệ thống đê biển không thể 

chống chọi được nước biển dâng khi có bão, dẫn đến nguy cơ vỡ đê trong các trận bão 

lớn. Toàn tỉnh hiện có 45/72km bờ biển đang bị xói lở [ Nguồn: Báo Nam Định]. Mực 

nước biển dâng cao làm cho khả năng tiêu thoát nước ra biển giảm, kéo theo mực nước ở 

các con sông trong nội địa dâng lên, kết hợp với sự gia tăng dòng chảy lũ từ thượng 

nguồn sẽ làm cho đỉnh lũ tăng lên, ảnh hưởng đến sự an toàn của các tuyến đê sông. 

- Các công trình cấp nước: Mực nước biển dâng làm gia tăng tình trạng xâm 

nhập mặn của biển vào đất liền, làm cho các tầng nước dưới đất vùng ven biển cũng có 

nguy cơ bị nhiễm mặn, gây khó khăn cho công tác cấp nước phục vụ sản xuất. 

- Cơ sở hạ tầng đô thị: Nước biển dâng và triều cường sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng 

các khu đô thị ven biển, gây ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt và các hoạt động sản 

xuất. 

8.2.3. Ảnh hƣởng đến sức khỏe con ngƣời: 

Nhiệt độ tăng làm tăng tác động tiêu cực đối với sức khỏe con người, dẫn đến gia 

tăng một số nguy cơ đối với người cao tuổi, người mắc bệnh tim mạch, bệnh thần kinh. 

Tình trạng nóng lên làm thay đổi cấu trúc mùa nhiệt hàng năm, mùa đông sẽ ấm lên, dẫn 

tới thay đổi đặc tính trong nhịp sinh học của con người.  

BĐKH xảy ra hiện tượng thiên tai như bão, tố, nước dâng, ngập lụt, hạn hán, mưa 

lớn... gia tăng về cường độ và tần số làm tăng số người bị thiệt mạng và ảnh hưởng gián 

tiếp đến sức khỏe 

BĐKH làm tăng khả năng xảy ra một số bệnh: sốt rét, sốt xuất huyết, làm tăng tốc 

độ sinh trưởng và phát triển nhiều loại vi khuẩn và côn trùng, vật chủ mang bệnh, làm 

tăng số lượng người bị bệnh nhiễm khuẩn dễ lây lan,... 

8.3. TAI BIẾN THIÊN NHIÊN: 

Theo thống kê của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong giai đoạn từ 

2015 – 2019, tỉnh Nam Định có 17 trận bão, 7 đợt lũ lụt, 01 trận lốc xoáy, 03 đợt rét đậm, 

rét hại kéo dài và 09 đợt nắng nóng gay gắt. Tình hình thiên tai ảnh hưởng đến tỉnh Nam 

Định cụ thể như sau: 

TT Năm 

Số cơn bão 

ảnh hƣởng 

đến tỉnh 

Nam Định 

Lũ lụt, 

mƣa 

lớn 

Lốc 

xoáy 

Rét đậm, 

rét hại 

Nắng nóng 

gay gắt 
Sét 

1 Năm 2015 2 2 1    

2 Năm 2016 3   1   

3 Năm 2017 4 5     
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4 Năm 2018 5      

5 Năm 2019 3   2 9 2 

Nguồn: [5] 

Các thiệt hại như sau: 

TT Năm 

Các thiệt hại 

Tổng giá trị thiệt hại  

(1.000.000 VNĐ) 
Về người 

Nhà bị 

ngập nước, 

sạt lở, tốc 

mái, hư hại 

 (nhà) 

Về diện tích 

đất nông 

nghiệp (ha) 

1 Năm 2015 3 2.545 739 91 

2 Năm 2016 20 47.540 52.568 3.264 

3 Năm 2017 12 81 56.045 1.998 

4 Năm 2018 0 0 32982 153 

5 Năm 2019 2 0 0 75 

Nguồn: [5]  

a. Bão. 

Bão là một tai biến cấp diễn liên quan đến chuyển động xoáy nhanh mạnh dị 

thường của tầng không khí cận trên mặt đất. Ở Việt Nam bão thường được hiểu là bão 

nhiệt đới và hiện tượng thời tiết đặc biệt nguy hiểm chỉ xuất hiện trên các vùng biển nhiệt 

đới thường có gió mạnh và mưa lớn. Bão gây ra những thiệt hại lớn về người; Gây ô 

nhiễm môi trường sau bão do lượng lớn rác thải ứ đọng, xác gia súc, gia cầm…, ô nhiễm 

mặt nước, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh về mắt và tiêu hóa, nhiễm mặn các vùng 

đất nông nghiệp ven biển; Gây thiệt hại nặng nề về kinh tế, đời sống xã hội sau bão. 

Từ năm 2015-2019 tổng số cơn bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến tỉnh Nam 

Định là 17 cơn. 

b. Lũ lụt, mưa lớn 

Lũ lụt là loại tai biến môi trường xảy ra ở nhiều vùng. Lũ là hiện tượng nước sông 

dâng cao trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó giảm dần. Trong mùa mưa lũ, 

những trận mưa từng đợt liên tiếp trên lưu vực sông, làm cho nước sông từng đợt nối tiếp 

nhau dâng cao, tạo ra những trận lũ lụt. 

Mưa bão kết hợp triều cường làm ngập úng trên diện rộng ảnh hưởng đến hoạt 

động lưu thông, sinh hoạt của con người và ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp, 

công trình thủy lợi. Từ năm 2015-2019 xảy ra 7 đợt lũ lụt vào năm 2015 (2 đợt); năm 

2017 (5 đợt) 
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c. Lốc tố 

Lốc tố là hiện tượng một luồng không khí xoáy trong mở rộng ra từ một đám mây 

dông xuống tới mặt đất. Di chuyển với tốc độ nhanh, cùng với gió xoáy, vòi rồng quấn 

bay các vật gây hậu quả nghiêm trọng cho địa phương. Trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh 

Nam Định xảy ra 1 trận lốc tố, từ năm 2016 đến nay không xảy ra lốc xoáy.  

d. Rét đậm, rét hại 

Là hiện tượng không khí lạnh kéo dài gây ra rét đậm (nhiệt độ không khí trung 

bình nhỏ hơn 15
o
C), rét hại (nhiệt độ không khí trung bình nhỏ hơn 13

o
C) làm ảnh hưởng 

đến phát triển sinh trưởng của cây trồng, gia súc và sức khỏe của con người. Trong thời 

gian qua trên địa bàn tỉnh Nam Định xảy ra 3 đợt rét đậm rét hại vào năm 2016 (1 đợt); 

năm 2019 (2 đợt) 

e. Nước biển dâng và xói lở bờ biển: 

Nước biển dâng là sự dâng lên của mực nước của đại dương trên toàn cầu, trong 

đó không bao gồm triều, nước dâng do bão... ... Nước biển dâng tại một vị trí nào đó có 

thể cao hơn hoặc thấp hơn so với trung bình toàn cầu vì có sự khác nhau về nhiệt độ của 

đại dương và các yếu tố khác. 

Xói lở bờ biển là sự  quá trình địa mạo bờ biển di chuyển xuống dốc xuống liên 

tục hoặc không liên tục 

Theo Viện địa chất và địa chất vật lý biển Việt Nam, tại khu vực Nam Định, mỗi 

năm nước biển dâng lên 2,15mm và tiến vào đất liền 10m. Đoạn bờ biển thuộc huyện Hải 

Hậu với chiều dài 40 km hiện là nơi chịu ảnh hưởng nhiều nhất của xói lở và nước biển 

dâng; nơi bị lở mạnh nhất là bờ biển từ xã Hải Lý đến xã Hải Triều, biển tiến vào đất liền 

10-20m/năm. Hiện tượng xói lở bờ biển đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng về kinh tế 

- xã hội, làm mất đất ở, đất canh tác, ảnh hưởng đến sản xuất, đe dọa, phá huỷ các công 

trình công cộng, đê kè biển. 

f. Xâm nhập mặn: 

Xâm nhập mặn hay nhiễm mặn đất là sự tích tụ quá nhiều muối hòa tan trong 

đất. Xâm nhập mặn bên cạnh sự axit hóa là một trong hai kết quả lâu dài của sự phát triển 

đất. Xâm nhập mặn xảy ra khi sự bốc hơi trong sáu đến chín tháng trong một năm lớn 

hơn lượng mưa. Thêm vào sự phát triển tự nhiên của đất, xâm nhập mặn được tăng tốc 

đáng kể thông qua hành động của con người như quá trình thủy lợi. 

 

 

  

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%8Ba_m%E1%BA%A1o_h%E1%BB%8Dc
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CHƢƠNG IX: TÁC ĐỘNG CỦA Ô NHIỄM MÔI TRƢỜNG 

9.1. TÁC ĐỘNG CỦA Ô NHIỄM MÔI TRƢỜNG ĐỐI VỚI SỨC KHỎE CON 

NGƢỜI. 

9.1.1. Tác động trực tiếp do môi trƣờng nƣớc 

Môi trường nước có mối quan hệ chặt chẽ với sức khỏe của con người. Nước không 

thể thiếu trong đời sống của con người, hàng ngày chúng ta sinh hoạt đều phải sử dụng 

nước từ ăn uống, tắm rửa, giặt giũ, vệ sinh,…Ngoài ra, việc sử dụng nước trong sản xuất 

công nghiệp, nông nghiệp để tạo ra các thực phẩm sạch cũng là yếu tố quan trọng quyết 

định sức khỏe của con người. Nước là cần thiết cho sự sống nhưng khi bị biến đổi, ô 

nhiễm có thể gây ra những hiểm họa khôn lường cho con người. 

Ảnh hưởng của ô nhiễm nguồn nước đến sức khỏe con người có thể thông con 

đường ăn uống trực tiếp hoặc tiếp xúc với môi trường nước trong quá trình sinh hoạt và 

lao động. Khi con người sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm có thể mắc các bệnh về đường 

tiêu hoá do nhiễm khuẩn như tiêu chảy, tả, lỵ, thương hàn; bệnh siêu vi trùng như bại liệt, 

viêm gan B; bệnh ký sinh trùng, giun sán; bệnh ngoài da như ghẻ lở, hắc lào, bệnh mắt 

hột, bệnh phụ khoa và tiềm ẩn các nguy cơ gây ung thư,.. Trên địa bàn tỉnh Nam Định 

chưa có số liệu điều tra về tỷ lệ mắc các bệnh liên quan đến ô nhiễm nguồn nước. 

Hiện nay, nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt, sản xuất trên địa bàn tỉnh chủ yếu các 

trạm nước cấp sinh hoạt tập trung, một số xã tại các huyện Hải Hậu, Nghĩa Hưng từ 

nguồn nước dưới đất. Theo kết quả quan trắc đánh giá chất lượng nước dưới đất hàng 

năm do Trung tâm Quan trắc và Phân tích TNMT tỉnh thực hiện thì hiện nay chất lượng 

nước dưới đất tại khu vực huyện Hải Hậu, Nghĩa Hưng vẫn còn tốt, chưa có dấu hiệu bị ô 

nhiễm.Tại các khu vực huyện Nam Trực, Trực Ninh, Mỹ Lộc có chất lượng nước dưới 

đất kém, tuy nhiên đây cũng là khu vực người dân sử dụng chủ yếu là nước sạch từ các 

trạm cấp nước sinh hoạt. 

Trên địa bàn tỉnh Nam Định hiện có 60 công trình cấp nước sạch nông thôn tập 

trung, có 64 xã đấu nối từ các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung, trong đó có 

22 công trình hoạt động tốt (chiếm 36,67%), 36 công trình hoạt động bình thường (chiếm 

60%), 02 công trình hoạt động kém hiệu quả (chiếm 3,33%) [17]. Các trạm cấp nước này 

được lấychủ yếu là nguồn nước mặt từ các sông lớn như sông Đào, sông Hồng, sông Đáy, 

sông Ninh Cơ,..và sông nội đồngđang cung cấp nước cho các trạm cấp nước tập trung 

quy mô xã, thị trấn như: sông Sắt, sông Châu Thành, sông Quýt. Qua tính toán chỉ số 

chất lượng nước (WQI) theo kết quả quan trắc môi trường nước mặt định kỳ hàng năm 

cho thấy, nước sông lớn có chất lượng nước tốt (giá trị WQI >76) phù hợp với mục đích 

sử dụng cấp nước sinh hoạt nhưng cần áp dụng biện pháp xử lý phù hợp. Tuy nhiên, có 

một số thông số quan trắc có giá trị vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMT như BOD5, COD, 

TSS và thông số Tổng dầu mỡ, photphat, nitrat, nitrit, amoni, coliforom có giá trị vượt 

quy chuẩn tại 1 số vị trí ở một số thời điểm. Qua tính toán chỉ số chất lượng nước (WQI) 
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theo kết quả quan trắc định kỳ hàng năm cho thấy, nước sông nội đồng chủ yếu có chất 

lượng trung bình, có dấu hiệu ô nhiễm hữu cơ, dinh dưỡng như COD, BOD5, SS, 

Amoni...Ngoài ra, một số vị trí có chất lượng nước kém và bị ô nhiễm cục bộ tại một số 

thời điểm bởi thông số chất hoạt động bề mặt, nitrat, phot phát... 

9.1.2. Tác động do ô nhiễm môi trƣờng không khí. 

Ô nhiễm không khí tác động rất lớn tới sức khoẻ con người, đặc biệt đối với đường 

hô hấp do bị ảnh hưởng bởi bụi, hơi khí độc, khí thải các loại như: CO, NO2, SO2, chì ... 

Khi môi trường không khí bị ô nhiễm, sức khoẻ con người bị suy giảm và mắc bệnh: 

viêm phế quản, hen suyễn, suy nhược thần kinh, bệnh tim mạch và làm giảm tuổi thọ, gây 

ung thư. Trong đó người cao tuổi, phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 15 tuổi, người đang 

mang bệnh, người thường xuyên phải làm việc ngoài trời là nhóm đối tượng dễ bị tác 

động. Mức độ ảnh hưởng đối với từng người tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe, nồng độ, 

loại chất ô nhiễm và thời gian tiếp xúc. 

Theo số liệu quan trắc hiện trạng môi trường không khí xung quanh trên địa bàn 

tỉnh Nam Định từ năm 2015-2019 cho thấy chất lượng không khí tương đối tốt. Tuy 

nhiên, tại khu vực một số nút giao thông trên địa bàn thành phố Nam Định, khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp và một số làng nghề đang có sự gia tăng nồng độ các chất ô 

nhiễm đặc biệt là tiếng ồn ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Khi con người bị tác động 

bởi tiếng ồn trong một thời gian dài sẽ xuất hiện bệnh đau đầu, chóng mặt, rối loạn chức 

năng thần kinh, giảm thính lực và có thể bị bệnh điếc. Tiếng ồn cũng gây nên các thương 

tổn cho hệ thần kinh, tim mạch và làm tăng các bệnh về đường tiêu hoá. 

9.1.3. Tác động do ô nhiễm môi trƣờng đất. 

Trong những năm gần đây, nền kinh tế của tỉnh Nam Định đã có những bước phát 

triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp 

đạt năng suất cao góp phần tăng thu nhập kinh tế của hộ dân cư trong vùng. Lĩnh vực sản 

xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đang ngày càng được mở rộng với quy mô lớn và 

hiện đại hơn. Cùng với sự phát triển kinh tế của địa phương, kéo theo nó là tình trạng 

phát sinh nước thải, chất thải, khí thải, hóa chất bảo vệ thực vật gây ô nhiễm môi trường 

đất. Môi trường đất bị ô nhiễm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người thông qua 

tiếp xúc trực tiếp với đất hoặc qua đường hô hấp do sự bốc hơi của chất gây ô nhiễm có 

trong đất. 

 Theo kết quả quan trắc môi trường đất từ năm 2015 – 2019, cho thấy đã xuất hiện 

dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất nhưng dưới ngưỡng giá trị cho phép của 

QCVN 15:2008/BTNMT (thông số DDT, Haxaconazole), một số kim loại nặng như: Cu, 

Pb, Zn trong mẫu đất tại các CCN làng nghề cơ khí, tái chế kim loại cao hơn so với các 

khu vực khác nhưng vẫn nằm trong quy chuẩn cho phép. 

Bên cạnh đó thì việc sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật, phân hóa học không hợp lý 

sẽ tích lũy các hóa chất độc hại gây ô nhiễm môi trường đất. Theo thống kê của Sở Nông 
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nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh Nam Định, toàn tỉnh hiện có 1.686 cơ sở buôn bán 

thuốc BVTV. Hàng năm trên địa bàn tỉnh trung bình sử dụng từ 250 tấn – 490 tấn thuốc 

bảo vệ thực vật; từ 180.000 tấn – 191.000 tấn phân bón; từ 40 tấn -62 tấn thuốc diệt cỏ 

[5]. Các loại hóa chất độc hại, có khả năng tồn lưu lâu trong đất gây ảnh hưởng tới môi 

trường đất sau đó ảnh hưởng đến sản phẩm nông nghiệp và con người.  

