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MỞ ĐẦU 

1. Sự cần thiết, cơ sở pháp lý của nhiệm vụ xây dựng quy hoạch 

1.1. Tóm tắt sự cần thiết và hoàn cảnh ra đời của Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

Quy hoạch là thể hiện tầm nhìn phát triển kinh tế - xã hội (KT – XH), an 

ninh, quốc phòng và phân bổ nguồn lực, bố trí lãnh thổ theo thời gian và không 

gian phát triển kinh tế, xã hội sao cho hiệu quả, bền vững và khả thi. Quy hoạch 

tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (QHT) không chỉ để 

gắn kết tương lai phát triển của tỉnh Lạng Sơn với các mục tiêu chung của quốc 

gia, vùng, mà còn đưa ra định hướng phát triển nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế 

của tỉnh, đồng thời cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, phát triển đồng bộ các ngành 

kinh tế trên địa bàn và thúc đẩy liên kết vùng, hội nhập quốc tế. 

Quy hoạch phát triển KT-XH tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 đã được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 545/QĐ-TTg ngày ngày 09/5/2012. 

Theo đó, Quy hoạch triển KT-XH là cơ sở để xây dựng các kế hoạch hàng năm 

và năm năm của tỉnh và đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển KT-XH 

của Lạng Sơn trong giai đoạn 2011-2020. Tuy nhiên, hiện nay, Quy hoạch nói 

trên đã hết thời gian thực hiện và không còn phù hợp trong bối cảnh điều kiện 

phát triển KT-XH cả nước nói chung và của Lạng Sơn nói riêng đã có những thay 

đổi đáng kể. Sự tác động của bối cảnh trong nước và quốc tế như: việc điều chỉnh 

các mục tiêu, định hướng phát triển đất nước, sự tham gia các hiệp định tự do 

thương mại thế hệ mới của Việt Nam, những tiến triển mạnh mẽ của cách mạng 

công nghiệp 4.0, cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung, sự chuyển dịch dòng vốn đầu 

tư và các chuỗi cung ứng... sẽ có tác động lớn đến triển vọng phát triển của tỉnh 

Lạng Sơn trong những năm tới. Những bất cập đang tồn tại và những vấn đề mới 

nảy sinh đòi hỏi tỉnh Lạng Sơn phải có sự điều chỉnh kịp thời thông qua xây dựng 

QHT thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.  

Bên cạnh đó, Luật Quy hoạch được ban hành năm 2017 và có hiệu lực từ 

tháng 01 năm 2019. Luật bao gồm một số quy định mới liên quan đến công tác 

lập quy hoạch và vì thế QHT thời kỳ tới phải được lập theo hướng quy hoạch tích 

hợp như quy định của Luật Quy hoạch 2017. Đồng thời, việc triển khai Luật Quy 

hoạch năm 2017 và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về 

thi hành Luật Quy hoạch, Nghị định 37/2019/NĐ-CP của Chính phủ, đòi hỏi phải 

tổ chức xây dựng QHT trên cơ sở tích hợp các nội dung, định hướng phát triển 

các ngành, lĩnh vực và các huyện, thành phố có tính tới yếu tố liên vùng và hội 

nhập kinh tế quốc tế. 
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Quyết định số 748/QĐ-TTg ngày 03/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt nhiệm vụ QHT Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng 

đã đặt ra yêu cầu xây dựng QHT Lạng Sơn theo hướng quy hoạch tích hợp. Theo 

đó, việc xây dựng QHT là để cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch 

ngành quốc gia, quy hoạch vùng ở cấp tỉnh về không gian các hoạt động KT-XH, 

quốc phòng an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, 

phân bổ đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường.  

Với những lý do trên, việc nghiên cứu lập QHT Lạng Sơn theo phương 

pháp tích hợp, đa ngành, có tầm nhìn dài hạn để khắc phục những tồn tại, yếu kém 

của kỳ quy hoạch đến năm 2020 là cần thiết và cấp bách. QHT Lạng Sơn thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là căn cứ để xây dựng kế hoạch 5 năm hằng 

năm, nhằm định hình mức độ phát triển dài hạn và nâng cao công tác quản lý, điều 

hành và đẩy nhanh tiến độ đạt được các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh đã đề 

ra, trong đó đảm bảo tình hài hòa, bền vững và bao trùm.  

1.2. Cơ sở pháp lý của nhiệm vụ lập quy hoạch 

1.2.1. Các văn bản quy phạm pháp luật 

- Luật Khoáng sản 2010; 

- Luật Đất đai 2013; 

- Luật Bảo vệ môi trường 2014 và Luật Bảo vệ môi trường 2020; 

- Luật Khí tượng Thủy văn 2015; 

- Luật Lâm nghiệp 2017; 

- Luật Thủy sản 2017; 

- Luật Tài nguyên nước 2012; 

- Luật quy hoạch số 2017; 

- Luật Đa dạng sinh học 2008; 

- Luật số 28/2018/QH14, ngày 15/6/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của 11 luật có liên quan đến quy hoạch; 

- Luật số 35/2018/QH14, ngày 20/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; 

- Pháp lệnh số 01/2018/UBTVQH14 ngày 22/12/2018 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội sửa đổi bổ sung một số điều của 04 pháp lệnh có liên quan đến quy 

hoạch; 

- Nghị quyết số 751/2019/QH-UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch; 
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- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; 

- Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các 

nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050; 

- Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ về việc bổ 

sung các quy hoạch tại Phụ lục danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy 

hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, QHT theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 

59 của Luật Quy hoạch ban hành kèm theo Nghị quyết 110/NQ-CP ngày 

02/12/2019 của Chính phủ; 

- Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ về việc ban 

hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy 

hoạch vùng, QHT theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch; 

- Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai 

thi hành Luật Quy hoạch 2017; 

- Công văn số 1322/BKHĐT-QLQH ngày 08/3/2018 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư (KH & ĐT) về việc thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 

của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch; Công văn số 373/BKHĐT-

QLQH của Bộ KH & ĐT hướng dẫn về cách thức, mức độ chi tiết tích hợp QHT; 

- Quyết định số 748/QĐ-TTg ngày 03/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt nhiệm vụ QHT Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

- Công văn số 5746/BKHĐT-QLQH ngày 30/08/2021 của Bộ KH & ĐT 

về hướng dẫn kỹ thuật về khung cơ sở dữ liệu QHT. 