Khi người dân bón nhiều phân hóa học thuộc nhóm chua sinh lý ((NH4)2SO4, super 

photphat… gây tồn dư acid, làm chua đất xuất hiện nhiều độc tố đối với cây trồng như : Al
3+

, 

Mn
2+

, Fe
3+

; làm giảm hoạt tính sinh học của đất. Bón nhiều phân đạm vào thời kỳ muộn cho 

rau quả, đã làm tăng đáng kể hàm lượng NO3
-
 trong sản phẩm gây ảnh hưởng đến sức khoẻ 

con người. 

9.1.4. Tác động do ô nhiễm từ chất thải rắn. 

Việc quản lý và xử lý CTR không hợp lý không những gây ô nhiễm môi trường mà 

còn ảnh hưởng rất lớn tới sức khoẻ con người, đặc biệt đối với người dân sống gần khu 

vực làng nghề, khu công nghiệp, khu vực xử lý chất thải... Trong đó kim loại nặng và 

chất hữu cơ khó phân hủy trong chất thải rắn có khả năng tích lũy sinh học trong nông 

sản, thực phẩm cũng như trong mô tế bào động vật, nguồn nước và tồn tại bền vững trong 

môi trường gây ra hàng loạt bệnh nguy hiểm đối với con người như vô sinh, quái thai, dị 

tật ở trẻ sơ sinh; tác động lên hệ miễn dịch gây ra các bệnh tim mạch, tê liệt hệ thần kinh, 

giảm khả năng trao đổi chất trong máu, ung thư. Hiện nay khối lượng chất thải rắn sinh 

hoạt phát sinh tại thành phố Nam Định khoảng 220 tấn/ ngày, tại nông thôn khoảng 660 

tấn/ngày và CTR công nghiệp trên toàn tỉnh khoảng 2.103-2.124 tấn/ngày. Trên địa bàn 

tỉnh hiện nay đã có 182 xã/thị trấn đầu tư xây dựng công trình xử lý rác thải sinh hoạt, 

trong đó có 73 xã/thị trấn được xây dựng bãi chôn lấp hợp vệ sinh, 109 xã/thị trấn được 

lắp đặt lò đốt rác thải sinh hoạt. Tỷ lệ thu gom chất thải rắn khu vực thành phố đạt 94%, 

khu vực nông thôn đạt 88,4%. Do đó nếu lượng chất thải không được thu gom xử lý đảm 

bảo đây sẽ là nguyên nhân gây bệnh cho con người.   

9.2. TÁC ĐỘNG CỦA Ô NHIỄM MÔI TRƢỜNG ĐỐI VỚI CÁC VẤN ĐỀ KINH 

TẾ-XÃ HỘI. 

9.2.1. Thiệt hại kinh tế do gánh nặng bệnh tật. 

Thiệt hại kinh tế do ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khoẻ bao gồm các 

khoản chi phí: chi phí khám và thuốc chữa bệnh, tổn thất mất ngày công lao động do nghỉ 

ốm, tổn thất thời gian của người nhà chăm sóc người ốm... Thêm vào đó, bệnh liên quan 

đến ô nhiễm môi trường còn ảnh hưởng đến người thân, tạo nên chi phí gián tiếp do nghỉ 

học, nghỉ làm khi người thân ốm. Kéo theo đó là những ảnh hưởng tâm lý bất ổn khiến 

khó tập trung cho công việc và học hành khiến hiệu quả năng suất không cao, thậm chí ở 

nhiều nghề nghiệp, sự mất tập trung sẽ gây hậu quả nghiêm trọng về kinh tế, tính mạng. 

9.2.2. Thiệt hại kinh tế do ảnh hƣởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. 
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Hiện tượng phú dưỡng trong các hồ đô thị, các sông, mương dẫn nước thải do sự 

tích luỹ hàm lượng N, P cao tạo sự phát triển mạnh mẽ của tảo và nở hoa của tảo, ảnh 

hưởng đến môi trường sống của các loài cá, tôm... làm giảm thu nhập kinh tế của con 

người. Bên cạnh đó, hiện tượng phú dưỡng gây mất mỹ quan ảnh hưởng đến sinh hoạt 

cộng đồng dân cư xung quanh. Ngoài ra, trong nguồn nước có chứa kim loại nặng, hoá 

chất độc hại sẽ tích luỹ trong các động vật thuỷ sinh, thực vật dưới nước (rau muống, rau 

rút...) là một mắt xích quan trọng trong chuỗi thức ăn, gián tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe 

con người. 

Môi trường nước ô nhiễm dẫn đến phát sinh nhiều dịch bệnh trên các đàn gia súc, 

gia cầm, thủy sản làm ảnh hưởng đến đời sống của nhiều người dân. Tại Nam Định, trong 

những năm gần đây xảy ra nhiều dịch bệnh như: lở mồm long móng, cúm gia cầm, 

H5N1, dịch tả Châu phi gây thiệt hại kinh tế cho người chăn nuôi.  

 Bụi bám vào lá cây làm giảm khả năng quang hợp của thực vật dẫn đến suy giảm 

năng suất, lượng bụi bám trên lá quá nhiều có khả năng làm táp lá và ảnh hưởng đến sự 

phát triển của cây trồng làm năng suất thấp, mất mùa.  

 Khí SO2, NO2 trong không khí kết hợp với nước mưa tạo nên mưa axit, gây tác hại 

xấu đến sự phát triển của cây trồng và các thảm thực vật. Các lò gạch thủ công hoạt động 

với công nghệ lạc hậu làm phát sinh khí CO, SO2, HF, bụi... gây ảnh hưởng đến cây 

trồng, hoa màu, đặc biệt là lúa. 

 Để cải tạo đất bị suy thoái, ô nhiễm thì phải mất chi phí cho quá trình cải tạo đất. 

Chi phí cải tạo đất rất lớn đặc biệt là trong đất có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kim 

loại nặng, hoá chất độc...Môi trường đất bị suy thoái, ô nhiễm sẽ mất dinh dưỡng, độ màu 

mỡ, cây trồng không phát triển, năng suất kém, thiệt hại về kinh tế. 

Môi trường đất, nước, không khí bị ô nhiễm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản 

xuất kinh doanh (chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, hoạt động du lịch,…) gây 

thiệt hại kinh tế.  

9.2.3. Thiệt hại kinh tế do chi phí cải thiện môi trƣờng. 

Hàng năm ngân sách Nhà nước và địa phương đều đầu tư lớn cho chi phí cải thiện 

môi trường từ các hoạt động. Chi phí cải thiện môi trường, khắc phục ô nhiễm chỉ ưu tiên 

cho các vấn đề bức xúc, mang tính cấp bách về môi trường như các điểm tồn lưu hóa chất 

bảo vệ thực vật, công trình xử lý rác thải nông thôn, đầu tư xử lý nước thải bệnh viện… 

Đến nay đã có 03 điểm ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu được xử 

lý (còn 04 điểm hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu thì UBND tỉnh đang trình Bộ Kế hoach 

và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định nguồn vốn để thực hiện việc xử lý ô nhiễm môi 

trường); 73 xã/thị trấn được xây dựng bãi chôn lấp hợp vệ sinh, 109 xã/thị trấn được lắp 

đặt lò đốt rác thải sinh hoạt và 21 Bệnh viện/ trung tâm y tế đã được đầu tư hệ thống xử 

lý nước thải. 
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Hiện tại đang triển khai dự án Khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường làng nghề 

Bình Yên, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực: đến thời điểm hiên tại dự án đã hoàn thành 

xong các hạng mục: xây dựng hồ điều hòa nước thải; nạo vét các đoạn sông Trục, sông 

Hàng; Đầu tư một số hạng mục đồng bộ khác đảm bảo mục tiêu xử lý ô nhiễm môi 

trường. Để giải quyết ô nhiễm môi trường làng nghề Bình Yên, UBND tỉnh đã phê duyệt 

đề xuất chủ trương đầu tư và giao UBND huyện Nam Trực làm chủ đầu tư xây dựng các 

công trình: Xây dựng các hạng mục xử lý môi trường làng nghề Bình Yên với các hạng 

mục sau: Giai đoạn I: xây dựng hồ điều hòa, nạo vét sông Ba Cồn; giai đoạn II: sửa chữa 

trạm XLNT, nạo vét các đoạn sông còn lại và xây dựng một số hạng mục đồng bộ khác 

(các hạng mục hỗ trợ khu nhúng rửa và đường cống đấu nối từ công thoát nước hiện có 

trước trạm xử lý trực tiếp ra môi trường).[4] 

Hiện nay UBND tỉnh đã giao cho các đơn vị tham mưu thực hiện xây dựng nhà máy 

xử lý điện rác tại xã Mỹ Thành huyện Mỹ Lộc với tổng mức đầu tư khoảng 785 tỉ đồng. 

 Năm 2018, Nam Định đã đầu tư kinh phí chi cho sự nghiệp môi trường khoảng 

141,571 tỷ đồng (trong đó: tỉnh chi 26,898 tỷ đồng; huyện chi 94,345 tỷ đồng; xã chi 

20,328 tỷ đồng). 

Năm 2019, đầu tư khoảng 150,294 tỷ đồng (trong đó: tỉnh chi 26,328 tỷ đồng; 

huyện chi 97,945 tỷ đồng; xã chi 26,294 tỷ đồng). 

9.3. TÁC ĐỘNG CỦA Ô NHIỄM MÔI TRƢỜNG ĐỐI VỚI CẢNH QUAN VÀ HỆ 

SINH THÁI 

Ô nhiễm môi trường không những tác động đến sức khỏe con người mà còn tác 

động đến hệ sinh thái khu vực.  

9.3.1. Tác động ô nhiễm môi trƣờng đến hệ sinh thái dƣới nƣớc. 

 Ô nhiễm nước ảnh hưởng trực tiếp đến các động thực vật sống trong nguồn nước 

nước. Nước là môi trường sống của các loài thuỷ sản, khi nguồn nước bị ô nhiễm, chúng 

sẽ không thể phát triển mà hấp thụ các chất độc trong nước, thời gian lâu ngày gây biến 

đổi trong cơ thể nhiều loài thuỷ sinh, một số trường hợp gây đột biến gen, tạo nhiều loài 

mới, một số trường hợp làm cho nhiều loài thuỷ sinh chết. 

 Ô nhiễm môi trường nước tạo điều kiện thuận lợi cho các loài tảo phát triển. Sự 

tập trung và phát triển nhanh của loài tảo tác động đến nơi ở, thức ăn của các loài thủy 

sinh. Khi tảo trưởng thành và nở hoa và chết làm phát sinh 1 lượng lớn độc tố vào môi 

trường nước ảnh hưởng đến loài thực vật thủy sinh có trong nước. 

9.3.2. Tác động ô nhiễm môi trƣờng tác động đến hệ sinh thái trên cạn. 

Môi trường không khí bị ô nhiễm ngăn cản sự quang hợp và tăng trưởng của thực 

vật làm lá vàng và rụng sớm. Môi trường không khí bị ô nhiễm có chứa nhiều Bụi, khí 

thải trong đó có khí SO2, NOx khi bị ôxy hoá và kết hợp với mưa tạo nên mưa axit. Mưa 

axit sẽ ăn mòn lớp phủ bảo vệ sáp của lá, cây dễ bị tổn thương. Bụi bám vào lá cây làm 
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giảm khả năng quang hợp của thực vật dẫn đến suy giảm năng suất, lượng bụi bám trên lá 

quá nhiều có khả năng làm táp lá và ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng. 

Môi trường đất bị ô nhiễm sẽ không còn là môi trường thuận lợi để sinh vật, hệ sinh 

thái trong đất sinh trưởng và phát triển tốt. Việc sử dụng phân bón gây chua đất, hàm 

lượng hữu cơ và lân dễ tiêu thấp, nghèo các ion kiềm như Ca
2+,

 Mg
2+

,... tầng đất mỏng 

dần, mất cấu trúc hoặc cấu trúc kém, sức thấm nước kém, đất chặt không thuận lợi cho bộ 

rễ của cây trồng ngắn ngày phát triển. Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật với liều lượng 

và hàm lượng cao sẽ tồn dư lâu dài trong môi trường đất, nước gây chết tất cả những sinh 

vật có hại và có lợi trong môi trường đất. Khi các chất ô nhiễm từ nước thấm vào đất 

không những gây ảnh hưởng đến đất mà còn ảnh còn ảnh hưởng đến các sinh vật đang 

sinh sống trong đất. 

Các chất ô nhiễm làm giảm quá trình hoạt động của một số vi sinh vật trong đất, cây 

cối còi cọc, khả năng chống chịu kém, không phát triển được hoặc có thể bị chết. Các ion 

Fe
2+

 và Mn
2+

 ở nồng độ cao là các chất độc hại với sinh vật trong đất.Có nhiều loại chất 

độc bền vững khó bị phân hủy có khả năng xâm nhập tích lũy trong cơ thể sinh vật. 

Việc lai tạo ra các giống cây trồng mới có khả năng thích nghi với điều kiện môi 

trường đã làm thay đổi tính ổn định của các quần xã đặc trưng của khu vực, gây mất cân 

bằng về chuỗi thức ăn, lưới thức ăn trong hệ sinh thái nông nghiệp.Các giống vật nuôi 

không thể thích nghi với điều kiện môi trường thay đổi dẫn đến sụt giảm năng suất, chất 

lượng. 

9.3.3. Tác động ô nhiễm môi trƣờng ảnh hƣởng đến hệ sinh thái rừng ven biển. 

Nam Định là tỉnh ven biển có hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển phong phú. Các 

loài thực vật phân được bố chủ yếu như Phi Lao được trồng tại bãi ngoài đê để bảo vệ bờ 

biển và Sú, Vẹt, Bần,.. được trồng tại vùng đất ngập nước thường xuyên. 

Đối với tỉnh Nam Định có vị trí giáp biển và là vùng hạ lưu của sông Hồng nên phải 

chịu nhiều tác động do biến đổi khí hậu gây ra, tài nguyên rừng và đa dạng sinh học phải 

đối mặt với nguy cơ suy giảm cao. 

Thiên tai diễn ra thường xuyên với tần suất ngày càng nhiều sẽ làm huỷ hoại môi 

trường sống, thu hẹp nơi cư trú của các loài sinh vật, làm giảm số lượng các cá thể một 

cách đáng kể. Nguồn dinh dưỡng, nguồn nước bị suy giảm ảnh hưởng đến đời sống của 

nhiều loài sinh vật. 

9.4. PHÁT SINH XUNG ĐỘT MÔI TRƢỜNG 

 Trong thời gian qua không có xung đột liên quan đến cơ chế quản lý, chính sách 

trên địa bàn tỉnh, mà xung đột môi trường xảy ra chủ yếu do sự chanh chấp, khiếu nại 

giữa các cơ sở sản xuất kinh doanh là bên gây ô nhiễm môi trường và các hộ dân, cộng 

đồng dân cư, cơ sở là bên chịu sự ảnh hưởng của cơ sở gây ô nhiễm môi trường. Tuy 

nhiên, các vụ khiếu kiện và xung đột môi trường không thường xuyên và tùy thuộc vào 

từng thời điểm, từng năm. Theo thống kê, từ năm 2015-2019, Sở Tài nguyên và môi 
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trường đã tiếp nhận 45 đơn thư khiếu nại, phản ánh của người dân về ô nhiễm môi trường 

trong đó có 31 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở và 14 vụ việc chuyển tiếp cho 

các cấp có thẩm quyền giải quyết.  

Bảng 9. 1: Số vụ khiếu kiện trong lĩnh vực tài nguyên môi trường. [18] 

Năm 

Tổng số 

đơn thƣ 

đã tiếp 

nhận 

Số vụ 

việc đã 

tiếp 

nhận 

Số vụ việc 

thuộc thẩm 

quyền giải 

quyết 

Số vụ việc 

thuộc thẩm 

quyền đã 

giải quyết 

Số vụ 

việc 

vƣợt 

cấp 

Số vụ việc đã 

chuyển cấp 

có thẩm 

quyền giải 

quyết 

Số vụ 

việc tồn 

đọng, 

kéo dài 

2015 3 3 3 3     0 

2016 7 7 4 4 0 3 0 

2017 17 17 14 14 0 3 0 

2018 7 7 3 3 0 4 0 

2019 11 11 7 7 0 4 0 

Tổng 45 45 31 31 0 14 0 
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CHƢƠNG X: QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG 

10.1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU VỀ MÔI TRƢỜNG TRONG KẾ HOẠCH PHÁT 

TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH NAM ĐỊNH. 