1.2.2. Các chiến lược, kế hoạch, chương trình 

- Chiến lược phát triển KH - XH 2021-2030 được Đại hội Đảng toàn quốc 

lần thứ XIII thông qua vào tháng 01/2021; 

- Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (Nghị quyết số 28-

NQ/TW tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XI); 

- Chiến lược quốc phòng Việt Nam (Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 

16/4/2018 của Bộ Chính trị khóa XII);  

- Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh (Quyết định số 1658/QĐ-TTg 

ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ); 

- Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 531/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 

của Thủ tướng Chính phủ); 
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- Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ); 

- Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 (Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ); 

- Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045 (Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ); 

- Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân 

tạo đến năm 2030 (Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ); 

- Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 

(Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ); 

- Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 

(Quyết định số 1520/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ); 

- Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, 

định hướng đến năm 2050 (Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 18/10/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ); 

- Định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến 

năm 2030, tầm nhìn đến 2045 (Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của 

Bộ Chính trị); 

- Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 (Quyết định số 

147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ); 

- Chiến lược thủy lợi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

(Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 07/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ); 

- Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 (Quyết định số 149/QĐ-TTg 

ngày 22/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ); 

- Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 

(Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 08/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ); 

- Điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến 

năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 

của Thủ tướng Chính phủ); 

- Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 25/11/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ); 
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- Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu đến năm 2050 (Quyết định số 

896/QĐ-TTg ngày 2/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ); 

- Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 (Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ); 

- Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 (Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ)  

- Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 về phát triển 

bền vững (Quyết định 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ) 

- Kế hoạch quốc gia thích ứng với BĐKH giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 (NAP) (Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 20/7/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ) 

- Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 

(Quyết định số 882/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính 

phủ); 

- Kế hoạch hành động giảm phát thải khí Mê-tan đến năm 2030 (Quyết 

định 942/QĐ-TTg ngày 5/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ). 

1.2.3. Các quy hoạch 

- Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025 (Nghị quyết số 

39/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội); 

- Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 

432/QĐ-TTg ngày 24/3/2021; 

- Nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 (Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 20/4/2022). 

1.3. Cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng quy hoạch 

- UBND tỉnh Lạng Sơn là cơ quan chủ trì, tổ chức lập QHT Lạng Sơn thời 

kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.  

- Sở KH & ĐT Lạng Sơn được UBND tỉnh giao là cơ quan đầu mối xây 

dựng Quy hoạch. 
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1.4. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch 

Cơ quan phê duyệt: Thủ tướng Chính phủ phê duyệt QHT Lạng Sơn thời 

kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật để thực hiện đánh giá môi trường chiến lược 

(ĐMC) 

2.1. Căn cứ pháp luật 

a) Các chủ trương của Đảng 

- Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII ngày 01/02/2021;  

- Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung 

ương về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT; 

- Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực 

hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng 

cường quản lý tài nguyên và BVMT; 

- Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về Định 

hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, 

tầm nhìn đến 2045; 

- Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương 

hướng phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền 

núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

b) Các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình 

- Chiến lược phát triển KH - XH 2021-2030 được Đại hội Đảng toàn quốc 

lần thứ XIII thông qua vào tháng 01/2021; 

- Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (Nghị quyết số 28-NQ/TW 

tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XI); 

- Chiến lược quốc phòng Việt Nam (Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 

16/4/2018 của Bộ Chính trị khóa XII);  

- Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh (Quyết định số 1658/QĐ-TTg 

ngày 01/10/2021); 

- Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 531/QĐ-TTg ngày 

01/4/2021); 

- Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 (Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17/3/2021); 
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- Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045 (Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 11/3/2021); 

- Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 

(Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 08/11/2018); 

- Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân 

tạo đến năm 2030 (Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021); 

- Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 

(Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020); 

- Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 

(Quyết định số 1520/QĐ-TTg ngày 06/10/2020); 

- Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định 

hướng đến năm 2050 (Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 18/10/2020); 

- Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, 

tầm nhìn đến 2045 (Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính 

trị); 

- Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 (Quyết định số 

147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020); 

- Chiến lược thủy lợi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

(Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 07/01/2020); 

- Điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 

2025, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018); 

- Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 25/11/2015); 

- Chiến lược quốc gia về Biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 (Quyết 

định số 896/QĐ-TTg phê duyệt ngày 26/7/2022); 

- Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030 (Quyết định số 450/QĐ-TTg 2022 ngày 13/4/2022); 

- Chiến lược quốc gia về Đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 (Quyết định 149/QĐ-TTg ngày 28/01/2022); 

- Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 24/3/2021); 

- Quy hoạch vùng trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021 – 2030, tầm 

nhìn đến 2050 (Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 20/4/2022); 

- Quyết định số 748/QĐ-TTg ngày 03/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt nhiệm vụ QHT Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 
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- Kế hoạch quốc gia thích ứng với BĐKH giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 (NAP) (Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 20/7/2020); 

- Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 về phát triển 

bền vững của Việt Nam (Quyết định 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017); 

- Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 04/6/2019 ngày ban hành Lộ trình thực 

hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030; 

- Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội phê duyệt chủ 

trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021 - 2025; 

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-

2025 (Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ);  

- Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai 

đoạn 2019 – 2030 (Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ); 

- Chương trình mục tiêu quốc gia gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 

giai đoạn 2019 - 2030 (Quyết định số 1719/-QĐ-TTg ngày 14-10-2021); 

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 

2025 (Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/1/2022); 

- Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 

(Quyết định số 882/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính 

phủ); 

- Kế hoạch hành động giảm phát thải khí Mê-tan đến năm 2030 (Quyết định 

942/QĐ-TTg ngày 5/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ). 

c) Các văn bản quy phạm pháp luật 

- Luật Bảo vệ môi trường 2020; 

- Luật Khí tượng Thủy văn 2015; 

- Luật Lâm nghiệp 2017; 

- Luật Thủy sản số 2017; 

- Luật Quy hoạch 2017; 

- Luật Bảo vệ môi trường 2014 

- Luật Đất đai 2013; 

- Luật Tài nguyên nước 2012; 

- Luật Khoáng sản 2010 

http://files.ubdt.gov.vn/files/ecm/source_files/2021/10/21/20091820_1719-QD-TTg%20-%2014-10-2021_21-10-21.pdf
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- Luật Đa dạng sinh học 2008; 

- Luật 28/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan 

đến quy hoạch; 

- Luật 35/2018/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan 

đến quy hoạch; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (BTNMT) quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 

2.2. Căn cứ kỹ thuật 

a) Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

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

cho phép một số kim loại nặng trong đất; 

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

chất BVTV trong đất; 

- QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng 

không khí xung quanh; 

- QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về một số chất 

độc hại trong không khí xung quanh; 

- QCVN 07:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về ngưỡng chất 

thải nguy hại; 

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất 

lượng nước mặt; 

- QCVN 09-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất 

lượng nước dưới đất; 

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

nghiệp; 

- QCVN-25:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của 

Bãi chôn lấp chất thải rắn; 

- QCVN 29:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của 

kho và cửa hàng xăng dầu; 

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

hoạt; 
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- QCVN 28:2010/BTNMT – Quy chuẩn quốc gia về nước thải y tế; 

- QCVN 62-MT:2016/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Nước 

thải chăn nuôi; 

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

chế biến thủy sản; 

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn khu 

vực công cộng và dân cư; 

- QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung; 

- QCVN 43:2012/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng 

trầm tích; 

- TCVN 8641:2011: Công trình thủy lợi - Kỹ thuật tưới tiêu nước cho cây 

lương thực và cây thực phẩm. 

b) Các hướng dẫn kỹ thuật 

- Hướng dẫn kỹ thuật đánh giá môi trường chiến lược, Cục Thẩm định và 

Đánh giá tác động môi trường, Tổng cục Môi trường, BTNMT, 2009; 

- Hệ số phát thải của Tổ chức Y tế Thế giới WHO (Rapid Evironmental 

Asessment) (WHO, 1993); 

- Nội dung báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC)theo quy định 

tại mẫu số 01 phụ lục II Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng BTNMT. 