 Hội đồng Nhân dân tỉnh Nam Định đã ban hành Nghị quyết số 12/NQ-HĐND 

ngày 21/7/2016 về Kế hoạch  phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020, trong đó đưa 

ra một số chỉ tiêu như: đến năm 2020, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới và tỷ lệ dân số nông 

thôn được cung cấp nước sạch đạt trên 95%. 

 Để thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra trong Nghị quyết, Hội đồng nhân dân tỉnh Nam 

Định ban hành các Nghị Quyết về phát triển kinh tế xã hội hàng năm, trong đó có đưa ra 

các tiêu chí về môi trường, cụ thể như sau: 

Năm 

Chỉ tiêu 

2016 2017 2018 2019 

Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch 

Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ 

sinh, trong đó: 

Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch 

100% 

>94% 

 

55% 

100% 

>94,5% 

 

> 56% 

100% 

>99,6% 

 

>68,4% 

100% 

>99,85% 

 

>75% 

Số cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 

theo Quyết định 1788/QĐ-TTg  được xử lý 

 

14/16 

 

16/16 

 

16/16 

 

- 

Tỷ lệ chất thải y tế nguy hại được xử lý >90% >92% >92,4% >92,6% 

Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom: 

+ Khu vực đô thị 

+ Khu vực nông thôn 

 

>93% 

>85% 

 

>93% 

>85,5% 

 

>93,4% 

>88% 

 

>93,7% 

>88,3% 

Tỷ lệ KCN đang hoạt động có hệ thống xử lý 

nước thải tập trung đi vào hoạt động 

 

100% 

 

100% 

 

- 

 

- 

 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu môi trường trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh được cụ thể như sau: 

 - Về cơ sở ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng đƣợc xử lý theo Quyết định 

1788/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 của Thủ tƣớng Chính phủ:  

 Theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg, tỉnh Nam Định có 16 bệnh viện (bao gồm 11 

Bệnh viện đa khoa và 05 Bệnh viện chuyên khoa) nằm trong danh mục các cơ sở gây ô 

nhiễm môi trường nghiêm trọng phải đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải đảm bảo 

đạt quy chuẩn môi trường cho phép trước khi xả ra môi trường tiếp nhận. Và đến năm 

2018, tất cả 16/16 Bệnh viện đã được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra và xác nhận 

hoàn thành việc xử lý triệt để ô nhiễm môi trường và ra khỏi Quyết định 1788/QĐ-TTg. 

 - Về tỷ lệ chất thải rắn đƣợc thu gom: 

https://hethongphapluat.com/docs/find-go/vietnamese/1788/Q%C4%90-TTg/
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 Tỉnh Nam Định luôn xác định công tác thu gom, xử lý chất thải rắn là một nhiệm 

vụ vô cùng quan trọng trong thời kỳ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. UBND tỉnh đã ban 

hành nhiều cơ chế, chính sách, đầu tư xây dựng các công trình xử lý rác thải, đội thu gom 

rác thải tại các địa phương, do đó tỷ lệ thu gom rác thải luôn tăng dần theo các năm. 

 + Đối với Khu vực đô thị: Trên địa bàn thành phố Nam Định, Công ty CP Môi 

trường Nam Định thực hiện chức năng thu gom và xử lý rác thải khu vực thành phố Nam 

Định và một số xã thuộc huyện Mỹ Lộc. Theo thống kê hàng năm, tổng lượng chất thải 

rắn sinh hoạt phát sinh tại thành phố Nam Định khoảng 220 tấn/ngày và tỷ lệ thu gom, 

xử lý đạt 94%. 

 + Đối với khu vực nông thôn: Theo số liệu thống kê, lượng rác thải sinh hoạt khu 

vực nông thôn phát sinh khoảng 660 tấn/ngày; 100% các xã, thị trấn đã có hoạt động thu 

gom rác thải và tỷ lệ thu gom đạt khoảng 88,3%. 

 - Về tỷ lệ chất thải y tế nguy hại đƣợc xử lý: 

 Bằng nguồn hỗ trợ của Trung ương và nguồn vốn vốn đối ứng của địa phương, 

UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành đầu tư xây dựng các lò đốt rác thải y tế nguy hại để 

thực hiện việc xử lý chất thải y tế nguy hại phát sinh trên địa bàn tỉnh, đến nay đã có 

14/18 Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện được đầu tư lò đốt rác chất thải y tế nguy hại. 

Vì vậy, việc xử lý chất thải y tế nguy hại phát sinh trên địa bàn tỉnh được kịp thời theo 

đúng quy định về quản lý chất thải nguy hại, không bị phát tán ra môi trường. Đến nay đã 

có khoảng 92,6% tổng lượng rác thải y tế nguy hại được xử lý. 

 - Về Tỷ lệ KCN đang hoạt động có hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung: 

 Hiện nay, tỉnh Nam Định có 03 KCN đã đi vào hoạt động (KCN Hoà Xá; KCN Mỹ 

Trung và KCN Bảo Minh). Tuy nhiên chỉ có 02/03 KCN đã đầu tư xây dựng trạm xử lý 

nước thải tập trung gồm: KCN Hòa Xá có công suất thiết kế trạm xử lý nước thải tập 

trung giai đoạn 1 là 4.500m
3
/ngày đêm và đang đề xuất đầu tư giai đoạn 2 trạm XLNT 

tập trung theo hình thức PPP với công suất khoảng 8.200m
3
/ngày.đêm.  KCN Bảo Minh 

xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung có công suất thiết kế là 7.000 m
3
/ngày đêm. Có 

01/03 KCN chưa đầu tư trạm xử lý nước thải tập trung là KCN Mỹ Trung do Chủ đầu tư 

là gặp khó khăn về kinh tế. 

 - Về tỷ lệ sử dụng nƣớc sạch, nƣớc hợp vệ sinh: 

 Tỉnh Nam Định đã tăng cường công tác đảm bảo nước sạch, vệ sinh môi trường 

nông thôn, định kỳ kiểm tra chất lượng nước, đánh giá công tác quản lý, vận hành, khai 

thác tại các công trình cấp nước tập trung nông thôn. Chỉ đạo đầu tư xây dựng các nhà 

máy cấp nước sạch tại các xã. Tính đến hết năm 2019, tỉnh Nam Định có tỷ lệ dân số đô 

thị sử dụng nước sạch là 83,5% (riêng thành phố Nam Định đạt 100%), tỷ lệ dân số nông 

thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,9% trong đó có 75,6% dân số được sử dụng nước 

sạch.  
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- Về công tác xây dựng nông thôn mới: Ngày 18/10/2019, Thủ tướng Chính phủ 

đã Quyết định công nhận tỉnh Nam Ðịnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 

2019, về đích sớm hơn 1,5 năm so với mục tiêu đề ra tại Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ 

XIX. Nam Ðịnh là 1 trong 2 tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 

NTM và vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Ðộc lập hạng Ba; 10/10 

huyện, thành phố được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.  

10.2. HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH VÀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

10.2.1. Ban hành văn bản pháp luật theo thẩm quyền hƣớng dẫn thi hành pháp luật 

bảo vệ môi trƣờng (BVMT). 

Từ năm 2015 -2019, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh đã ban hành 

nhiều văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền nhằm cụ thể hóa các chính sách Pháp 

luật về BVMT, cụ thể: 

- Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 8/12/2018 về 

quy hoạch đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Nam Định; Nghị quyết về mức thu phí như 

mức thu phí rác thải sinh hoạt; phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề 

án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường, 

phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Nam Định.  

- UBND tỉnhban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật BVMT, văn bản cụ thể 

hóa chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường như:  

+ Các quyết định:Quyết định 2894/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 phê duyệt quy 

hoạch bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030; Quyết định 810/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 ban hành Kế hoạch thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại theo mô hình cụm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; 

Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 ban hành danh mục cơ sở ô nhiễm môi 

trường trên địa bàn tỉnh năm 2018; Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 

của UBND tỉnh Nam Định quy định trách nhiệm bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 

Nam Định.  

+ Các kế hoạch: Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 08/9/2018 về thực hiện điều 

chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến 

năm 2050; Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 12/3/2019 về việc tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3) Ngày khí tượng thế giới (23/3) năm 2019; Kế 

hoạch số 62/KH-UBND ngày 22/4/2019 hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước 

sạch và vệ sinh môi trường năm 2019; Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 23/5/2019 tổ 

chức tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ biển 

& hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2019; Kế hoạch số 102/KH-UBND 

ngày 29/7/2019 về việc ban hành kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2020; Kế hoạch số 

108/KH-UBND ngày 04/9/2019 về triển khai thực hiện Quyết định số 622/QĐ-TTg, ngày 

10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai chương trình nghị sự 2030 vì sự phát 
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triển bền vững của tỉnh Nam Định; Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 19/9/2019 của 

UBND tỉnh Nam Định về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Chiến dịch làm cho thế 

giới sạch hơn năm 2019”; Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 4/2/2020 của UBND tỉnh 

Nam Định về quản lý rác thải đại dương đến năm 2030; Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 

13/3/2020 của UBND tỉnh Nam Định về tổ chức các hoạt động hướng ứng ngày nước thế 

giới; ngày khí tượng thế giới; Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 4/5/2020 của UBND tỉnh 

Nam Định về tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 

2020; Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 9/6/2020 của UBND tỉnh Nam Định về vệc tháng 

hành động vì môi trường, các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới, tuần lễ 

Biển và Hải Đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày đại dương Thế giới năm 2020. 

+ Các văn bản chỉ đạo: Văn bản số 441/UBND-VP3 ngày 19/6/2019 về việc tăng 

cường công tác bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh;  Văn bản số 

757/UBND-VP3 ngày 18/9/2019 về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường tại các 

làng nghề trên địa bàn tỉnh; 

Nói chung, hệ thống văn bản pháp quy, cơ chế chính sách, chỉ đạo điều hành đã cơ 

bản đáp ứng yêu cầu về công tác BVMT ở địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu 

lực công tác BVMT trên địa bàn tỉnh. 

10.2.2. Lồng ghép BVMT vào chiến lƣợc, quy hoạch, dự án phát triển của địa 

phƣơng. 

UBND tỉnh đã chỉ đạo lồng ghép bảo vệ môi trường trong quy hoạch, kế hoạch 

phát triển kinh tế xã hội của địa phương.  

- Thực hiện chiến lược trong công tác BVMT: 

Trong thời gian qua, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện chiến lược về 

BVMT Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 19/3/2014  thực hiện Chiến lược bảo vệ môi 

trường tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch hành động ứng 

phó với biến đổi khí hậu tỉnh Nam Định đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050 (phê 

duyệt tại Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 12/8/2019); Kế hoạch số 87/KH-UBND 

ngày 8/9/2018 về thực hiện điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải 

rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.  

- Thực hiện quy hoạch BVMT:Tiếp tục triển khai thực hiện các quy hoạch: Quy 

hoạch bảo vệ môi trường đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nam Định (phê duyệt tại Quyết 

định 2559/QĐ-UBND ngày 27/12/2014); Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Nam Định đến 

năm 2020, định hướng đến năm 2030 (phê duyệt tại Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 

15/01/2016); Quy hoạch chất thải rắn vùng tỉnh Nam Định đến năm 2030 (tại Quyết định 

số 3053/QĐ-UBND ngày 23/12/2016); Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh 

Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (tại Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 

09/01/2017); Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030 (tại Quyết định 2894/QĐ-UBND ngày 18/12/2018); Hoàn 
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thành đề án tổng thể bảo vệ môi trường làng nghề đến năm 2020 và định hướng đến năm 

2030. 

- Thực hiện kế hoạch BVMT: 

Hàng năm UBND tỉnh ban hành Kế hoạch bảo vệ môi trường như Kế hoạch số 

44/KH-UBND ngày 19/4/2018 về thực hiện xây dựng nông thôn mới tỉnh Nam Định năm 

2018 và định hướng năm 2020 ; kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 29/3/2019 về thực hiện 

chương trình xây dựng NTM tỉnh Nam Định năm 2019, năm 2020. Kế hoạch hưởng ứng 

các ngày lễ liên quan đến môi trường như Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi 

trường, ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Ngày môi trường thế giới, Tuần lễ biển hải đảo 

Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn… 

10.3. HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG. 

Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ở địa phương đã được 

kiện toàn từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở. Thực hiện chức năng theo phân cấp của UBND tỉnh, 

bộ máy quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của tỉnh bao gồm: 
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: Quản lý trực tiếp. 

: Quản lý, hướng dẫn chuyên môn. 

Ban quản lý các 

KCN tỉnh Nam Định 
Công an tỉnh 

Nam Định 

CA thành 

phố Nam 

Định, huyện  

Chi cục 

BVMT 
 

Công ty phát triển 

và khai thác hạ 

tầng KCN 

PC 

49  

UBND tỉnh 

Nam Định 

SởTN&MTNa

m Định 

UBND 

cấp huyện 

Trung tâm 

QT&PTTN

MT 

Phòng TN 
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khoáng sản  
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UBNDcấp xã 
(Cán bộ địa chính 

nông nghiệp - xây 

dựng - môi trường) 

Chi cục 

Biển 
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- Sở Tài nguyên và Môi trường: gồm các đơn vị thực hiện quản lý nhà nước về 

môi trường và tài nguyên nước và 01 đơn vị sự nghiệp. 

+ Chi cục Bảo vệ môi trường: Tổng số cán bộ biên chế tại Chi cục hiện nay có 14 

người; có chức năng tham mưu cho Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác quản lý 

môi trường trên địa bàn toàn tỉnh.  

+ Chi cục Biển: có chức năng tham mưu cho Sở Tài nguyên và Môi trường trong 

công tác quản lý môi trường biển trên địa bàn toàn tỉnh. 

+ Trung tâm Quan trắc và Phân tích Tài nguyên Môi trường là                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên Môi trường (tổng số 43 cán bộ). Trung tâm có 

chức năng, nhiệm vụ chính là quan trắc, phân tích môi trường, thu phí bảo vệ môi trường 

đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh; phát triển các hoạt động dịch vụ về 

quan trắc, tư vấn cấp phép, tư vấn xử lý, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

+ Phòng Tài nguyên nước, khoáng sản (thành lập năm 2017), tiền thân là Phòng 

Tài nguyên nước, khoáng sản và khí tượng thủy văn (tổng số 4 cán bộ). Phòng có chức 

năng, nhiệm vụ tham mưu cho Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác quản lý tài 

nguyên nước và khoáng sản trên địa bàn tỉnh, trong đó có hoạt động cấp phép xả thải. 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc UBND các 

huyện, thành phố có chức năng tham mưu giúp UBND huyện, thành phố thực hiện việc 

quản lý nhà nước về tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và môi 

trường trên địa bàn huyện, thành phố. 

- Cán bộ địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) 

hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã) tham mưu giúp 

UBND cấp phường/xã quản lý về tài nguyên, môi trường ở cấp xã/phường.  

Ngoài ra, một số sở, ban, ngành đã thành lập bộ phận quản lý môi trường như: 

phòng Môi trường tại Ban quản lý các khu công nghiệp của tỉnh; phòng Kỹ thuật, an 

toàn, môi trường tại Sở Công thương, Ban quản lý CCN – Trung tâm Phát triển CCN đã 

bố trí cán bộ phụ trách công tác bảo vệ môi trường. 

Lực lượng cảnh sát môi trường trực thuộc Công An tỉnh, Công an thành phố Nam 

Địnhphối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố và công an môi trường các huyện tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình chấp 

hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ trên địa bàn toàn tỉnh.  

Các tổ chức, chính trị-xã hội, tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, huyện đã bố trí cán bộ 

phối hợp trong công tác quản lý môi trường, phói hợp thực hiện trong công tác tuyên 

truyền BVMT; tổ chức các hoạt động, xây dựng mô hình, phong trào ra quân về môi 

trường. 
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10.4. VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH, ĐẦU TƢ CHO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG. 

10.4.1. Đầu tƣ từ ngân sách Nhà nƣớc phân bổ cho địa phƣơng. 

Việc bố trí kinh phí sự nghiệp môi trường cho các hoạt động bảo vệ môi trường đã 

được tỉnh tổ chức thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 

15/11/2005 của Bộ Chính trị. Hàng năm, tỉnh đều cân đối bố trí kinh phí sự nghiệp môi 

trường đảm bảo trên 1% tổng chi ngân sách địa phương. Trong đó phân bổ dự toán chi sự 

nghiệp môi trường cho các cấp, các ngành chiếm 60%; còn 40% dành chi hỗ trợ các xã, thị 

trấn thu gom, xử lý và xây dựng khu xử lý rác thải nông thôn và các dự án xử lý môi 

trường cấp bách. 

 Kết quả chi sự nghiệp môi trường giai đoạn 2015-2019 của tỉnh như sau:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Đơn vị: triệu đồng 

Cấp 
Năm 

2016 2017 2018 2019                    

Tỉnh 68.775 26.818 26.898 26.328 

Huyện 58.295 96.366 94.345 97.945 

Xã 12.350 29.628 20.328 26.021 

Tổng 139.400 148.812 141.571 150.294 

Ngoài ra, tỉnh Nam Định đã quan tâm đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị kỹ thuật 

phục vụ công tác quản lý nhà nước về BVMT. Cụ thể: 

- Đã đầu tư mở rộng, nâng cấp, cải tạo phòng thí nghiệm của Trung tâm Quan trắc 

và Phân tích TNMT với tổng kinh phí khoảng 15 tỷ đồng. 

- Phê duyệt và triển khai quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Nam Định: 

hàng năm thực hiện kế hoạch quan trắc môi trường tỉnh khoảng 3 tỷ đồng. 

- Năm 2017-2019, UBND tỉnh đã phê duyệt dự án mua sắm trang thiết bị quan trắc 

phân tích môi trường và quản lý tài nguyên của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2017, 

năm 2018. Tổng kinh phí mua sắm thiết bị là 12.941.670.000 đồng.  

- Năm 2017-2021 thực hiện kế hoạch mua sắm lắp đặt trang thiết bị phụ trợ, phần 

mềm, tiếp nhận dữ liệu quan trắc môi trường tự động với kinh phí khoảng 861.015.000 

đồng. 

Nói chung, kinh phí sự nghiệp môi trường đã góp phần tích cực trong việc tổ chức 

thực hiện các nhiệm vụ cần thiết cho công tác quản lý, giúp nâng cao hiệu quả công tác 

quản lý nhà nước về môi trường, góp phần cải thiện chất lượng môi trường trên địa bàn 

tỉnh. 
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10.4.2. Đầu tƣ, hỗ trợ từ Quỹ Bảo vệ Môi trƣờng 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã lập tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để ký quỹ cải 

tạo, phục hồi môi trường. Hiện tại, các cơ sở khai thác khoáng sản trên địa bàn thực hiện 

ký quỹ tại tài khoản ký quỹ của Sở Tài nguyên và Môi trường.  

Năm 2016 có 1 dự án Khai thác cát tại mỏ cát xã Giao Thiện, huyện Giao thuỷ đã 

nộp ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường (nộp vào tài khoản tạm gửi của Sở TNMT) với số 

tiền là 125.952.690. 

Năm 2018, 2019 có 1 dự án khai thác sét làm nguyên liệu sản xuất gạch ngói tại xã 

Việt Hùng được phê phương án cải tạo phục hồi môi trường với tổng số tiền dự toán là 

317.475.074 đồng (trong đó đã ký quỹ phục hồi môi trường là 79.368.769 đồng) .  

10.4.3. Đầu tƣ, hỗ trợ từ việc huy động sự tham gia của cộng đồng. 

Như trên đã nêu, năm 2019 tỉnh Nam Định được Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết 

định công nhận tỉnh Nam Ðịnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, là 1 trong 2 tỉnh 

đầu tiên của cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và vinh dự được Chủ tịch 

nước tặng thưởng Huân chương Ðộc lập hạng Ba. Có được kết quả như vậy, chính là nhờ 

vào sự chỉ đạo quyết liệt từ tỉnh tới các địa phương, với sự vào cuộc của cả hệ thống 

chính trị, của các cấp, các ngành và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân.  

Một trong những kinh nghiệm trong xây dựng NTM của Nam Định là khuyến khích 

xã hội hóa các nguồn lực cho xây dựng NTM; kêu gọi người con quê hương Nam Định 

trong và ngoài nước cùng chung tay xây dựng NTM tại quê hương. Nếu chỉ dựa vào ngân 

sách nhà nước (NSNN) chắc chắn sẽ không hoàn thành được mục tiêu xây dựng NTM. 

Với cách thức vừa học, vừa làm, vừa đúc rút kinh nghiệm, vừa tổng kết thực tiễn, 

Nam Định đã sớm đề ra quan điểm: Xây dựng NTM trước hết phải xuất phát từ việc khai 

thác nội lực, từ chính cộng đồng dân cư, với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ 

trợ”; các xã, thị trấn, các thôn, xóm và người dân nông thôn phải chủ động, sáng tạo trong 

xây dựng NTM; không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.  

Theo đó, tính đến tháng 7/2019, tổng các nguồn vốn huy động cho xây dựng NTM 

của tỉnh đạt 22 nghìn tỷ đồng, trong đó nguồn lực đầu tư từ NSNN chỉ chiếm một phần, 

khoảng 26,3%, còn lại là các nguồn vốn huy động từ doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và 

các nguồn vốn hợp pháp khác.  

10.4.4. Đầu tƣ, hỗ trợ từ các dự án hợp tác quốc tế. 

Từ năm 2015 – 2019, tại tỉnh Nam Định nhận được hỗ trợ từ các dự án quốc tế 

như sau: 

- Dự án “Quản lý ô nhiễm các KCN thuộc lưu vực sông Đồng Nai, sông Nhuệ - 

Đáy” do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ. 
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+ Quan trắc nước thải KCN, các cơ sở sản xuất thuộc lưu vực sông Đáy từ năm 

2015 – 2018 theo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ hàng năm của Ban quản lý dự án Tăng 

cường thể chế và thực thi – Tổng cục môi trường với tổng kinh phí thực hiện là 

2.460.142.050 đồng. 

+ Xây dựng 04 trạm quan trắc tự động chất lượng môi trường nước mặt (gồm: 01 

trạm trên sông Vĩnh Giang, 01 trạm trên sông Đáy và 02 trạm trên sông Đào) và đầu tư 

cho Sở Tài nguyên và Môi trường hệ thống thiết bị thông tin tích hợp cơ sở dữ liệu quan 

trắc môi trường.  

+ Thực hiện Chương trình phổ biến thông tin và huy động sự tham gia của cộng 

đồng đồng (gồm: Chương trình phổ biến các nội dung liên quan tới bảo vệ môi trường 

trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ và hoạt 

động phân hạng các KCN theo kết quả thực thi pháp luật bảo vệ môi trường về quản lý 

nước thải) với tổng kinh phí: 349.775.000 đồng. 

+ Tiếp nhận trang thiết bị quan trắc môi trường tại Trung tâm Quan trắc và Phân 

tích TNMT với kinh phí khoảng 25 tỷ đồng.  

- Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học quốc gia ở Việt Nam do JICA tài 

trợ tổ chức triển khai trên địa bàn tỉnh tại Vườn quốc gia Xuân Thủy do Cơ quan hợp tác 

quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ từ năm 2011 đến tháng 3/2015:  

+ Khoanh vùng bảo tồn các hệ sinh thái đặc thù, có tính đa dạng sinh học cao;  

+ Đẩy mạnh việc trồng rừng phòng hộ; và duy trì diện tích rừng hiện có. 

+ Xây dựng cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học có sự giúp đỡ tài trợ của Jica. 

+ Tập trung thực hiện quy chế phối hợp quản lý khu dự trữ sinh quyển 3 tỉnh Nam 

Định, Ninh Bình, Thái Bình theo Quyết định số 466/QĐ-UBQG  ngày 26/7/2013 của Ủy 

ban quốc gia UNESCO Việt Nam. 

+ Hướng dẫn VQG Xuân Thủy phối hợp với các cơ quan hữu quan và địa phương 

lập 2 Đề án: Đề án bảo tồn và phát triển bền vững giống ngao bản địa với quy mô khoảng 

1.700 ha và Đề án thí điểm đồng quản lý khu nuôi ngao quảng canh bền vững tại phân 

khu phục hồi sinh thái cồn Lu thuộc vùng lõi của VQG Xuân Thủy (là một trong những 

nội dung thực hiện Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 02/02/2012 của Thủ tướng Chính 

phủ về “Thí điểm chia sẻ lợi ích trong quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng đặc 

dụng”). 

10.5. TRIỂN KHAI CÁC CÔNG CỤ TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG. 

10.5.1. Thực hiện đánh giá tác động môi trƣờng (ĐTM). 

Công tác thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam 

kết BVMT đã được các cấp, các ngành quan tâm đôn đốc, hướng dẫn, tổ chức thực hiện.  

Từ năm 2015 đến năm 2019, Cấp tỉnh đã phê duyệt 203 báo cáo đánh giá tác động môi 
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trường (ĐTM), 20 Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, 53 báo cáo hoàn thành các công trình 

bảo vệ môi trường, 23 đề án bảo vệ đơn giản, 155 kế hoạch bảo vệ môi trường, 02 

phương án cải tạo phục hồi môi trường cho các dự án khai thác khoáng sản. Ở cấp huyện 

đã thẩm định, xác nhận 628 kế hoạch bảo vệ môi trường, 782 đề án BVMT đơn giản theo 

thẩm quyền.  

 Những năm gần đây, hầu hết các dự án đầu tư mới đều thực hiện việc lập báo cáo 

ĐTM hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường theo đúng quy định. Hoạt động đánh giá tác 

động môi trường đã góp phần huy động được sự đóng góp của các cơ quan, tổ chức và 

các tầng lớp trong xã hội vào công tác BVMT. Đã nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, 

tổ chức, ý thức của cộng đồng trong công tác BVMT. Thực tế cho thấy, thông qua hoạt 

động đánh giá tác động môi trường, công tác BVMT của các dự án đầu tư đã có những 

chuyển biến rất tích cực. Các dự án đầu tư được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường đều đã triển khai thực hiện khá đầy đủ các biện pháp 

giảm thiểu ô nhiễm và các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật BVMT. Các dự 

án hoàn thành được thể hiện trong bảng sau: 

STT Năm ĐTM 

Xác nhận 

hoàn 

thành các 

hạng mục 

công 

trình 

phục vụ 

giai đoạn 

vận hành 

Kế 

hoạch 

BVMT            

Sở 

TNMT 

xác nhận 

Kế 

hoạch 

BVMT            

UBND 

huyện 

xác 

nhận 

Đề án 

BVMT 

chi tiết 

Đề án 

BVMT  

đơn giản 

Sở 

TNMT 

xác 

nhận 

Đề án 

BVMT  

đơn giản 

UBND 

huyện xác 

nhận 

Phƣơng 

án cải 

tạo 

phục 

hồi MT 

1 2015 68 18 10 75     

2 2016 32 6 30 162 7 14 463  

3 2017 40 8 42 132 7 4 311  

4 2018 33 11 44 153 6 5 8 1 

5 2019 30 10 29 106    1 

Tổng cộng 203 53 155 628 20 23 782 2 

Nguồn: [18]. 

10.5.2. Thanh tra, kiểm tra và xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật về Bảo vệ môi 

trƣờng. 

Hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm 

về môi trường, Ban quản lý các KCN, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đều tiến 

hành thanh tra, kiểm tra định kỳ theo kế hoạch, theo kiến nghị đơn thư hoặc đột xuất về 

lĩnh vực môi trường. 

 Qua công tác thanh tra, kiểm tra cho thấy tình hình chấp hành pháp luật về bảo vệ 

môi trường của các cơ sở đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên vẫn còn một số vi phạm 

trong công tác bảo vệ môi trường, cụ thể như sau:  
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- Năm 2015 : 

+  Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về 

bảo vệ môi trường của 25 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (cơ sở); phúc tra việc chấp 

hành pháp luật về bảo vệ môi trường 04 cơ sở và kiểm tra hướng dẫn việc chấp hành 

pháp luật về bảo vệ môi trường 23 cơ sở.  

+ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC 49) - Công an tỉnh đã 

tiến hành kiểm tra về môi trường các cơ sở, hộ gia đình trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

+ Tổng 72 cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính. Tổng số tiền xử phạt vi phạm 

hành chính là 1.824.000.000 đồng. 

- Năm 2016: 

+ Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về 

bảo vệ môi trường của 21 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (cơ sở), 6 làng nghề, 2 

CCN (Xuân Tiến và Đồng Côi); phúc tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường 

04 cơ sở. 

+ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC 49) - Công an tỉnh đã 

tiến hành kiểm tra về môi trường các cơ sở, hộ gia đình trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

+ Tổng 72 cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính. Tổng số tiền xử phạt vi phạm 

hành chính là 1.824.000.000 đồng. 

- Năm 2017:  

+ Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp 

luật trong hoạt động xả nước thải vào nguồn ngước đối với 26 cơ sở trên địa bàn tỉnh.  

+ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC 49) - Công an tỉnh đã 

tiến hành kiểm tra về môi trường các cơ sở. 

+ Tổng 65 cơ sở xử phạt vi phạm hành chính. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành 

chính là 2.183.380.000 đồng. 

- Năm 2018:  

+ Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về 

đất đai, môi trường đối với 02cơ sở; phúc tra công tác bảo vệ môi trường định kỳ của 17 

cơ sở.  

+ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh Nam Định 

đã tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của 18 cơ sở 

+ Tổng 23 cơ sở xử phạt vi phạm hành chính. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành 

chính là 1.260.800.000 đồng. 

- Năm 2019: 
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+ Sở Tài nguyên và Môi trườngđã kiểm tra công tác BVMT đối với 20 cơ sở; phúc 

tra công tác BVMT đối với 2 cơ sở; kiểm tra đột xuất theo phản ánh của cử tri, báo chí 5 

cơ sở. 

+ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh Nam Định 

trong năm 2019 đã tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của 21 cơ sở. 

+ UBND các huyện: Xuân Trường, Ý Yên, Mỹ Lộc, Vụ Bản và thành phố Nam 

Định đã tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của 37 cơ sở 

+ Tổng 30 cơ sở xử phạt vi phạm hành chính.jj Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành 

chính là 1.051.400.000 đồng.  

10.5.3. Kiểm soát ô nhiễm và xử lý các nguồn gây ô nhiễm. 

Tỉnh Nam Định luôn coi công tác kiểm soát ô nhiễm và xử lý các nguồn gây ô 

nhiễm là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về môi trường và được tổ 

chức thực hiện thường xuyên.  

Nhằm kịp thời phát hiện, có biện pháp cảnh báo, phòng ngừa và khắc phục ô 

nhiễm từ các nguồn thải, trong thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành 

triển khai thực hiện một số nhiệm vụ như: Điều tra, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường 

tại các làng nghề, thực hiện quan trắc các cơ sở có nguồn thải ra lưu vực Sông Đáy…. 

Mặt khác, trong nhằm kiểm soát và xử lý các nguồn gây ô nhiễm, UBND tỉnh còn 

chỉ đạo thực hiện các biện pháp nhằm xử lý và kiểm soát ô nhiễm như sau:  

* Việc xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. 

- Hoàn thành xây dựng và bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống xử lý nước thải, chất 

thải cho 16 bệnh viện và trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh; gồm tất cả các bệnh viện đa khoa 

tuyến huyện và chuyên khoa tuyến tỉnh. Đến nay đã có 16/16 bệnh viện đã hoàn thành xử 

lý ô nhiễm triệt để và ra khỏi Quyết định 1788/QĐ-TTg.  

- Hoàn thành xử lý 3 điểm ô nhiễm tồn lưu do hóa chất bảo vệ thực vật trên địa bàn 

tỉnh gồm: xã Hoành Sơn, huyện Giao Thủy; xã Nam Phong, thành phố Nam Định và thôn 

Đông Mạc, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định. Tổng kinh phí 36.402.517.000 đồng 

- Triển khai dự án Khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường làng nghề Bình Yên, 

xã Nam Thanh, huyện Nam Trực: Hiện nay, dự án đã hoàn thành xong các hạng mục giai 

đoạn I, tiếp tục triển khai giai đoạn II.  

* Khu công nghiệp:  

- Đối với khí thải: Khí thải của các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh trong khu 

công nghiệp được thu gom xử lý tại nguồn phát sinh, cụ thể: 

+ Tại đơn vị sản xuất các mặt hàng sợi bông đã áp dụng công nghệ xử lý khí thải 

theo quy trình: điều không thông gió tại xưởng sản xuất, lọc và nén bụi bông tái chế tái 

sử dụng, điều hoà và làm mát không khí.  
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+ Tại các đơn vị sản xuất các mặt hàng cơ khí và các đơn vị có sử dụng sơn dung 

môi đã có biện pháp xử lý khí thải tại nguồn, tuy nhiên chưa thực sự hiệu quả để xử lý 

triệt để hơi mùi, khí thải phát sinh. 

+Tại các cơ sở sản xuất phát sinh nhiều bụi đều có các biện pháp thông gió, lọc bụi 

tại nguồn phát sinh.  