2.3. Tài liệu, dữ liệu cho thực hiện ĐMC 

a) Các tài liệu, dữ liệu sẵn có đã được sử dụng cho ĐMC 

- Các Quy hoạch ngành, các đề án phát triển, các văn bản chính sách đã 

được tỉnh phê duyệt; 

- Danh mục các chương trình, dự án, công trình đầu tư ưu tiên trong giai 

đoạn đến năm 2020 và thời kỳ 2021-2030; 

- Các bản đồ chuyên đề về hiện trạng và định hướng phát triển các ngành 

và lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

- Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020; 

- Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2020; 

- Các số liệu điều tra cơ bản về điều kiện tự nhiên, KT – XH tỉnh Lạng Sơn; 

- Niên giám thống kê từ năm 2011 đến 2020 của tỉnh Lạng Sơn; 
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- Thông tin KT-XH, bảo vệ môi trường (BVMT), ứng phó với biến đổi khí 

hậu (BĐKH), phát triển bền vững tỉnh Lạng Sơn đăng trên các trang thông tin 

điện tử (website) của UBND tỉnh Lạng Sơn, Sở Tài nguyên và môi trường 

(TNMT), Sở Xây dựng, Sở Khoa học - Công nghệ (KN&CN), Sở Giao thông vận 

tải (GTVT), Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) và Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Lạng Sơn. 

b) Các tài liệu, dữ liệu được thu thập bổ sung trong quá trình thực hiện 

ĐMC 

- Tổng hợp, phân tích các số liệu về quan trắc môi trường; 

- Tổng hợp, phân tích số liệu đánh giá tác động môi trường của Quy hoạch 

khi không và khi thực hiện quy hoạch; 

- Số liệu dự báo về phát thải khí nhà kính (KNK), phát thải và nhu cầu xử 

lý chất thải trong thời kỳ quy hoạch; 

- Thông tin thu thập được qua quá trình tham vấn thực hiện ĐMC. 

c) Các tài liệu, dữ liệu tự tạo của đơn vị tư vấn lập quy hoạch 

- Đề cương thực hiện nhiệm vụ xây dựng QHT; 

- Báo cáo dự thảo QHT Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050; 

- Các bản đồ hiện trạng và bản đồ QHT Lạng Sơn đến năm 2030. 

3. Phương pháp đánh giá môi trường chiến lược 

3.1. Phương pháp kế thừa 

Các thông tin, số liệu, công trình nghiên cứu, các báo cáo, tài liệu sẵn có 

được sử dụng để đưa ra những đánh giá phục vụ xây dựng Chương 2, Chương 3 

của báo cáo ĐMC QHT Lạng Sơn. Theo đó, các tài liệu cần thu thập trong quá 

trình thực hiện ĐMC như điều kiện tự nhiên, KT-XH; báo cáo hiện trạng môi 

trường tỉnh; các tài liệu liên quan đến phát triển KT-XH, bảo tồn Đa dạng sinh 

học (ĐDSH), ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH).  

3.2. Phương pháp liệt kê  

Phương pháp liệt kê được áp dụng nhằm xác định tiềm năng ảnh hưởng đến 

môi trường của các thành phần quy hoạch. Phương pháp này được sử dụng trong 

nhận dạng các vấn đề môi trường và xã hội chính; dự báo diễn biến môi trường 

và xã hội do cả các phương án “Không thực hiện Quy hoạch” (phương án 0) và 

“Thực hiện Quy hoạch”. 
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3.3. Phương pháp ma trận 

Phương pháp ma trận được dùng để nhận dạng và đánh giá các tác động 

riêng rẽ hoặc tác động tích lũy từ các hoạt động của Quy hoạch lên một yếu tố 

môi trường. Phương pháp này triển khai trên cơ sở áp dụng đồng thời phương 

pháp chuyên gia, áp dụng chủ yếu là trong Chương 3, xác định các tác động trực 

tiếp và gián tiếp, tác động tích lũy. 

3.4. Phương pháp phân tích xu hướng và ngoại suy 

Phương pháp này còn được gọi là “hồi cứu quá khứ - dự báo tương lai”, 

trong đó tiến hành hồi cứu các số liệu về trạng thái và xu thế diễn biến môi trường 

trong quá khứ, tìm ra xu hướng để dự báo trạng thái môi trường trong tương lai. 

Do phương pháp này đòi hỏi phải có dữ liệu quá khứ với thời gian đủ dài. Phương 

pháp này được sử dụng tại Chương 2, Chương 3 khi phân tích xu hướng tác động 

tới môi trường trong trường hợp không thực hiện quy hoạch.  

3.5. Phương pháp chồng bản đồ/GIS 

Mục đích phương pháp này nhằm xem xét sơ bộ các tác động của QHT 

hoặc các dự án trong QHT đến các vùng nhạy cảm về sinh thái hoặc sử dụng đất 

trên địa bàn tỉnh. Từng thành phần môi trường được thể hiện trên bản đồ, có cùng 

tỷ lệ, thí dụ bản đồ địa hình, bản đồ thủy vực, bản đồ sử dụng đất, bản đồ các khu 

bảo tồn nhiên nhiên, bản đồ phân bố dân cư..., sau đó lập các bản đồ về quy hoạch 

(vị trí các dự án, sơ đồ mặt bằng, hạ tầng giao thông… trong QHT Lạng Sơn) 

cùng tỷ lệ. Trên cơ sở đó chồng quy hoạch lên từng bản đồ thành phần môi trường 

để xác định sơ bộ vị trí và các hoạt động của quy hoạch hoặc dự án có ảnh hưởng 

như thế nào đến môi trường tự nhiên và KT-XH. Theo đó, việc chồng bản đồ bằng 

GIS đã giúp trong quá trình xem xét, đánh giá các phương án phát triển các hệ 

sinh thái tự nhiên, đặc biệt khu bảo tồn thiên nhiên, khu vực nhạy cảm về môi 

trường.  

3.6. Phương pháp tính phát thải và hấp thụ khí nhà kính 

Trong báo cáo ĐMC này tính toán lượng phát thải KNK ở đơn vị CO2 tương 

đương (CO2e) do các quy hoạch phát triển năng lượng, giao thông, thủy sản, chăn 

nuôi, trồng trọt, sử dụng đất... được thực hiện theo Hướng dẫn kiểm kê KNK do 

Ban Liên Chính phủ về BĐKH (IPCC) ban hành 20061,. Kết quả tính toán phát 

thải KNK được nêu trong Chương 3. 

3.7. Phương pháp chuyên gia 

Được áp dụng nhằm tận dụng kiến thức và kinh nghiệm của các chuyên gia 

trong từng lĩnh vực để phát hiện và nhận định về các hoạt động phát triển, các vấn 

 
1
 JICA, Dự án Hỗ trợ lên kế hoạch và thực hiện các hành động giảm nhẹ phát thải KNK phù hợp với điều kiện 

quốc gia, Tài liệu Hướng dẫn kiểm kê KNK cấp thành phố, 10/2017 
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đề môi trường và tác động của chúng tới môi trường, giải pháp cần áp dụng để 

ngăn ngừa giảm thiểu hoặc khắc phục. Phương pháp chuyên gia còn được sử dụng 

để tích hợp ý kiến của tập thể chuyên gia khi xác định các vấn đề môi trường 

chính, các tác động chủ yếu đến môi trường trong trường hợp triển khai quy hoạch 

hoặc không thực hiện quy hoạch; xác định và đánh giá tác động tích lũy; cân nhắc 

lựa chọn phương án phát triển, xác định phạm vi chịu ảnh hưởng… 

3.8. Phương pháp khác 

- Phương pháp xử lý thống kê: thực hiện đối với các hệ thống số liệu về tự 

nhiên, kinh tế, xã hội, theo thời gian, không gian và theo các yếu tố môi trường. 

Đặc biệt trong các dự báo phát thải theo lĩnh vực và theo nguồn phát sinh. Phương 

pháp này áp dụng ở Chương 2 và Chương 3. 

- Phương pháp khảo sát, phân tích, tổng hợp, đối sánh: áp dụng để nhận 

dạng hiện trạng và mức độ biến đổi các yếu tố môi trường theo thời gian và lĩnh 

vực nhằm rút ra nguyên nhân căn bản của các tác động, phục vụ các dự báo tác 

động và đối chiếu với các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường Việt Nam, áp dụng 

chủ yếu tại Chương 2. 

4. Tổ chức thực hiện ĐMC 

4.1. Mối liên kết giữa quá trình lập Quy hoạch và quá trình thực hiện ĐMC 

Quá trình thực hiện ĐMC được tiến hành gần như đồng thời với quá trình 

lập Quy hoạch, vì vậy nhóm tư vấn ĐMC của Viện chiến lược, Chính sách tài 

nguyên và môi trường có điều kiện phối hợp với đơn vị lập quy hoạch là Liên 

danh tư vấn QHT trong suốt quá trình nghiên cứu lập quy hoạch và lập báo cáo 

ĐMC với sự giám sát và điều hành của cơ quan Chủ đầu tư là Sở KH & ĐT tỉnh 

Lạng Sơn.  

Sự trao đổi thông tin, phối hợp, thảo luận giữa các chuyên gia lập ĐMC của 

Viện chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường và các chuyên gia lập quy 

hoạch giúp xem xét đúng các vấn đề môi trường, xã hội trong lập Quy hoạch, vì 

thế các đề xuất của quy hoạch đều dựa trên cơ sở đánh giá toàn diện các tác động 

môi trường, xã hội và BĐKH. 

Sự phối hợp giữa nhóm tư vấn ĐMC và nhóm tư vấn lập QHT được trình 

bày ở Bảng 1. 

Bảng 1: Liên kết các nhiệm vụ lập quy hoạch và ĐMC trong 

quá trình thực hiện ĐMC 

BƯỚC LẬP QUY HOẠCH  BƯỚC LẬP ĐMC 

1. Lập kế hoạch xây dựng quy hoạch 1. Lập kế hoạch xây dựng báo cáo ĐMC:  
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- Xác định các thông tin, dữ liệu cần thu 

thập, xử lý; các nội dung cần thực hiện; tiến 

độ và phân công thực hiện; 

- Lập kế hoạch tham gia và cơ chế phối 

hợp 2 nhóm nghiên cứu. 

- Xác định các bên liên quan, chuẩn bị các 

điều khoản tham chiếu, tiến độ thực hiện; 

- Tiến độ thực hiện của ĐMC bám sát 

với tiến độ lập QHT để đưa ra những đề 

xuất, kiến nghị kịp thời từ góc độ môi 

trường. 

2. Đánh giá hiện trạng thực hiện các 

quy hoạch giai đoạn 2011-2020 

- Kết quả thực hiện các quy hoạch giai 

đoạn 2011-2020; 

- Phân tích, đánh giá, dự báo điều kiện, 

yếu tố phát triển; 

- Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển 

KT-XH và thực trạng khai thác lãnh thổ. 

2. Xác định các vấn đề môi trường 

chính, mô tả diễn biến môi trường trên 

cơ sở tài liệu do nhóm Quy hoạch cung 

cấp và từ các tài liệu khác 

- Mô tả tóm tắt điều kiện tự nhiên, KH- 

XH; 

- Mô tả hiện trạng và diễn biến môi 

trường; 

- Xác định các vấn đề môi trường 

chính; 

- Dự báo xu hướng của các vấn đề môi 

trường chính trong trường hợp không 

thực hiện quy hoạch. 

3. Xây dựng các phương hướng của Quy 

hoạch: 

- Quan điểm, mục tiêu và các kịch bản 

tăng trưởng; 

- Phương án phát triển KH - XH; 

- Tổ chức không gian và quy hoạch hệ 

thống hạ tầng; 

- Phương án sử dụng đất; 

- Phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài 

nguyên thiên nhiên và BVMT; 

- Các giải pháp thực hiện Quy hoạch; 

- Danh mục dự án ưu tiên đầu tư. 

3. Đánh giá tác động của phương án 

Quy hoạch đến môi trường 

- Đánh giá sự phù hợp giữa các quan 

điểm, mục tiêu Quy hoạch với các quan 

điểm, mục tiêu BVMT; 

- Dự báo xu hướng của các vấn đề môi 

trường chính trong trường hợp thực hiện 

quy hoạch. 

 4. Thống nhất các nội dung điều chỉnh 

trên cơ sở các kiến nghị của nhóm ĐMC 

- Các nội dung điều chỉnh; 

- Chỉnh sửa, tính toán bổ sung phục vụ 

việc hoàn thiện các nội dung quy hoạch. 

 

4. Những nội dung của Quy hoạch đã 

được điều chỉnh và các giải pháp 

phòng ngừa, giảm thiểu các tác động 

tiêu cực môi trường  

- Những nội dung Quy hoạch đã được 

điều chỉnh trên cơ sở kết quả nghiên cứu 

ĐMC; 

- Các giải pháp phòng ngừa, giảm 

thiểu tác động tiêu cực đến môi trường 
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trong quá thực hiện Quy hoạch; 

- Chương trình quản lý môi trường 

trong quá trình thực hiện Quy hoạch. 