+ Tại các cơ sở sử dụng than và các nhiên liệu khác để hoạt động lò hơi đều đã xây 

dựng ống khói có hệ thống lắng, lọc bụi trước khi xả thải. 

- Đối với nước thải: Hầu hết các cơ sở đều đã xây dựng hệ thống thu gom, thoát 

nước thải và nước mưa riêng biệt; đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải sơ bộ hoặc xử lý đạt 

QCVN 40:2011 cột B trước khi đưa về Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN để xử lý 

đạt QCVN 40:2011 cột A trước khi thải ra ngoài môi trường. 

Riêng KCN Hoà Xá có 01 cơ sở là Công ty CP TCE Vina Denim đã được UBND 

tỉnh đồng ý chủ trương miễn trừ đấu nối 2.900m
3
/ngày và đã được Tổng cục Thủy lợi cấp 

phép xả nước thải.  

KCN Mỹ Trung có lượng nước thải khoảng 1.000 m
3
/ngày.đêm. Các cơ sở sản xuất 

trong KCN đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải để tự xử lý nước thải của doanh nghiệp, 

sau đó thải ra cống chung của KCN. 

-Chất thải rắn thông thường: Hầu hết các cơ sở đã thực hiện việc thu gom, phân loại 

chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt và hợp đồng với các đơn 

vị có chức năng vận chuyển, xử lý theo quy định.  

- Chất thải nguy hại: Được các cơ sở tự thu gom, lưu giữ tạm thời tại kho chứa chất 

thải nguy hại và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý theo quy định. 

Tuy nhiên, việc bố trí kho lưu giữ của một số cơ sở chưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; việc 

quản lý CTNH của một số cơ sở chưa đảm bảo do sự hiểu biết về quản lý và tác hại của 

CTNH tại các cơ sở chưa cao. 

- Các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong các khu công nghiệp đã thực hiện 

quan trắc giám sát môi trường định kỳ. Tuy nhiên, một số cơ sở thực hiện chưa đầy đủ 

thông số và tần xuất quan trắc, kết quả quan trắc giám sát môi trường của một số cơ sở 

còn có thông số chưa đạt quy chuẩn cho phép. 

* Cụm công nghiệp:  

Phần lớn các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện việc quan trắc, giám sát môi 

trường định kỳ chưa đúng tần suất theo quy định; chưa thực hiện xử lý nước thải đạt quy 

chuẩn cho phép trước khi thải ra ngoài môi trường. 

Khí thải, bụi thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh mới chỉ xử lý sơ bộ trước khi 

thải ra môi trường tiếp nhận.  
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Công tác thu gom và xử lý chất thải rắn phát sinh trong sản xuất và sinh hoạt của 

các cơ sở tại các CCN đã được thực hiện tương đối tốt. Chất thải nguy hại (CTNH) đã 

được các cơ sở thu gom, phân loại, lưu giữ CTNH theo quy định. Đến nay có 85 cơ sở đã 

thực hiện đăng ký chủ nguồn thải CTNH và được cấp Sổ chủ nguồn thải CTNH. 

* Làng nghề:  

Nhìn chung các cơ sở sản xuất trong làng nghề chưa quan tâm đến việc chấp hành 

các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Các cơ sở cũng đã thực hiện các biện 

pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải phát sinh nhưng chưa triệt để, chưa đảm bảo quy 

chuẩn kỹ thuật về môi trường trước khi thải ra ngoài môi trường 

Hầu hết các làng nghề phát sinh nước thải sản xuất chưa có hệ thống thu gom nước 

thải và nước mưa đảm bảo theo quy định.  

* Hoạt động cấp phép xả nước thải trên địa bàn tỉnh:  

Công tác cấp phép xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Nam Định được 

đẩy mạnh và dần đi vào nề nếp, đã góp phần ngăn chặn tình trạng gây ô nhiễm nguồn 

nước. Từ năm 2015 đến hết năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định chỉ 

cấp 101 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, trong đó năm 2015 cấp 23 giấy phép, 

năm 2016 cấp 31 giấy phép, năm 2017 cấp 11 giấy phép, năm 2018 cấp 15 giấy phép và 

năm 2019 cấp 21 giấy phép.  

10.5.4. Quan trắc và thông tin môi trƣờng. 

- Về Quan trắc môi trường: 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành xây dựng quy hoạch mạng lưới quan 

trắc môi trường tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và đã được UBND tỉnh phê 

duyệt tại Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 09/01/2017. Theo đó, đã quy hoạch: 10 cụm 

quan trắc số lượng tài nguyên nước; 11 cụm giếng quan trắc mực nước dưới đất; 165 

điểm quan trắc môi trường nước; 94 điểm quan trắc môi trường không khí, tiếng ồn; 15 

điểm quan trắc môi trường đất, trầm tích; 23 điểm đo độ nhiễm mặn trên tuyến sông lớn; 

02 trạm quan trắc tự động không khí; 08 trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt, 

trong đó 04 trạm do Tổng cục môi trường đầu tư.   

Căn cứ theo quy hoạch đã được phê duyệt, hàng năm tỉnh đã triển khai thực hiện 

quan trắc hiện trạng môi trường (môi trường không khí; môi trường nước mặt sông lớn, 

sông nội đồng, ao hồ; nước biển ven bờ; nước thải; nước ngầm)với tần suất 4 lần/năm 

nhằm giám sát diễn biến chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện điểm 

nóng và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường.Tổng kinh phí đầu tư cho công tác quan trắc môi 

trường từ năm 2015-2019 là: 10.527.519.000 đồng. 

Hệ thống truyền nhận dữ liệu quan trắc tự động liên tục tại Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã được hoàn thiện và đã tiếp nhận dữ liệu từ trạm quan trắc môi trường nước thải 

tự động cua một số cơ sở. Tỉnh Nam Định đã chỉ đạo các cơ sở thuộc đối tượng lắp đặt 
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trạm quan trắc nước thải, khí thải tự động liên tục thực hiện lắp đặt và truyền dữ liệu về 

Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31/12/2020. 

Bên cạnh đó, công tác quan trắc môi trường phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý 

nhà nước về lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh như thanh tra kiểm tra, thu phí 

bảo vệ môi trường nước thải... 

Để nâng cao năng lực trong quan trắc môi trường, năm 2016 tỉnh Nam Định đã 

đầu tư mở rộng, nâng cấp, cải tạo phòng thí nghiệm của Trung tâm Quan trắc và Phân 

tích Tài nguyên môi trường – Sở Tài nguyên và môi trường với kinh phí khoảng 15 tỷ 

đồng. Đến nay, Trung tâm được trang bị máy móc thiết bị hiện đại, đồng bộ với đội ngũ 

cán bộ có trình độ chuyên môn kỹ thuật chuyên sâu. Và Trung tâm Quan trắc và Phân 

tích Tài nguyên môi trường đã được Bộ Tài nguyên & Môi trường chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số hiệu VIMCERTS 111. 

- Về thông tin môi trƣờng: Trong thời gian qua các thông tin về môi trường được 

công bố, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong năm 2019 đã công bố 

quy hoạch đa dạng sinh học trên trang web của Sở Tài nguyên và Môi trường. Ngoài ra 

thông tin dữ liệu quan trắc môi trường của các trạm quan trắc tự động nước mặt, nước 

thải đã được kết nối truyền dữ liệu về Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.  

10.5.5. Áp dụng công cụ kinh tế trong quản lý môi trƣờng. 

- Về phí bảo vệ môi trường:  

+ Đối với nước thải công nghiệp: Năm 2014, UBND tỉnh Nam Định ban hành 

Quyết số 01/2014/QĐ-UBND ngày 17/1/2014 phân cấp việc thu phí bảo vệ môi trường 

đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo như phân cấp, Sở Tài nguyên và 

Môi trường tổ chức thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp của tất cả các cơ sở 

phát sinh trên trong KCN và cơ sở phát sinh nước thải công nghiệp trên địa bàn thành 

phố Nam Định, phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện tổ chức thu phí BVMT đối 

với nước thải công nghiệp của tất cả các cơ sở phát sinh trên địa bàn huyện (trừ các tổ 

chức, doanh nghiệp trong các KCN), Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Nam 

Định tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của tất cả các cơ 

sở phát sinh trong các CCN. 

- Đối với nước thải sinh hoạt: Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt từ 

các hộ dân, cơ quan, trường học... được đơn vị sản xuất nước sạch thu trực tiếp 10% theo 

hóa đơn thu tiền nước. (được quy định tại điều 6 nghị định 154/2016/NĐ-CP ngày 

16/11/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải).  

- Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản: Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác 

khoáng sản cho các đơn vị được áp dụng theo Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 

24/12/2016 về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.  
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10.6. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ VẤN ĐỀ ÁP DỤNG 

CÁC CÔNG NGHỆ MỚI. 

10.6.1. Hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ. 

Trong giai đoạn từ năm 2015 – 2019, Sở Khoa học công nghệ tỉnh Nam Định đã 

triển khai nghiên cứu các hoạt động khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực bảo vệ môi 

trường, cụ thể là: 

+ Năm 2015: Hỗ trợ hoàn thiện kỹ thuật và sản xuất thử nghiệm 05 lò đốt rác thải 

sinh hoạt LOSIHO phục vụ dân cư nông thôn với công suất đến 300kg/giờ bằng công 

nghệ tự đốt góp phần tiết kiệm được diện tích cho các bãi chôn lấp, đảm bảo hợp vệ sinh 

và tiêu chuẩn về môi trường và đặc biệt với các chi phí đầu tư phù hợp giải quyết thực 

trạng rác thải nông thôn hiện nay.  

+ Năm 2016 - 2017: Nghiên cứu xây dựng mô hình chăn nuôi lợn nông hộ an toàn 

dịch bệnh và giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Nam Định.  

+ Năm 2018: Điều tra đánh giá hiện trạng đê kè biển Nam Định, phân tích ưu 

nhược điểm của các kết cấu bảo vệ bờ biển, đề xuất giải pháp xử lý các hỏng hóc và kết 

cấu bảo vệ hợp lý cho xây dựng mới; Đánh giá việc thực thi chính sách pháp luật về đo 

lường và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đo lường 

trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

+ Năm 2019: 

Điều tra đánh giá hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng trong đất sản xuất nông nghiệp 

tỉnh Nam Định (vùng gần làng nghề, cơ sở y tế và khu công nghiệp), đề xuất một số biện 

pháp cải tạo và sử dụng hợp lý đất bị ô nhiễm. 

Nghiên cứu đề xuất giải pháp đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai phát triển sản 

xuất nông nghiệp, thủy sản theo hướng hàng hóa quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

Điều tra đánh giá hiện trạng đê kè biển Nam Định, phân tích ưu nhược điểm của 

các kết cấu bảo vệ bờ biển, đề xuất giải pháp xử lý các hỏng hóc và kết cấu bảo vệ hợp lý 

cho xây dựng mới.  

10.6.2. Hoạt động chuyển giao công nghệ. 

- Năm 2015 : Tổ chức 06 lớp tập huấn, phổ biến kỹ thuật ứng dụng các chế phẩm 

sinh học trong sản xuất nông nghiệp và xử lý môi trường, kỹ thuật sản xuất nấm ăn và 

nấm dược liệu cho hơn 300 lượt người tại 03 huyện Giao Thủy, Vụ Bản, Nam Trực với 

mục đích tuyên truyền, phổ biến kiến thức về ứng dụng công nghệ sinh học trong sản 

xuất các sản phẩm sạch, an toàn. Các buổi tập huấn được lãnh đạo địa phương và người 

dân tích cực hưởng ứng.  

- Năm 2016: Chuyển giao kỹ thuật, tư vấn xây dựng trang trại trồng nấm quy mô 

lớn.Tư vấn xây dựng hệ thống xử lý nước phục vụ sản xuất giấy. 
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10.6.3. Vấn đề áp dụng công nghệ sản xuất sạch hơn. 

Trên địa bàn tỉnh Nam Định, hiện nay một số Công ty đã chủ động đổi mới công 

nghệ, áp dụng các công cụ quản lý, các giải pháp sản xuất sạch hơn vào sản xuất. Công ty 

CP May Sông Hồng đã chủ động đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống nhà xưởng, thiết bị 

máy móc theo hướng hiện đại. Đồng thời xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO và hệ thống trách nhiệm xã hội theo tiêu chuẩn SA-8000 và WRAP, hệ thống 

an ninh nhà máy theo tiêu chuẩn C-TPAT của Mỹ với mục tiêu đạt môi trường xanh – 

sạch trong sản xuất để hội nhập bền vững.  

Công ty CP Bia NaDa đã lắp đặt hệ thống thu hồi nước ngưng và tuần hoàn trở lại 

nồi hơi, tái sử dụng xút trong quá trình nấu bia và rửa chai bia, góp phần giảm lượng chất 

thải ra môi trường, tiết kiệm xút. Công ty lắp đặt thùng chứa trung gian và thiết bị tách 

bia để thu hồi lượng bia chảy tràn, áp dụng công nghệ chiết bom tự động ; lắp tụ bù, biến 

tần cho động cơ làm lạnh để tiết kiệm từ 5-10% chi phí điện năng. Đặc biệt, công ty đã 

chuyển đổi lò hơi đốt than thay cho lò hơi đốt dầu để tiết kiệm 1/3 chi phí sử dụng nhiên 

liệu vận hành lò hơi. 

Công ty TNHH Đúc thép Thắng Lợi công ty đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại 

và đồng bộ của châu Âu. Công ty đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 

và phương pháp quản lý 5S (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng) để nâng cao 

hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Việc áp dụng phương pháp năng suất lao động của Công 

ty đã được nâng lên 1,5-2 lần, tương đương với 1.200 tấn sản phẩm/năm; tỷ lệ sản phẩm 

lỗi giảm từ 5% xuống còn 1,5%, đem lại lợi ích kinh tế. 

10.7. NÂNG CAO NHẬN THỨC CỘNG ĐỒNG VÀ VẤN ĐỀ XÃ HỘI HÓA CÔNG TÁC 

BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG. 

Công tác nâng cao nhận thức cho cộng đồng được thực hiện thường xuyên hàng 

năm bằng nhiều hình thức với sự tham gia tích cực của các ngành, các các cấp từ tỉnh đến 

xã. Nhân các sự kiện về môi trường như Ngày Đa dạng sinh học (22/5); Tuần lễ Quốc gia 

Nước sạch và Vệ sinh môi trường (29/4-6/5) và Ngày Môi trường Thế giới (5/6); Chiến 

dịch Làm cho Thế giới sạch hơn (22/9); Ngày Đất ngập nước, Ngày Khí tượng, Giờ Trái 

đất v.v... đều được tổ chức thực hiện bằng các hình thức khác nhau, huy động được hàng 

vạn lượt người tham gia hưởng ứng. Hoạt động nâng cao nhận thức còn luôn có sự tham 

gia rất tích cực của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội.  

Phối hợp với Đài PTTH tỉnh, Báo Nam Định xây dựng các phóng sự, trang chuyên 

đề về BVMT và Luật BVMT, thường xuyên trao đổi thông tin, cung cấp tài liệu phục vụ 

cho công tác tuyên truyền của các đơn vị có liên quan. 

Phối hợp với Tổng cục Biển và Hải đảo tổ chức thành công ngày Tuần lễ biển hải 

đảo Việt Nam 

Phối hợp với Hội cựu chiến binh huyện Trực Ninh nhân rộng mô hình “Hội CCB 

với phong trào BVMT” 
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Phối hợp với Hội Người cao tuổi tổ chức Hội nghị nhân rộng mô hình “Hội người 

cao tuổi nêu gương sáng về công tác BVMT”. 

Phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh triển khai mô hình “Chi hội phụ nữ 3 sạch” 

tham gia xây dựng NTM tại xã Nam Mỹ, huyện Nam Trực; tổ chức lớp tập huấn về bảo 

vệ môi trường cho cán bộ quản lý môi trường cấp huyện. 

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các khu công 

nghiệp, UBND huyện Ý Yên, Mỹ Lộc, Vụ Bản, Nam Trực đã tổ chức các cuộc đào tạo, 

tập huấn về bảo vệ môi trường cho đội ngũ cán bộ chuyên môn cấp huyện, cấp xã và các 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Phối hợp với Trung tâm bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng (MCD) thực 

hiện các nội dung Dự án “Thúc đẩy vai trò tiên phong của thanh niên thích ứng với biến 

đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Hồng” 

Sở TNMT phối hợp với Tỉnh Đoàn Nam Định tổ chức ra quân vệ sinh môi trường 

tại 3 huyện xây dựng nông thôn mới (huyện Ý Yên, Mỹ Lộc và Nam Trực) và phát động 

hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới tại thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu;  

Phối hợp với Trung tâm sinh vật biển và phát triển cộng đồng MCD triển khai dự án 

“Thí điểm quản lý rác thải đô thị theo dòng chảy từ sông ra biển nhằm giảm thiểu ô 

nhiễm rác thải nhựa ở tỉnh Nam Định, Khu dự trữ sinh quyển sông Hồng, Việt Nam”. 