5. Hoàn thiện Báo cáo Quy hoạch trình 

phê duyệt 

5. Hoàn thiện Báo cáo ĐMC trình 

phê duyệt 

Nguồn: Nhóm ĐMC tổng hợp 

4.2. Tổ chức, cách thức hoạt động của tổ chuyên gia và đơn vị tư vấn thực 

hiện ĐMC của Quy hoạch 

- Nhóm tư vấn ĐMC gồm các chuyên gia về môi trường của Viện chiến 

lược, Chính sách tài nguyên và môi trường do TS. Nguyễn Trung Thắng làm 

Trưởng nhóm. Mỗi người có nhiệm vụ riêng được quy định tại các điều khoản 

tham chiếu riêng. Ngoài ra, một số cán bộ của đơn vị lập quy hoạch cung cấp 

thông tin, cán bộ của Sở TNMT tỉnh Lạng Sơn góp ý chuyên sâu và tham gia hỗ 

trợ. Danh sách và nhiệm vụ các chuyên gia và cán bộ hỗ trợ được nêu tại Bảng 2. 

- Công tác nghiên cứu ĐMC bao gồm thu thập, xử lý số liệu thông tin về 

hiện trạng các thành phần môi trường, dự báo diễn biến các vấn đề môi trường và 

xã hội chính theo các kịch bản “Không thực hiện Quy hoạch”, “Thực hiện Quy 

hoạch”; đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực, phát huy tác động tích 

cực; chương trình quản lý, quan trắc môi trường, tham vấn và biên soạn toàn bộ 

báo cáo ĐMC theo quy định tại Mẫu 1b, Phụ lục II trong TT02/2022/BTNMT do 

Nhóm tư vấn ĐMC thực hiện. 

- Cung cấp thông tin, số liệu nền về tài nguyên, môi trường, xã hội tỉnh 

Lạng Sơn và các phương hướng, định hướng, dự án phát triển của QHT cho Cơ 

quan, tổ chức thực hiên ĐMC. 

Bảng 2: Phân công nhân sự và phương pháp thực hiện nội dung  

TT Các nhóm nội công việc chính Thành viên tham gia 

1 Xác định phạm vi, yêu cầu và cách 

tiếp cận thực hiện đánh giá và đề 

xuất phương pháp đánh giá phù hợp  

TS. Nguyễn Trung Thắng, Trưởng nhóm  

TS. Hoàng Hồng Hạnh 

TS. Nguyễn Sỹ Linh  

2 Làm việc với chủ đầu tư, nhóm xây 

dựng Quy hoạch về kế hoạch thực 

hiện và cơ chế phối hợp trong quá 

trình triển khai thực hiện ĐMC  

TS. Nguyễn Trung Thắng, Trưởng nhóm  

TS. Nguyễn Sỹ Linh 

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Ánh  

3 Rà soát và tóm tắt các nội dung 

chính của Dự thảo QHT Lạng Sơn 

TS. Nguyễn Sỹ Linh 

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà  
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(theo các dự thảo khác nhau)  ThS. Lê Nam Thành 

ThS. Dương Thị Phương Anh 

4 Phân tích, đánh giá và xác định các 

vấn đề môi trường chính (bao gồm 

cả hoạt động tham vấn)  

TS. Nguyễn Sỹ Linh 

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà  

ThS. Lê Nam Thành 

ThS. Lưu Lê Hường  

5 Phân tích khái quát mối quan hệ 

mối quan hệ qua lại giữa QH được 

đề xuất với các QH khác có liên 

quan 

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà  

ThS. Lê Nam Thành 

ThS. Dương Thị Phương Anh và một số 

thành viên khác  

6 Đánh giá tác động đến các vấn đề 

môi trường chính khi không thực 

hiện quy hoạch đến môi trường 

(Phương án 0)  

 

TS. Nguyễn Trung Thắng, Trưởng nhóm  

TS. Nguyễn Sỹ Linh 

ThS. Lê Nam Thành  

ThS. Vũ Hoàng Thùy Dương và các 

thành viên khác 

7 Đánh giá tác động đến các vấn đề 

môi trường chính khi thực hiện quy 

hoạch đến môi trường (Phương án 

lựa chọn)  

TS. Nguyễn Trung Thắng, Trưởng nhóm  

TS. Nguyễn Sỹ Linh 

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà  

ThS. Lê Nam Thành 

ThS. Lưu Lê Hường 

ThS. ThS. Nguyễn Thị Ngọc Ánh và các 

thành viên khác  

ThS. Lê Nam  

ThS. Đào Cảnh Tùng 

8 Dự thảo báo cáo ĐMC và chuẩn bị 

ý kiến góp ý chính thức đối với Chủ 

đầu tư và nhóm xây dựng QH về 

các vấn đề môi trường và đề xuất 

điều chỉnh, bổ sung phương án QH   

TS. Nguyễn Trung Thắng, Trưởng nhóm  

TS. Nguyễn Sỹ Linh 

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà  

TS. Hoàng Hồng Hạnh 

9 Hoàn thiện báo cáo ĐMC trên cơ sở 

tiếp thu ý kiến của cơ quan quản lý, 

chuyên gia và các nhà khoa học  

 

TS. Nguyễn Trung Thắng, trưởng nhóm  

TS. Hoàng Hồng Hạnh 

TS. Nguyễn Sỹ Linh 

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà  

TS. Mai Thế Toản  
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4.3. Quá trình làm việc, thảo luận của đơn vị tư vấn lập báo cáo ĐMC với 

đơn vị lập QHT  

Quá trình lập ĐMC được lồng ghép với quá trình nghiên cứu lập QHT theo 

các cách thức với việc sử dụng các công cụ hỗ trợ như điện thoại, email: 

-  Trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu giữa đơn vị lập quy hoạch và nhóm 

tư vấn ĐMC; 

- Thảo luận giữa nhóm tư vấn ĐMC và đơn vị lập quy hoạch về nội dung 

BVMT trong các phương án phát triển các ngành kinh tế quan trọng; các mục tiêu 

môi trường; các vấn đề môi trường và xã hội chính cần được đặc biệt quan tâm 

trong quá trình lập quy hoạch; 

- Nhóm tư vấn ĐMC góp ý về các định hướng quản lý tài nguyên, BVMT 

và ứng phó với BĐKH do đơn vị lập quy hoạch đề xuất; đánh giá tác động, diễn 

biến môi trường do các kịch bản và phương hướng trong quy hoạch; đơn vị lập 

quy hoạch tiếp thu, điều chỉnh một số nội dung của QHT hoặc giải trình; 

- Tổ chức lấy ý kiến đối với QHT và ĐMC tại các cuộc họp, hội thảo tham 

vấn hoặc bằng văn bản các bên liên quan (các sở/ngành thuộc tỉnh Lạng Sơn, các 

Bộ, ngành trung ương, một số địa phương liên quan và các chuyên gia); 

- Nhóm tư vấn ĐMC và đơn vị chủ trì lập quy hoạch hỗ trợ chủ đầu tư (Sở 

KH&ĐT) trình bày báo cáo ĐMC và chỉnh sửa báo cáo theo yêu cầu của Hội đồng 

thẩm định. 

4.4. Danh sách và vai trò, nhiệm vụ của từng thành viên trực tiếp tham gia 

trong quá trình thực hiện ĐMC 

Danh sách và vai trò, nhiệm vụ của từng thành viên trực tiếp tham gia trong 

quá trình thực hiện ĐMC được thể hiện ở Bảng 3. 

Bảng 3: Danh sách chuyên gia và vị trị đảm nhiệm trong quá trình thực 

hiện ĐMC đối với QHT Lạng Sơn  

TT Chuyên gia Vị trí đảm nhiệm Bằng cấp và chuyên 

môn 

Vai trò tư vấn 

1 Nguyễn Trung 

Thắng 

Chủ nhiệm dự án 

Chịu trách nhiệm 

chung đối với toàn 

bộ các hoạt động 

bao gồm cả ND11 

Học hàm: TS 

Chuyên ngành: Chính 

sách môi trường và 

biến đổi khí hậu  

Chuyên gia tư vấn xây 

dựng quy hoạch 

Chuyên gia BĐKH 

2 Mai Thanh Dung Trưởng nhóm đánh 

giá tác động của 

QHT Lạng Sơn  

Học hàm: TS 

Chuyên ngành: Kinh tế 

mỏ - Khoa học kinh tế 

Chuyên gia quản lý môi 

trường 

Chuyên gia Đánh giá 

tác động môi trường - 

Đánh giá môi trường 
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chiến lược 

3 Mai Thế Toản Trưởng nhóm giải 

pháp duy trì xu 

hướng tích cực và 

tiêu cực, giảm 

thiểu xu hướng tiêu 

cực của các vấn đề 

môi trường trong 

quá trình thực hiện 

QHT Lạng Sơn  

Học hàm: TS 

Chuyên ngành: Môi 

trường trong khai thác 

mỏ 

Chuyên gia quản lý môi 

trường 

Chuyên gia Đánh giá 

tác động môi trường - 

Đánh giá môi trường 

chiến lược 

4 Hoàng Hồng 

Hạnh 

Nhân sự chủ chốt 

Tham gia khảo sát 

Học hàm: TS 

Chuyên ngành: Quản lý 

môi trường 

Chuyên gia quy hoạch  

5 Nguyễn Sỹ Linh Nhân sự chủ chốt Học hàm: TS 

Chuyên ngành: Nghiên 

cứu xã hội, quy hoạch 

và đô thị 

Chuyên gia Biến đổi 

khí hậu 

Chuyên gia xã hội học 

6 Lại Văn Mạnh  Nhân sự chủ chốt Học hàm: TS. Kinh tế 

phát triển 

Chuyên gia kinh tế môi 

trường 

7 Nguyễn Thị Thu 

Hà 

Nhân sự chủ chốt 

 

Học hàm: ThS 

Chuyên ngành: Địa lý 

Chuyên viên tư vấn 

8 

Lưu Lê Hường 

Nhân sự chủ chốt 

 

Học hàm: ThS 

Chuyên ngành: Môi 

trường trong phát triển 

bền vững 

Chuyên viên tư vấn 

9 
Dương Thị 

Phương Anh 

Nhân sự chủ chốt 

 

Học hàm: ThS 

Chuyên ngành: Kỹ 

thuật môi trường 

Chuyên viên tư vấn 

10 

Vũ Đăng Tiếp 

Nhân sự chủ chốt 

 

Học hàm: ThS 

Chuyên ngành: Khoa 

học môi trường  

Chuyên viên tư vấn 

12 

Đào Cảnh Tùng 

Nhân sự chủ chốt 

Tham gia khảo sát 

Học hàm: ThS 

Chuyên ngành: Công 

nghệ môi trường 

Chuyên viên tư vấn 

13 

Lê Nam Thành 

Nhân sự chủ chốt 

Tham gia khảo sát 

Học hàm: ThS 

Chuyên ngành: Kỹ 

thuật cơ sở hạ tầng 

Chuyên viên tư vấn 

14 
Vũ Hoàng Thùy 

Dương  

Nhân sự chủ chốt  Học hàm: ThS 

Chuyên ngành: khoa 

học trái đất,…  
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Chương 1 

TÓM TẮT NỘI DUNG QUY HOẠCH  

1.1. Tên của Quy hoạch 

Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

1.2. Cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng Quy hoạch 

1.2.1. Cơ quan chủ quản 

- UBND tỉnh Lạng Sơn 

1.2.2. Cơ quan chủ trì 

- Sở KH & ĐT tỉnh Lạng Sơn 

- Số 2 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn 

- Số điện thoại: +84 25.3812122 

- Fax: 025.3811132;  

- Email: skhdtls@langson.gov.vn  

1.2.3. Đơn vị tư vấn lập quy hoạch 

- McKinsey Vietnam 

- Tầng 24, Tòa nhà Capital Place, số 9 Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố 

Hà Nội 

- Điện thoại: +84 2439.416.000 

1.2.4. Đơn vị tư vấn lập ĐMC 

- Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường 

- Địa chỉ: số 479 đường Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

- Điện thoại +84 2437.931.629 

- Email: info@isponre.gov.vn 

1.3. Mối quan hệ của QHT Lạng Sơn với các Chiến lược, Quy hoạch khác 

1.3.1. Các Chiến lược, Quy hoạch đã được phê duyệt có liên quan đến Quy 

hoạch 

1.3.1.1. Cấp quốc gia 

Các quy hoạch đã được phê duyệt gồm có: 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJwBZwCY_woNL2cvMTFjMW41ZmRraDABOiUweDMxNGE1Nzk2NjU3Njc5ODE6MHgyYjdmODgwYzE2NjdjM2QwSi1z4bufIGvhur8gaG_huqFjaCB2w6AgxJHhuqd1IHTGsCBxdeG6o25nIG5pbmhepyYB&q=s%E1%BB%9F+k%E1%BA%BF+ho%E1%BA%A1ch+v%C3%A0+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0+qu%E1%BA%A3ng+ninh&oq=s%C6%A1%E1%BB%9F+k%E1%BA%BF+ho%E1%BA%A1ch+v%C3%A0+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0+qu%E1%BA%A3ng+ninh&aqs=chrome.1.69i57j46i13i175i199j0i22i30.12117j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJwBZwCY_woNL2cvMTFjMW41ZmRraDABOiUweDMxNGE1Nzk2NjU3Njc5ODE6MHgyYjdmODgwYzE2NjdjM2QwSi1z4bufIGvhur8gaG_huqFjaCB2w6AgxJHhuqd1IHTGsCBxdeG6o25nIG5pbmhepyYB&q=s%E1%BB%9F+k%E1%BA%BF+ho%E1%BA%A1ch+v%C3%A0+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0+qu%E1%BA%A3ng+ninh&oq=s%C6%A1%E1%BB%9F+k%E1%BA%BF+ho%E1%BA%A1ch+v%C3%A0+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0+qu%E1%BA%A3ng+ninh&aqs=chrome.1.69i57j46i13i175i199j0i22i30.12117j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:skhdtls@langson.gov.vn
tel:+84%2024%203941%206000
tel:02437931629
mailto:info@isponre.gov.vn
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- Nghị quyết số 39/2021 ngày 13 tháng 1 năm 2021 của Quốc hội phê duyệt 

Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

- Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050; 

- Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể hệ thống xử lý chất thải rắn y tế 

nguy hại đến năm 2025; 

- Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 7/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc Phê duyệt điều chỉnh chiến lược về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến 2025 

tầm nhìn đến 2050; 

- Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 

2011-2020 có xét đến năm 2030. 