Nhìn chung, công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi 

trường trong thời gian qua luôn được quan tâm thực hiện, đã thu được những kết quả 

đáng ghi nhận. Nhận thức, trách nhiệm về công tác BVTM của các cấp uỷ Đảng, chính 

quyền, các ban ngành, đoàn thể và công đồng đã được nâng lên rõ rệt. Nhiều phong trào 

BVTM ở các địa phương các đoàn thể đã được thực hiện qua đó góp phần đẩy mạnh công 

tác xã hội hóa trong BVTM trên địa bàn tỉnh. 

Xã hội hóa (XHH) là một trong những biện pháp tích cực, góp phần thực hiện có 

hiệu quả công tác bảo vệ môi trường (BVMT), thời gian qua tỉnh luôn đẩy mạnh xã hội 

hóa công tác bảo vệ môi trường nhằm phát huy tối đa mọi nguồn lực trong xã hội tham 

gia bảo vệ môi trường về xử lý rác thải và nước thải. Trong đó có hỗ trợ về đất đai, giải 

phóng mặt bằng; hỗ trợ vốn, ưu đãi tín dụng; miễn giảm thuế, phí cho các doanh nghiệp 

khi đầu tư xây dựng các công trình BVMT; trợ giá, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm từ hoạt động 

BVMT... Với các chính sách hỗ trợ và tạo môi trường đầu tư thông thoáng, có doanh 

nghiệp tư nhân đến đầu tư xây dựng các công trình thu gom, xử lý chất thải, tái chế rác 

thải... Điển hình Dự án nhà máy điện rác Greenity tỉnh Nam Định của Công ty CP năng 

lượng Greenity Nam Định, Công trình do doanh nghiệp đầu tư góp phần trong việc 

BVMT, tận dụng được nguồn tài nguyên. 

 Để đẩy mạnh XHH công tác BVMT ở khu vực nông thôn, khuyến khích doanh 

nghiệp đầu tư kinh phí nghiên cứu, chế tạo thành công lò đốt rác thải sinh hoạt; đưa vào 

vận hành, sử dụng ở quy mô cấp xã; sản phẩm còn được xuất bán cho nhiều địa phương 
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trên toàn quốc. Điển hình như mô hình lò đốt rác sinh học LOSIHO của Công ty TNHH 

Tân Thiên Phú (Xuân Trường)  đã được các xã trên địa bàn tỉnh lựa chọn sử dụng (xã Hải 

Nam, Hải Hưng, Thị trấn Yên Định (Hải Hậu) và Thị trấn Xuân Trường (Xuân 

Trường)…). Đến nay, đã có 109 xã/thị trấn lắp đặt lò đốt rác sinh hoạt, góp phần giảm 

thiểu lượng chất thải rắn sinh hoạt đang có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây. 

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về BVMT trong nhân dân được 

đẩy mạnh. Người dân ngày càng nâng cao nhận thức về hiện trạng môi trường, nguyên 

nhân, tác hại của ô nhiễm môi trường, các biện pháp BVMT. Ở nhiều xã trên địa bàn 

tỉnh, người dân chủ động thực hiện các hoạt động chung sức BVMT, tự giác đóng góp 

kinh phí để đầu tư cho việc thu gom, xử lý rác thải. Các thôn, xóm định kỳ hàng tuần; các 

xã định kỳ 2 lần/tháng tổ chức các đợt dọn vệ sinh phối hợp trồng và chăm sóc hoa ở lề 

đường để tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Bên cạnh đó, các xã, thị trấn tăng 

cường gắn nghĩa vụ và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân trong công tác 

quản lý BVMT. 

10.8. HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG. 

Thực hiện chủ trương chung của Đảng, Nhà nước về chủ động hội nhập quốc tế 

toàn diện, trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Nam Định đã có những chương trình hợp 

tác quốc tế lĩnh vực môi trường nhằm tăng cường năng lực quản lý nhà nước về môi 

trường, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ môi trường (BVMT) và phát triển 

kinh tế xã hội của tỉnh.  

Qua đó, tỉnh Nam Định đã tranh thủ sự hỗ trợ của quốc tế để thực hiện các chương 

trình, dự án về BVMT, góp phần đáng kể trong việc huy động nguồn vốn, tăng cường 

năng lực khoa học - công nghệ cho BVMT, tiếp thu kinh nghiệm của các nước đóng góp 

cho công tác quản lý môi trường tại Nam Định. Tiêu biểu là các dự án Quản lý ô nhiễm 

các KCN thuộc lưu vực sông Đồng Nai, sông Nhuệ - Đáy;  Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu 

đa dạng sinh học quốc gia ở Việt Nam do JICA tài trợ tổ chức triển khai trên địa bàn tỉnh 

tại Vườn quốc gia Xuân Thủy  

Thông qua các hoạt động, nội dung hợp tác đã góp phần hoàn thiện các quy định 

pháp luật, tăng cường năng lực cho công tác BVMT. Từ đó, nâng tầm vai trò, vị thế của 

Việt Nam cũng như tỉnh Nam Định trên các diễn đàn quốc tế về BVMT, bảo tồn đa dạng 

sinh học và phát triển bền vững. 

Nhìn chung, trong những năm qua, công tác quản lý môi trường trên địa bàn tỉnh đã 

có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Công tác quản 

lý, BVMT luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND. 

Nhận thức, ý thức trách nhiệm trong công tác BVMT của các cấp uỷ Đảng, chính quyền 

và quần chúng nhân dân cũng như các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã có nhiều 

chuyển biến tích cực. Hệ thống cơ quan quản lý về BVMT ở các cấp, các ngành đã được 

hoàn thiện, hoạt động đã đi vào nề nếp. Hệ thống văn bản pháp quy, văn bản định hướng, 
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điều hành, hướng dẫn, cơ chế chính sách về công tác BVMT đã được các cơ quan tham 

mưu đề xuất xây dựng cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, BVMT và tình hình thực 

tế của địa phương. Các hoạt động quản lý nhà nước cũng đã được các cấp, các ngành 

quan tâm thực hiện, đặc biệt là công tác quản lý môi trường theo chức năng của các sở, 

ngành đã có sự chuyển biến rõ nét, hiệu quả hiệu lực của công tác quản lý môi trường 

được nâng cao hơn so với trước đây. Đầu tư cho công tác quản lý, BVMT đã được quan 

tâm hơn nhiều so với các giai đoạn trước. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân chủ quan và 

khách quan, công tác quản lý, BVMT trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, thách 

thức cần phải khắc phục.  
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CHƢƠNG XI: CÁC THÁCH THỨC TRONG BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG,  

PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG  

TRONG 5 NĂM TỚI 

 

11.1. CÁC THÁCH THỨC VỀ MÔI TRƢỜNG. 

11.1.1. Tổng kết các thách thức về môi trƣờng tại thời điểm hiện tại: 

* Về hệ thống chính sách và văn bản quy phạm pháp luật. 

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật vẫn còn một số bất cập, thể hiện sự chồng 

chéo, không rõ ràng, chưa đầy đủ và thiếu tính đồng bộ trong các quy định của văn bản 

quy phạm pháp luật. Một số văn bản, cơ chế chính sách đã được ban hành và tổ chức thực 

hiện nhưng hiệu quả chưa cao, chưa phù hợp với thực tế, thậm chí một số văn bản vừa 

ban hành đã phải điều chỉnh, bổ sung gây khó khăn trong công tác quản lý môi trường ở 

địa phương. 

* Về cơ cấu tổ chức quản lý môi trường: 

Tổ chức bộ máy về quản lý môi trường ở tỉnh Nam Định mặc dù đã được kiện toàn, 

tuy nhiên đội ngũ cán bộ còn thiếu nhiều về số lượng chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm 

vụ, thực tế tại địa phương. Cán bộ quản lý về tài nguyên môi trường ở cấp huyện, cấp xã 

còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng; đặc biệt cán bộ cấp xã được phân công kiêm 

nhiệm nhiều việc như địa chính, xây dựng, môi trường..., nhưng chủ yếu tập trung vào 

quản lý đất đai. 

Vẫn còn tình trạng chồng chéo, bỏ trống, phân tán chức năng, nhiệm vụ quản lý 

giữa một số sở, ngành; sự phối hợp giải quyết các vấn đề môi trường liên ngành còn gặp 

khó khăn và hiệu quả còn hạn chế.  

Một số CCN, cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa bố trí cán bộ chuyên trách về môi 

trường.  

* Về mặt tài chính, đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường: 

Việc bố trí kinh phí sự nghiệp môi trường của tỉnh trong những năm qua đã được 

thực hiện theo Nghị quyết số 41-NQ/TW, Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản dưới 

Luật. Kinh phí sự nghiệp môi trường được bố trí 1% tổng chi ngân sách hàng năm của 

tỉnh đã cơ bản đáp ứng được các nhiệm vụ cần thiết trong công tác quản lý môi trường. 

Tuy nhiên, thực tế chi cho công tác bảo vệ môi trường chưa đáp ứng được yêu cầu và xu 

hướng phát triển kinh tế xã hội. Nguồn lực tài chính đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật về 

BVMT (hệ thống thu gom, xử lý nước thải; thu gom, vận chuyển, xử lý và chôn lấp rác 

thải) còn nhiều hạn hẹp trong khi khả năng đáp ứng của ngân sách và từ xã hội đều chưa 

đảm bảo, đặt ra thách thức đối với công tác BVMT. 

 Công tác triển khai thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trong 

khu vực làng nghề còn gặp nhiều khó khăn.  
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Việc sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường tại cấp huyện và cấp xã đôi lúc 

còn lúng túng và có nơi chưa sử dụng đúng vào mục đích BVMT. 

Các KCN, CCN, cơ sở sản xuất đã chú trọng đầu tư kinh phí cho công tác bảo vệ 

môi trường nhưng trên thực tế vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, vẫn còn một số cơ sở đầu 

tư còn mang hình thức chống đối. 

* Về việc triển khai các công cụ trong quản lý môi trường. 

- Công tác thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường: ở cấp huyện, xã còn nhiều hạn 

chế; một số huyện chưa xây dựng được kế hoạch kiểm tra, thanh tra bảo vệ môi trường 

trình cấp thẩm quyền phê duyệt thực hiện; hoạt động thanh tra, kiểm tra chủ yếu là giải 

quyết các vụ việc đột xuất phát sinh trên địa bàn huyện; việc áp dụng biện pháp xử phạt 

vi phạm hành chính về BVMT thuộc thẩm quyền các địa phương còn xem nhẹ; chưa 

quan tâm hoạt động phúc tra và biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm của các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ; một số nơi còn là điểm nóng ô nhiễm môi trường nhưng chưa 

được tập trung giải quyết triệt để.  

- Công tác kiểm soát ô nhiễm và xử lý các nguồn gây ô nhiễm: 

+ Nước thải từ thành phố Nam Định chưa qua xử lý xả thải ra sông Hồng, sông Đào 

gây ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận.  

+ Các CCN trên địa bàn tỉnh Nam Định được xây dựng, hình thành trước khi có 

Luật Bảo vệ môi trường 2014, với diện tích quy hoạch nhỏ, các CCN thường không được 

đầu tư đồng bộ về công trình hạ tầng kỹ thuật BVMT. Trong quá trình hoạt động, các chủ 

đầu tư CCN mới chỉ quan tâm đến việc thu hút đầu tư, khai thác hạ tầng CCN nên chưa 

thực sực coi trọng và đề cao công tác bảo vệ môi trường. 

+ Công tác bảo vệ môi trường làng nghề còn nhiều khó khăn: Các hộ sản xuất nằm 

trong khu dân cư quy mô sản xuất nhỏ, diện tích chật hẹp, manh mún, hoạt động không 

thường xuyên, có tính chất thời vụ. Do đó, các hộ sản xuất chưa thực sự chủ động đầu tư 

kinh phí cho xử lý môi trường; ý thức trách nhiệm về BVMT còn hạn chế. Hạ tầng 

BVMT làng nghề chưa đáp ứng được yêu cầu, khu dân cư tập trung, làng nghề chưa tách 

riêng đượcnước mưa, nước thải. 

+ Vấn đề quản lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn vẫn còn bất cập: Nhận 

thức, ý thức của một số người dân còn hạn chế, việc người dân xả rác bừa bãi ra các khu 

vực công cộng, xuống lòng sông, kênh mương vẫn còn xảy ra. Các công trình xử lý rác 

thải sinh hoạt tập trung của các xã, thị trấn sử dụng trong thời gian qua đã xuống cấp do 

kinh phí chi cho duy tu, cải tạo, bảo dưỡng các công trình còn thấp. 

- Công tác Quản lý tài nguyên nước:Việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước của các tổ 

chức cá nhân, hộ gia đình còn tùy tiện. Hiện nay trên địa bàn huyện Giao Thủy và Hải Hậu đang 

xảy ra tình trạng hạ thấp mực nước ngầm và đã có hiện tượng nhiễm mặn trong nước ngầm. Do 

đó gây khó khăn cho quá trình quản lý tài nguyên nước 
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 - Ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH): Trong thời gian qua tỉnh Nam Định đã có 

những giải pháp để ứng phó với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên BĐKH đang diễn ra ngày 

càng mạnh mẽ hơn và là thách thức lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nam 

Định. 

- Công tác quan trắc, cảnh báo ô nhiễm môi trường: 

Nguồn vốn đầu tư cho QTMT trong những năm qua hạn chế, chủ yếu từ nguồn sự 

nghiệp môi trường, chưa phát huy được hiệu quả từ các nguồn vốn phi chính phủ, chưa 

tận dụng được nguồn vốn từ doanh nghiệp, các nguồn vốn xã hội hóa khác. 

   Các điểm QTMT phân bố trên địa bàn tỉnh mới tập trung chủ yếu vào các điểm 

nóng về môi trường như các đô thị lớn, khu công nghiệp, vùng sinh thái nhạy cảm về môi 

trường với tần suất quan trắc 4 lần/năm. Do đó, chuỗi số liệu quan trắc chưa đủ để đánh 

giá toàn diện về chất lượng các thành phần môi trường theo không gian và thời gian. Các 

kết quả QTMT tại các vị trí chủ yếu mang tính thời điểm, chưa thực sự đại diện cho chất 

lượng môi trường nơi quan trắc. Trên địa bàn tỉnh, chưa có trạm quan trắc không khí tự 

động liên tục để kịp thời giám sát, cảnh báo các vấn đề liên quan đến chất lượng không 

khí. 

* Về nguồn lực, sự tham gia của cộng đồng. 

- Đầu tư từ nguồn xã hội hóa cho bảo vệ môi trường còn hạn chế, chủ yếu dựa vào 

nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước. 

- Nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường của một số bộ phận nhân dân, doanh nghiệp 

còn hạn chế. 

- Công tác truyền thông về bảo vệ môi trường ở cấp huyện, xã chưa thường xuyên, 

hình thức tuyên truyền chưa đa dạng nhất là đưa tin viết bài về gương tốt, phê phán việc 

làm không tốt hoặc vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường còn ít.  

11.1.2. Một số thách thức về môi trƣờng trong thời gian sắp tới. 

 - Xây dựng nông thôn mới nâng cao:  

 Mục tiêu đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh có 70% số xã, thị trấn trở lên đạt chuẩn 

NTM nâng cao; 25% số xã, thị trấn trở lên đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; ít nhất 5 huyện đạt 

chuẩn NTM nâng cao; huyện Hải Hậu được công nhận huyện NTM kiểu mẫu. Do vậy, 

đây cũng là thách thức thực hiện các chỉ tiêu môi trường ở tỉnh Nam Định trong thời gian 

tới. 

 - Biển đổi khí hậu: 

  Biến đổi khí hậu đang diễn biến ngày càng phức tạp, nhanh hơn dự báo, tác động 

tiêu cực tới môi trường sinh thái và sự phát triển bền vững. Biến đổi khí hậu đã tác động 

đến môi trường nhiều năm qua và ngày càng rõ nét hơn, thể hiện qua các hiện tượng thiên 

tai bất thường, thời tiết cực đoan, hạn hán khắc nghiệt gây ảnh hưởng nặng nề đối với 
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phát triển kinh tế - xã hội và môi trường. Trong tương lai, biến đổi khí hậu cũng sẽ khiến 

cho tình trạng ô nhiễm môi trường diễn ra phức tạp hơn và xảy ra trên nhiều lĩnh vực. 