Bên cạnh đó, một số quy hoạch đã phê duyệt nhiệm vụ và đang trong quá 

trình xây dựng, gồm:  

- Quyết định số 294/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông 

thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

- Quyết định số 536/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc Phê duyệt Nhiệm vụ lập “Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời 

kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”; 

- Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng 

phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học thời kì 2021-2030 

tầm nhìn đến 2050; 

- Quyết định 275/QĐ-TTg ngày 18 tháng 2 năm 2020 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo vệ môi trường thời kỳ 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050; 

- Quyết định số 1748/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch 

tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

1.3.1.2. Cấp vùng 

- Quyết định 495/QĐ-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính 

phủ Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng trung du và miền núi phía Bắc thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

- Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng 
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Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH vùng kinh tế trọng 

điểm Bắc Bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 980/QĐ-TTg ngày 21 tháng 06 năm 2013 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến 

năm 2030; 

- Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng 

kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 1100/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch cấp nước vùng kinh tế trọng điểm Bắc 

Bộ đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050; 

- Quyết định số 8217/QĐ-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công 

thương phê duyệt Quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo vùng đồng bằng, trung 

du Bắc Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

1.3.1.3. Cấp tỉnh 

- Quyết định số 748/QĐ-TTg ngày 03/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt nhiệm vụ QHT Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm 

kỳ 2020-2025 số 01-NQ/ĐH ngày 27/09/2020; 

- Các nghị quyết, chương trình trọng tâm, các đề án phát triển KT-XH tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025; 2026-2030 và 2031-2050. 

1.3.2. Mối quan hệ qua lại giữa QHT với các quy hoạch liên quan khác 

1.3.2.1 Mối quan hệ giữa quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng với QHT 

Lạng Sơn 

- Phân tích các quan điểm, mục tiêu, phương án phát triển KT-XH, xây 

dựng kết cấu hạ tầng và định hướng tổ chức không gian KT-XH đáp ứng yêu cầu 

phát triển của vùng và cả nước để xây dựng các quan điểm, mục tiêu, phương án 

phát triển KT-XH của QHT Lạng Sơn. 

- QHT Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải phù hợp 

với Chiến lược phát triển KT-XH của cả nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2045; Quy hoạch tổng thể quốc gia; Quy hoạch sử dụng đất; Quy hoạch 

ngành quốc gia; Phương hướng phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng, an 

ninh vùng trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 9 

Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị); Quy hoạch vùng trung du và miền 

núi phía Bắc thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050;  và các vùng có liên quan 
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(vùng đồng bằng sông Hồng). 

- Đây là cơ sở cho việc lập điều chỉnh các định hướng phát triển cho ngành 

du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, trong đó sẽ tận dụng được các lợi thế của 

vùng để thiết lập các tuyến du lịch mới phát huy tối đa tiềm năng sẵn có của tỉnh 

Lạng Sơn là phát triển ngành dịch vụ đa dạng, hiện đại, bền vững; phát triển cả 

dịch vụ sản xuất, dịch vụ xã hội và dịch vụ công. Trong đó tập trung phát triển 

đột phá một số dịch vụ có tiềm năng, lợi thế và có sức cạnh tranh cao, đưa Lạng 

Sơn trở thành cửa ngõ, trung tâm trung chuyển hàng hóa, vận tải, kho bãi, logistic, 

thương mại của vùng; hình thành và phát triển các khu du lịch quốc gia, đưa dịch 

vụ du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng; tiếp tục ưu tiên phát triển ngành 

dịch vụ thiết yếu; khuyến khích phát triển các loại dịch vụ mới. 

- Quy hoạch phát triển giao thông vận tải (GTVT), quy hoạch nhóm đường 

bộ có vị trí rất quan trọng cho việc phát triển KT-XH của tỉnh. Từ quy hoạch giao 

thông vùng đã xây dựng và sẽ phát triển trong tương lai, quy hoạch GTVT của 

tỉnh sẽ định hướng phát triển ngành phù hợp nhất, tận dụng được nguồn lực tại 

chỗ, phù hợp với định hướng chung của toàn vùng, trong đó phải kể đến tuyến 

đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn. 

- Quy hoạch nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ 

đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trong điều kiện BĐKH sẽ dựa trên 

cơ sở quy hoạch vùng đã thực hiện, sẽ xác định được lợi thế và hạn chế của tỉnh 

và những tác động tiềm tàng của BĐKH đến ngành nông nghiệp, nông thôn, trên 

cơ sở đó sẽ bố trí cây trồng vật nuôi phù hợp với đặc thù của tỉnh, đảm bảo các 

mục tiêu. 

- Quy hoạch xây dựng vùng và trung du Bắc Bộ đến năm 2020 và tầm nhìn 

đến năm 2050: Căn cứ vào mục tiêu và định hướng về cấu trúc không gian vùng, 

tổ chức phát triển không gian vùng, định hướng phát triển hạ tầng vùng, các 

chương trình, dự án đầu tư…, trên cơ sở đó, dự án điều chỉnh quy hoạch sẽ xây 

dựng định hướng phát triển không gian lãnh thổ, hạ tầng kỹ thuật phù hợp với quy 

hoạch vùng để đạt được mục tiêu “Xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiện 

đại, bền vững, sản xuất hàng hóa có năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh 

tranh trên cơ sở phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, 

nông nghiệp sạch, đảm bảo mục tiêu đưa Lạng Sơn là trở thành tỉnh trọng điểm 

nông nghiệp quốc gia, đứng đầu miền Bắc”. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai 

đoạn 2021-2030 đạt 1,5% - 2%/năm; tỷ trọng giá trị sản xuất ứng dụng công nghệ 

cao năm 2030 đối với nông nghiệp chiếm trên 80%, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 

trên 10%; tỷ lệ trồng trọt hữu cơ chiếm 30%, chăn nuôi gia trại, trang trại, khu 

chăn nuôi tập trung chiếm 80%. 