- Vấn đề rác thải nông thôn: Công tác quy hoạch, lựa chọn điểm xử lý rác thải rất 

khó khăn, không đảm bảo khoảng cách theo quy chuẩn và không nhận được sự đồng 

thuận của người dân; kinh phí chi cho công tác thu gom, xử lý rác thải còn hạn chế; 

Nhiều công trình xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh đang xuống cấp.  

11.2. PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG TRONG 5 

NĂM TỚI 

11.2.1. Xây dựng và thực hiện các đề án, chƣơng trình bảo vệ môi trƣờng tƣơng ứng 

để khắc phục các vấn đề bức xúc về môi trƣờng. 

Với những thách thức đặt ra trong giai đoạn 2016- 2020 cũng như những cơ hội 

trước một giai đoạn mới, công tác BVMT của tỉnh Nam Định cần có những định hướng 

kế hoạch cần tập trung thực hiện cho giai đoạn tiếp theo để tiếp tục mục tiêu đảm bảo 

phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với BVMT và phát triển bền vững.  

1. Quản lý và kiểm soát hiệu quả các nguồn thải trọng điểm.  

2. Giải quyết những vấn đề môi trường nổi cộm, từng bước giảm nhẹ và khắc phục 

tình trạng ô nhiễm môi trường ở các khu vực trọng điểm.  

-  Xử lý nước thải thành phố. 

- Xây dựng khu xử lý rác thải quy mô huyện, liên huyện 

3. Ứng phó biến biến đổi khí hậu. 

4. Kiện toàn hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.  

5. Công tác quản lý và bảo vệ môi trường tỉnh phải bám sát với xu hướng chung 

của cả nước, định hướng phát triển bền vững, chuyển đổi mô hình tăng trưởng hướng tới 

nền kinh tế xanh để đáp ứng yêu cầu hội nhập trong giai đoạn mới.  

11.2.2. Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật bảo vệ môi trƣờng. 

- Hoàn thiện các thể chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về BVMT theo 

hướng đơn giản, không chồng chéo. 

- Rà soát, kiến nghị sửa đổi bổ sung các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật 

Bảo vệ môi trường, các quy định về các công cụ, biện pháp quản lý nhà nước, biện pháp 

kỹ thuật kiểm soát, giám sát hoạt động xả thải của doanh nghiệp. 

- Tăng cường thể chế, chính sách về quản lý, sử dụng đất đai trong điều kiện biến 

đổi khí hậu. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai. Xây 

dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho từng giai đoạn để chuyển đổi mục đích sử 

dụng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với các vùng đất bị nhiễm mặn. 
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- Rà soát, điều chỉnh các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường phù hợp với 

điều kiện trong nước và yêu cầu hội nhập quốc tế, kết hợp thải lượng chất ô nhiễm và sức 

chịu tải của môi trường;  

- Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, thanh tra của các cơ 

quan quản lý nhà nước về môi trường của các cấp. Hoạt động đấu tranh phòng chống tội 

phạm về môi trường của lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường. 

- Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật 

về bảo vệ môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề và các cơ sở sản xuất kinh 

doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt chú trọng đến các cơ sở có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường, cơ sở sản xuất phát sinh nhiều chất thải. Đồng thời xử lý nghiêm các 

hành vi vi phạm pháp luật về môi trường. 

- Xây dựng hệ thống tiêu chí về môi trường làm cơ sở lựa chọn, sàng lọc loại hình 

sản xuất và công nghệ sản xuất trong thu hút đầu tư, xem xét, phê duyệt các dự án đầu tư. 

Ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định về bảo vệ môi trường.  

11.2.3. Hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý môi trƣờng. 

- Tăng cường kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực bộ máy quản lý về ứng phó với 

biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường các cấp, nhất là cấp cơ sở. Bố 

trí cán bộ chuyên trách quản lý môi trường làng nghề tại các xã, thị trấn có làng nghề.  

- Kiện toàn tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực ngành tài nguyên và môi 

trường ; xử lý dứt điểm tình trạng chồng chéo, vướng mắc, phân tán trong phân công, 

phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước, tập trung đầu mối quản lý nhà nước về bảo vệ 

môi trường. 

- Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ về quản lý BVMT cho đội ngũ cán 

bộ chủ chốt và cán bộ chuyên môn các cấp. 

11.2.4. Nâng cao hiệu quả áp dụng các công cụ trong quản lý môi trƣờng. 

Áp dụng các công cụ trong quản lý môi trường đảm bảo các tiêu chí sau: 

- Phù hợp với điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên tại địa từng địa phương  

- Đảm bảo tài nguyên rừng, đa dạng sinh học, tài nguyên đất, tài nguyên nước mặt 

và nước ngầm.  

- Quản lý nghiêm ngặt các dự án, cơ sở đã và đang thực hiện; có quy chế quản lý 

tổng hợp và thống nhất trên toàn tỉnh.  

- Hoạt động khai thác khoáng sản, các khu, cụm công nghiệp với các đô thị và khu 

vực tập trung dân cư.  

- Kết hợp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội với tập trung giải quyết các vấn đề 

tài nguyên và môi trường cấp bách, từng bước cải thiện môi trường tự nhiên và môi 

trường sống, lập kế hoạch sử dụng đất sau khi kết thúc khai thác khoáng sản.  
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- Hoạch định không gian quản lý nhà nước về môi trường. Việc hoạch định không 

gian quản lý nhà nước về môi trường nhằm phân chia thành các vùng quản lý phù hợp 

với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường của từng địa phương.  

11.2.5. Tăng cƣờng tài chính, đầu tƣ cho bảo vệ môi trƣờng. 

- Kêu gọi hỗ trợ của Trung ương, tổ chức quốc tế, tổ chức cá nhân. 

- Sử dụng hiệu quả vốn sự nghiệp môi trường, ưu tiên giải quyết các điểm nóng, ô 

nhiễm bức xúc về môi trường. 

- Thu đúng, triệt để huy động nguồn vốn thu từ phí BVMT. 

- Hàng năm ưu tiên bố trí ngân sách phù hợp cho công tác điều tra cơ bản, xây 

dựng cơ sở dữ liệu về xử lý ô nhiễm môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và ứng phó 

với biến đổi khí hậu.  

- Tăng cường công tác xã hội hóa các nguồn lực cho BVMT từ các tổng công ty, 

tập đoàn, các tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước.  

- Thực hiện chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân 

tham gia hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 

trường; hỗ trợ người dân trồng và bảo vệ rừng, nhất là rừng ngập mặn ven biển. 

11.2.6. Nâng cao nhận thức cộng đồng và vấn đề xã hội hóa công tác bảo vệ môi 

trƣờng. 

 - Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi 

trường cho cộng đồng theo hướng đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền 

nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong các cấp ủy Đảng, 

chính quyền, tổ chức chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân về ý thức, trách nhiệm 

BVMT. Tổng kết nhân rộng các mô hình tự quản, tăng cường vai trò của cộng đồng trong 

việc giám sát các hoạt động bảo vệ môi trường. 

 - Thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật kiến thức về BVMT trong xây dựng nông 

thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. 

 - Tăng cường chương trình phối hợp về BVMT giữa cơ quan chuyên môn về 

BVMT với Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. 

 - Thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật kiến thức về bảo vệ tài nguyên, môi 

trường, biến đổi khí hậu và đưa nội dung giáo dục môi trường của các cấp học, bậc học 

trong hệ thống giáo dục đào tạo.  

 - Xây dựng và phát huy các mô hình tự quản về môi trường của cộng đồng dân cư; 

xây dựng và nhân rộng mô hình phân loại rác thải tại nguồn; 

 - Kịp thời tuyên dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác 

bảo vệ môi trường. 
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 - Đẩy mạnh xã hội hóa công tác BVMT nhằm phát huy tối đa mọi nguồn lực trong 

xã hội tham gia BVMT về xử lý rác thải và nước thải. Trong đó, có việc xã hội hóa đầu 

tư xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung của KCN, CCN, làng nghề. 

 - Tranh thủ sự hỗ trợ, đầu tư của các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường; 

 - Tiếp tục tìm nguồn vốn đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt thành 

phố Nam Định. 

11.2.7. Mở rộng hợp tác quốc tế. 

- Đẩy mạnh việc tham gia và thực hiện các điều ước quốc tế về biến đổi khí hậu, 

tài nguyên và môi trường.  

- Đẩy mạnh hợp tác với các cơ quan, tổ chức quốc tế để tiếp cận công nghệ mới và 

huy động nguồn lực cho giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo 

vệ môi trường.  

- Tham gia các hoạt động hợp tác, kết nối với các hoạt động khu vực và toàn cầu 

về biến đổi khí hậu theo yêu cầu nhiệm vụ của địa phương.  

- Chủ động xây dựng và đề xuất các đề tài, dự án, đề án kêu gọi tài trợ của đối tác 

nước ngoài để chủ động nắm bắt thời cơ cho hoạt động thích ứng và giảm nhẹ tác động 

của biến đổi khí hậu.  

11.2.8. Nhóm giải pháp liên quan đến một số ngành. 

Để luật BVMT đi vào cuộc sống cần xác định vai trò BVMT là trách nhiệm của 

toàn xã hội, hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất và mọi người 

dân.  

- Đối với các ngành, lĩnh vực: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình cần cụ thể 

hóa Luật BVMT gắn với hoạt động phát triển của ngành, lĩnh vực như xây dựng quy 

hoạch, kế hoạch, chương trình dài hạn, ngắn hạn của mình cần lồng ghép các nhiệm vụ, 

giải pháp và đầu tư nguồn lực về BVMT vào trong các hoạt động phát triển kinh tế của 

ngành.  

+ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phối hợp liên ngành định kỳ.  

+ Tuyên truyền giáo dục về BVMT đến từng cán bộ, nhân viên trong ngành, lĩnh 

vực.  

- Đối với Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định và các tổ chức thành 

viên: Có trách nhiệm tuyên truyền Luật BVMT và các văn bản hướng dẫn thi hành đến 

các thành viên của tổ chức và nhân dân, đồng thời vận động tham gia bảo vệ môi trường. 

+ Triển khai chương trình toàn dân tham gia bảo vệ môi trường với yêu cầu thực 

hiện các nội dung, giải pháp quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi 

trường, ứng phó với biến đổi khí hậu ở các khu dân cư; xây dựng các mô hình thí điểm 

khu dân cư quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường, ứng phó với 

biến đổi khí hậu để nhân rộng. 
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+ Nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, biên soạn tài liệu, ấn phẩm phục vụ công tác 

tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân; tổ chức tập huấn cho cán bộ 

Mặt trận các cấp về vai trò, trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; kỹ năng 

tổ chức, hướng dẫn cộng đồng dân cư xây dựng ý thức chủ động, tích cực trong việc sử 

dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tại các 

khu dân cư. 

+ Hướng dẫn Mặt trận các cấp, đặc biệt là ở cơ sở cấp xã, thường xuyên thu thập ý 

kiến nhân dân; phát huy sức mạnh cộng đồng trong thực hiện và giám sát việc thực hiện 

chính sách, pháp luật quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường, ứng 

phó với biến đổi khí hậu. Phối hợp với các tổ chức thành viên và các cơ quan chức năng 

tổ chức lấy ý kiến nhân dân về báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các chương 

trình, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến cộng đồng dân cư. 

+ Xây dựng các cộng đồng dân cư tự quản, đoàn kết trong việc sử dụng tài nguyên 

thiên nhiên và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường hoạt động 

kiểm tra, giám sát của nhân dân đối với cán bộ, công chức, viên chức, chính quyền trong 

việc thực thi các chức năng, nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ 

môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.  

+ Phát hiện, kiến nghị xử lý những tồn tại, vướng mắc phát sinh và có chế độ khen 

thưởng gương người tốt việc tốt trong việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi 

trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

- Đối với các cơ quan ngôn luận của Đảng, nhà nước. 

+ Tuyên truyền và phổ biến đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, 

luật pháp, quy định của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý, BVMT.  

+ Thường xuyên giới thiệu, cập nhật các kết quả nghiên cứu, điều tra; các công 

nghệ giải pháp tiên tiến, thân thiện môi trường đang được triển khai, áp dụng hiệu quả 

trong nước; giới thiệu các mô hình, tổ chức xã hội hoạt động tích cực đóng góp hiệu quả 

cho công tác BVMT; các doanh nghiệp tiêu biểu, đi đầu trong việc thực thi pháp luật 

BVMT. 

+ Triển khai áp dụng các giải pháp, công nghệ nhằm ngăn ngừa, hạn chế và giảm 

thiểu ô nhiễm, cải thiện môi trường; những cá nhân điển hình tiên tiến đóng góp tích cực 

cho công tác BVMT được cơ quan quản lý, các cấp bộ, ngành địa phương vinh danh, ghi 

nhận trao các giải thưởng về môi trường... 

- Đối với ngành Tài nguyên & Môi trường : 

+ Tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ cho việc tuyên truyền, phổ biến Luật BVMT 

và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật của toàn tỉnh;  

+ Phối hợp với Đài phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo và các cơ quan thông tin 

đại chúng tổ chức tuyên truyền luật BVMT và các văn bản hướng dẫn thi hành trên 

phương tiện thông tin đại chúng đến từng đối tượng cụ thể.   
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+ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ trong việc chấp hành luật BVMT ; xử lý các vi phạm gây ô nhiễm môi 

trường ;  

+ Tăng cường kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về BVMT đối với UBND các 

cấp đặc biệt là công tác quản lý môi trường làng nghề.  

+ Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thẩm định ĐTM, kế hoạch bảo vệ môi 

trường, tăng cường kiểm tra việc xây dựng các hạng mục bảo vệ môi trường để kịp thời, 

xử lý, điều chỉnh đảm bảo yêu cầu về BVMT.  
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

KẾT LUẬN: 

Trong giai đoạn vừa qua, tỉnh Nam Định đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính 

trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và tập trung triển khai quyết liệt các 

nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, cùng với sự nỗ lực của nhân dân và cộng đồng doanh 

nghiệp nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển. Đặc biệt, 

Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) được tập trung chỉ đạo quyết liệt từ tỉnh 

tới các địa phương, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành và 

sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Ngày 18/10/2019, Thủ tướng Chính 

phủ đã Quyết định công nhận tỉnh Nam Ðịnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 

2019, về đích sớm hơn 1,5 năm so với mục tiêu Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Nam 

Ðịnh là 1 trong 2 tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và vinh 

dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Ðộc lập hạng Ba; 10/10 huyện, thành 

phố được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 

khu vực nông thôn, nhất là hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư, nâng cấp hoàn 

thiện; môi trường, cảnh quan và diện mạo nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp thay đổi rõ 

nét; đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được nâng lên; an ninh trật tự 

nông thôn được giữ vững. 

Công tác bảo vệ môi trường luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh cùng sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, đoàn thể…đã có nhiều chuyển 

biến tích cực. Hệ thống văn vản pháp luật, cơ chế chính sách từng bước được xây dựng 

và hoàn thiện, phục vụ ngày càng hiệu quả cho công tác BVMT cũng như mục tiêu phát 

triển KT-XH tỉnh. Nhận thức về BVMT của các cấp, các ngành và nhân dân đã được 

nâng lên đáng kể, mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường đã từng bước 

được hạn chế.  Nhìn chung, môi trường tỉnh Nam Định trong giai đoạn 2016-2020 được 

đánh giá cụ thể như sau: 

Môi trƣờng nƣớc mặt: 

Các tuyến sông lớn (Sông Hồng, Sông Ninh Cơ, sông Đáy, sông Đào) có vai trò 

quan trọng cung cấp nước chính cho các hoạt động nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, cấp 

nước sinh hoạt, hoạt động giao thông thủy,… đồng thời vận chuyển phù sa cho các khu 

vực cửa sông ven biển của tỉnh Nam Định. Sông Hồng, sông Đào đoạn thuộc địa phận 

Thành phố Nam Định đang phải tiếp nhận nước thải thành phố chưa qua xử lý tập trung 

tại trạm bơm Kênh Gia và Quán Chuột. 

Qua tính toán chỉ số chất lượng nước (WQI) theo kết quả quan trắc môi trường 

nước mặt định kỳ hàng năm cho thấy, nước sông lớn có chất lượng nước tốt (giá trị WQI 

>76) phù hợp với mục đích sử dụng cấp nước sinh hoạt nhưng cần áp dụng biện pháp xử 

lý phù hợp. Tuy nhiên, có một số thông số quan trắc có giá trị vượt QCVN 08-
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MT:2015/BTNMT như BOD5, COD, TSS tại hầu hết các vị trí quan trắc, ngoài ra, thông 

số Tổng dầu mỡ, photphat, nitrat, nitrit, amoni, coliforom có giá trị vượt quy chuẩn tại 1 

số vị trí ở một số thời điểm. 

 Đối với các tuyến sông nội đồng (sông nhỏ) đóng vai trò phân chia, điều tiết nước 

phục vụ chính cho tưới tiêu nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Một số tuyến sông hiện 

nay đang cung cấp nước cho các trạm cấp nước tập trung quy mô xã, thị trấn như: sông 

Sắt, sông Châu Thành, sông Quýt. Một số tuyến sông sử dụng tưới tiêu nông nghiệp cũng 

là nơi tiếp nhận trực tiếp nước thải sinh hoạt từ hoạt động dân cư, làng nghề như sông 

Vĩnh Giang, sông Giáng... Qua tính toán chỉ số chất lượng nước (WQI) theo kết quả quan 

trắc định kỳ hàng năm cho thấy, nước sông nội đồng chủ yếu có chất lượng trung bình, có 

dấu hiệu ô nhiễm hữu cơ, dinh dưỡng như COD, BOD5, SS, Amoni...Ngoài ra, một số vị 

trí có chất lượng nước kém và bị ô nhiễm cục bộ tại một số thời điểm bởi thông số chất 

hoạt động bề mặt, nitrat, phot phát... 

Môi trƣờng nƣớc dƣới đất:  

Trong những năm qua, người dân đã sử dụng nước sạch từ các trạm cấp nước sạch 

thay vì khai thác và sử dụng nước dưới đất, chỉ có trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng, Hải 

Hậu vẫn còn khai thác và sử dụng nước dưới đất để phục vụ sinh hoạt là phổ biến.  

Theo kết quả quan trắc môi trường nước dưới đất hàng năm cho thấy, mực nước 

dưới đất có xu hướng tăng giảm theo mùa và hạ dần theo năm; mức độ sụt giảm mực 

nước và chất lượng nước dưới đất khác nhau giữa các khu vực trong tỉnh. Khu vực Tây – 

Tây Bắc tỉnh (huyện Ý Yên, Vụ Bản, Nam Trực, Mỹ Lộc) có chất lượng nước và mức độ 

sụt giảm thấp hơn so với khu vực Đông – Đông Nam tỉnh (huyện Nghĩa Hưng, Hải Hậu, 

Xuân Trường).  

Khu vực huyện Nghĩa Hưng, Hải Hậu có chất lượng nước dưới đất tương đối tốt, 

hầu hết các thông số phân tích đều đạt QCVN 09:2015-MT/BTNMT.  

Khu vực Trực Ninh, Nam Trực, Mỹ Lộc, Vụ Bản, Ý Yên, Giao Thủy: Chất lượng 

nước khu vực này có dấu hiệu ô nhiễm bởi Pemanganat, clorua, Sắt, amoni, coliform. 

Môi trƣờng nƣớc biển ven bờ: 

Nam Định có 72km đường bờ biển với 4 cửa sông là cửa Lạch Giang (sông Ninh 

Cơ), cửa Đáy (sông Đáy), cửa Ba Lạt (sông Hồng) và cửa Hà Lạn (sông Sò). Chất lượng 

nước biển ven bờ ngoài bị ảnh hưởng bởi các hoạt động phát triển KT-XH ven bờ còn 

chịu tác động bởi chất thải từ các con sông mang theo. 

Qua kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước biển ven bờ hàng năm cho thấy, 

môi trường nước biển ven bờ trong những năm qua có dấu hiệu bị ô nhiễm chủ yếu bởi 

chất rắn lơ lửng, coliform, amoni, photphat. Mức độ và tính chất ô nhiễm nước biển ven 

bờ khác nhau giữa các khu vực bãi tắm, nuôi trồng thủy sản và khu vực khác.  

Môi trƣờng không khí: 
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Chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Nam Định nhìn chung còn 

tương đối tốt. Qua kết quả quan trắc định kỳ hàng năm cho thấy, thông số tổng bụi, CO, 

SO2 tại hầu hết các vị trí đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép QCVN 

05:2013/BTNMT. Thông số NO2 có giá trị vượt quy chuẩn đến 1,18 lần tại khu vực làng 

nghề Bình Yên. Thông số tiếng ồn có giá trị vượt QCVN 26:2010/BTNM đến 1,1 lần tại 

một số vị trí giao thông, CCN, làng nghề. 

Môi trƣờng đất: 

Môi trường đất tại các vị trí quan trắc chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm bởi dư lượng 

thuốc bảo vệ thực vật (đối với đất nông, lâm nghiệp) và kim loại nặng (đối với đất khu 

vực làng nghề). 

Đa dạng sinh học: 

Nam Định là tỉnh thuộc đồng bằng sông Hồng được đánh giá có đa dạng sinh học 

cao. Ngoài hệ sinh thái nông nghiệp, chiếm phần lớn diện tích tự nhiên của tỉnh với nhiều 

loài động vật nuôi, cây trồng truyền thống nổi tiếng, Nam Định còn có 72km đường biển 

hình thành vùng đất ngập nước là nơi chứa đựng tài nguyên thiên nhiên đa dạng. Rừng 

ngập mặn là một trong những hệ sinh thái quan trọng của hệ thống ĐNN. Từ lâu rừng 

ngập mặn đã được biết đến như một hệ sinh thái rất nhạy cảm, rừng ngập mặn của Nam 

Định nổi tiếng với vườn quốc gia Xuân Thủy được thành lập theo Quyết định số 

01/2003/QĐ –TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 02/01/2003.  

Toàn tỉnh Nam Định đã xác định 1.062 loài thực vật, 548 chi, 152 họ với7 loài quý 

hiếm. Hệ động vật gồm 46 loài thú thuộc 7 bộ và 20 họ với 6 loài quý hiếm; chim 323 

loài thuộc 17 bộ, 56 họ với 30 loài quý hiếm; bò sát có 54 loài thuộc 2 bộ, 14 họ, lưỡng 

cư có 28 loài thuộc 1 bộ, 6 họ trong đó có 19 loài bò sát và lưỡng cư quý hiếm; cá có 208 

loài thuộc 13 bộ và 61 họ với 5 loài quý hiếm.Ngoài các nguồn gen động thực vật quý 

hiếm, tỉnh Nam Định hiện đang lưu giữ tới 22 nguồn gen vật nuôi, cây trồng đặc sản nổi 

tiếng. 

Đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Nam Định đang bị tác động bởi một số áp lực 

từ biến đổi khí hậu, nước biển dâng; hoạt động khai thác trái phép và quá mức nguồn lợi 

sinh vật; du nhập của các loại ngoại lai... Công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại tỉnh Nam 

Định còn nhiều khó khăn và bất cập ngay từ sự chồng chéo, chưa thống nhất trong công 

tác quản lý. Các chủ trương, chính sách được ban hành nhưng không đồng bộ, đặc biệt 

kinh phí cho bảo tồn còn hạn chế nên việc thực hiện kém hiệu quả. Một số chính sách còn 

chưa sát thực tế, chưa đủ sức thuyết phục cộng đồng tham gia bảo tồn và phát triển đa 

dạng sinh học. 

Biến đổi khí hậu, thiên tai, sự cố môi trƣờng: 

Tỉnh Nam Định nằm phía Nam đồng bằng sông Hồng, với 3 huyện ven biển và 

đường bờ biển dài 72km, là một trong những tỉnh của Việt Nam chịu ảnh hưởng của biến 
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đổi khí hậu. Các tác động của BĐKH đến kinh tế xã hội, môi trường sinh thái, con 

người,... tại Nam Định được thể hiện qua hiện tượng bão, lũ, nhiễm mặn, nước biển dâng, 

tăng số đợt không khí lạnh với mật độ dày hơn và nhiệt độ thấp và có những ngày nắng 

bất thường với nhiệt độ cao trong thời gian dài. 

BĐKH đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ hơn và là thách thức lớn đối với phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nam Định.Vì vậy, công tác ứng phó với BĐKH là nhiệm vụ 

ưu tiên của tỉnh. Trước hết, để thích ứng với những tác động của BĐKH, Nam Định tiếp 

tục đầu tư nâng cấp đê kè biển, cũng như các công trình phòng chống thiên tai; xây dựng 

hệ thống công trình thủy lợi phục vụ SXNN, chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sử 

dụng hiệu quả tài nguyên đất đai; sử dụng giống cây có khả năng chống chịu cao; diện 

tích trồng lúa thường xuyên bị hạn chuyển sang trồng cây rau màu; ở vùng thấp trũng, 

xây dựng mô hình trồng lúa kết hợp với nuôi cá, nuôi tôm; khu vực bị nhiễm mặn chuyển 

đổi sang NTTS… Các hoạt động chăn nuôi được chuyển đổi theo hướng giảm chăn nuôi 

nhỏ lẻ trong nông hộ sang chăn nuôi theo mô hình trang trại, gia trại quy mô vừa và nhỏ; 

lựa chọn giống vật nuôi có sức đề kháng cao, thích nghi với điều kiện thay đổi của thời 

tiết. Cùng với đó, tỉnh đã rà soát quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội, quy hoạch dân cư, 

hệ thống xử lý chất thải; nâng cấp, hoàn thiện hệ thống quan trắc môi trường để kịp thời 

phát hiện, cảnh báo ô nhiễm môi trường. 

Chất thải rắn: 

Công tác thu gom, xử lý rác thải luôn được các cấp, ngành quan tâm thực hiện 

xuyên suốt từ tỉnh đến các địa phương trong thời gian qua. 

Chất thải rắn sinh hoạt: Trên địa bàn thành phố Nam Định, rác thải sinh hoạt được 

thu gom, xử lý bởi Công ty Cổ phần môi trường đô thị Nam Định và tỉnh đang thực hiện 

đầu tư dự án điện rác. Tại 9 huyện, đã hình thành các tổ, đội, Hợp tác xã vệ sinh môi 

trường hoạt động thu gom, xử lý rác thải và có sự quản lý của UBND xã/thị trấn. Đến 

nay, có 182 xã/thị trấn đầu tư xây dựng công trình xử lý rác thải sinh hoạt, trong đó có 73 

xã/thị trấn xây dựng bãi chôn lấp hợp vệ sinh, 109 xã/thị trấn lắp đặt lò đốt rác thải sinh 

hoạt. Hiện tại, tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt ở thành phố Nam Định đạt khoảng 94%, 

tại nông thôn đạt khoảng 88,4%. Nhìn chung, các công trình xử lý chất thải rắn tập trung 

tại các địa phương đã giải quyết đáng kể lượng rác thải sinh hoạt, giảm hiện tượng vứt 

rác trên đường giao tông, kênh mương nội đồng. Đặc biệt, việc đầu tư lò đốt rác đã giải 

quyết được hạn chế của phương pháp chôn lấp như tốn diện tích, phát sinh nước rỉ rác 

gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, rác thải có độ ẩm cao, nhiều thành phần, không được 

phân loại nên đã gây khó khăn trong công tác xử lý.  

Chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại đã được các chủ nguồn thải quan tâm thu 

gom, phân loại để tận dụng tái sản xuất hoặc thuê đơn vị có chức năng đến thu gom, xử 

lý theo quy định. Trên địa bàn tỉnh, có một số cơ sở được cấp phép hoạt động thu gom, 

xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại nên tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất 
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trong quá trình vận chuyển, xử lý chất thải. Tuy nhiên vẫn còn một số doanh nghiệp chưa 

thực hiện đầy đủ công tác quản lý CTNH như: lưu giữ tạm thời CTNH chưa đúng quy 

định, chưa ký hợp đồng thu gom, xử lý CTNH với đơn vị có chức năng để vận chuyển, 

xử lý theo quy định. 

Chất thải nông nghiệp: hiện tượng đốt rơm rạ trong thời gian qua đã giảm đáng kể 

do người dân đã thu hoạch lúa bằng máy gặt, rơm rạ cầy lật ngay tại ruộng, tuy nhiên 

hiện tượng đốt rơm rạ vẫn còn xảy ra rải rác tại một số nơi gây ô nhiễm môi trường 

không khí. Đối với phân thải từ động vật nuôi được người dân xử lý bằng hầm biogas tạo 

khí đốt phục vụ sinh hoạt hoặc làm phân bón cho cây trồng hoặc thức ăn cho cá…Đối với 

bao bì thuốc bảo vệ thực vật, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có hướng dẫn thu gom, 

lưu giữ và một số địa phương đã đầu tư xây dựng bể bê tông xi măng tại ruộng để thu 

gom nhưng hiện tượng vứt vỏ bao bì ra đường giao thông nội đồng, kênh mương vẫn còn 

xảy ra ở nhiều nơi. Nhận thức của một số người dân còn hạn chế. 

KIẾN NGHỊ: 

Từ những kết quả đã đạt được, những hạn chế, thách thức trong công tác BVMT 

tỉnh Nam Định giai đoạn 2015-2019 trong thời kỳ phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Nam 

Định có một số kiến nghị như sau: 

-  Kiến nghị Chính phủ, các bộ ngành TW chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các thể chế 

chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về BVMT theo hướng đơn giản, không chồng 

chéo, rõ nhiệm vụ của từng ngành, phù hợp, đồng bộ với tình hình, điều kiện phát triển 

kinh tế, xã hội của địa phương, của đất nước. 

 - Kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá hiệu quả và hướng dẫn áp 

dụng các công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường phù hợp với tình hình thực tế, nhất là về 

xử lý nước thải và rác thải sinh hoạt.  

- Đề xuất với Bộ Chính trị và Quốc hội đánh giá, nghiên cứu sửa đổi Nghị quyết 

41/2004/NQ-TW của Bộ Chính trị ngày 15/11/2004 về bảo vệ môi trường trong thời kỳ 

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước để tăng tỷ lệ chi kinh phí sự nghiệp 

môi trường hàng năm lên từ 2-3%, mức chi 1% như hiện nay là thấp, chưa đáp ứng được 

yêu cầu.  

- Về bảo vệ môi trường lưu vực sông: Kiến nghị thay đổi cơ chế quản lý của Ủy 

ban BVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy. Xây dựng, ban hành cơ chế tài chính về 

BVMT lưu vực sông, ưu đãi hỗ trợ đối với các dự án về xử lý chất thải cho các tỉnh cuối 

nguồn. Xây dựng cơ chế phối hợp nhằm phòng ngừa, giải quyết các vấn đề ô nhiễm liên 

tỉnh.  

- Tăng cường sự quản lý chỉ đạo của các cấp các ngành, sự vào cuộc của cả hệ 

thống chính trị để thực thi chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường; Tăng cường số 

lượng cán bộ quản lý về bảo vệ môi trường ở các cấp. Đối với cán bộ chuyên môn cấp xã 
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nên bố trí cán bộ chuyên trách có trình độ chuyên môn về môi trường; không để cán bộ 

cấp xã kiêm nhiệm quá nhiều nhiệm vụ như hiện nay. Đồng thời cần quan tâm hơn nữa 

đến chất lượng đào tạo cán bộ để đáp ứng yêu cầu trong việc thực hiện công tác chuyên 

môn.  

- Tăng cường nguồn lực kinh phí phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật về môi trường, nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng 

dân cư và doanh nghiệp: tiếp tục đẩy mạnh chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật giữa các ban ngành đoàn thể.  

- Xây dựng cơ chế chính sách để đẩy mạnh khuyến khích, ưu đãi xã hội hoá trong 

đầu tư xây dựng hạ tầng và công trình bảo vệ môi trường trong các CCN, làng nghề nhất 

là hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung. 

- Về quản lý tổng hợp chất thải rắn:  

+ Tổ chức đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu về quản lý chất thải rắn nói chung; xây 

dựng cơ chế, chính sách, quy hoạch quản lý chất thải rắn cấp tỉnh, thành phố.  

+ Chỉ đạo, định hướng cho các địa phương tập trung đầu mối quản lý CTR theo chỉ 

đạo tại Nghị quyết 09/NQ-CP. Hướng dẫn để các tỉnh, thành phố phân cấp quản lý cho 

phù hợp với điều kiện thực tế, tình hình của địa phương. 

 + Tổ chức thực hiện xây dựng khu xử lý CTR quy mô vùng liên huyện, liên tỉnh.  

 + Có cơ chế phù hợp để khuyến khích công tác xã hội hóa trong việc đầu tư xây 

dựng các công trình xử lý chất thải để huy động các nguồn lực trong công tác bảo vệ môi 

trường 

Trên đây là một số đề xuất, kiến nghị nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến 

công tác BVMT của tỉnh Nam Định trong thời kỳ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tới.  