- Quy hoạch thuỷ lợi và trung du Bắc Bộ giai đoạn 2021-2030 và định 
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hướng đến năm 2050: Dựa trên cơ sở quy hoạch vùng đã thực hiện, sẽ xác định 

được việc hoàn thiện bố trí các công trình thủy lợi trong tỉnh phù hợp với quy 

hoạch phát triển của vùng, đảm bảo các mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ bao phủ 

dịch vụ cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung tại khu vực đô thị đạt 100%, 

khu vực nông thôn đạt 83%; dịch vụ cấp nước liên tục, đủ áp lực 24 giờ trong 

ngày đối với khu vực thành thị; giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch dưới 15% 

tại các đô thị, dưới 20% tại khu vực nông thôn; Đảm bảo 100% các đô thị không 

bị ngập úng với tần suất 10 năm; hệ số tiêu cho các đô thị (từ loại V đến loại I) là 

15 - 19 l/s.ha. Đến năm 2030, toàn bộ các đô thị phải có hệ thống thu gom, xử lý 

nước thải và tỷ lệ xử lý nước thải đạt trên 60%. 

1.3.2.2 Mối quan hệ giữa QHT Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2030 

với các quy hoạch khác 

- Quan hệ với các quy hoạch ngành khác: Báo cáo điều chỉnh Quy hoạch 

tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Lạng Sơn là tài liệu có tính khoa học, sau khi được 

phê duyệt sẽ mang tính chiến lược chỉ đạo sự phát triển KT-XH, được luận chứng 

bằng nhiều phương án KT-XH về phát triển và phân bố lực lượng sản xuất theo 

không gian có tính đến chuyên môn hóa và phát triển tổng hợp sản xuất của các 

đơn vị cấp dưới. Mặt khác quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh 

là quy hoạch chuyên ngành nhằm cụ thể hoá quy hoạch tổng thể phát triển KT-

XH của tỉnh. Do đó, nội dung của Quy hoạch ngành phải được điều chỉnh thống 

nhất với quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH của tỉnh. 

Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH hiện nay mang tính chiến lược còn 

các quy hoạch ngành sẽ giải quyết chi tiết hơn cho ngành mình, cụ thể: 

- Quan hệ với quy hoạch sử dụng đất: Quy hoạch tổng thể phát triển KT-

XH là tài liệu mang tính khoa học, sau khi được phê duyệt sẽ mang tính chiến 

lược chỉ đạo sự phát KT-XH, được luận chứng bằng nhiều phương án KT-XH về 

phát triển và phân bố lực lượng sản xuất theo không gian có tính đến chuyên môn 

hoá và phát triển sản xuất tổng hợp của các vùng và các đơn vị cấp dưới. Quy 

hoạch tổng thể phát triển KT-XH là một trong những tài liệu tiền kế hoạch cung 

cấp căn cứ khoa học cho việc xây dựng các kế hoạch phát triển KT-XH. Trong 

đó, có đề cập đến dự kiến sử dụng đất ở mức độ định hướng đối với mỗi nhiệm 

vụ chủ yếu. Đối tượng của quy hoạch sử dụng đất đai là tài nguyên đất. Nhiệm vụ 

chủ yếu của nó là căn cứ vào yêu cầu của phát triển KT-XH và điều kiện tự nhiên, 

kinh tế, xã hội hiện tại để điều chỉnh cơ cấu và phương hướng sử dụng đất, xây 

dựng phương án quy hoạch phân phối sử dụng đất thống nhất và hợp lý. Như vậy, 

quy hoạch sử dụng đất là quy hoạch tổng hợp chuyên ngành, cụ thể hoá quy hoạch 

tổng thể phát triển KT-XH, những nội dung của quy hoạch sử dụng đất được tích 

hợp với quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH. 
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- Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước đến năm 2020, 

định hướng đến năm 2030: Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2014 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học 

của cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã quy hoạch 219 khu bảo 

tồn được phân hạng: khu bảo tồn tự nhiên, vườn quốc gia, bảo vệ cảnh quan, dự 

trữ thiên nhiên, bảo tồn loài và sinh cảnh, bảo tồn cảnh quan cả ở trên cạn và dưới 

nước. Hiện nay Bộ TNMT đang xây dựng Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học 

giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2030.  

Tỉnh Lạng Sơn không có rừng đặc dụng là vườn quốc gia, nhưng có các 

khu rừng đặc dụng có giá trị đa dạng sinh học là: (1) Khu dự trữ thiên nhiên Hữu 

Liên; (2) Khu bảo tồn loài – sinh cảnh Mẫu Sơn và (3) Khu bảo tồn loài – sinh 

cảnh Bắc Sơn theo quyết định số 2447/QĐ/UBND ngày 30/11/2018 Phê duyệt 

Quy hoạch rừng đặc dụng tỉnh Lạng Sơn và quy hoạch bảo tồn phát triển bền vững 

các khu rừng đặc dụng Mẫu Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 ngày 

30/11/2018 với tổng diện tích quy hoạch là 13.489,94 ha, chiếm 2,1% tổng diện 

tích đất lâm nghiệp toàn tỉnh 

1.4. Nội dung của Quy hoạch có khả năng tác động đến môi trường 

Các nội dung của QHT Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050 có tiềm năng tác động đến môi trường của tỉnh cũng như khu vực lân cận, 

chủ yếu liên quan đến quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển và tổ chức 

không gian các ngành kinh tế trọng điểm. 

1.4.1. Phạm vi và thời kỳ quy hoạch 

a) Phạm vi quy hoạch: 

Phạm vi ranh giới quy hoạch có tổng diệntích tự nhiên 8.310,09 km2 tại tọa 

độ địa lý từ 20°27' đến 22°19' vĩ Bắc và từ106°06' đến 107°21' kinh Đông (xem 

Hình 1.1): 

- Phía Đông Bắc giáp Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc; 

- Phía Bắc giáp tỉnh Cao Bằng; 

- Phía Nam giáp tỉnh Bắc Giang; 

- Phía Đông Nam giáp tỉnh Quảng Ninh; 

- Phía Tây giáp tỉnh Bắc Kạn; 

- Phía Tây Nam giáp tỉnh Thái Nguyên. 

b) Thời kỳ quy hoạch: 

- Thời kỳ quy hoạch: 2021-2030. 

- Tầm nhìn dài hạn: Đến năm 2050 
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Hình 1.1. Vị trí tỉnh Lạng Sơn trong lãnh thổ Việt Nam 

Nguồn: Dự thảo Báo cáo QHT Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030, 

 tầm nhìn đến năm 2050 (T9/2022)  

1.4.2. Các quan điểm và mục tiêu của quy hoạch 

1.4.2.1. Quan điểm Lập QHT Lạng Sơn 

- Đảm bảo phù hợp với đường lối chung của Đảng về chiến lược phát triển 

KT-XH quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng liên quan đến 

địa bàn tỉnh. 

- Đánh giá đúng thực trạng, dự báo xu hướng phát triển để khai thác có hiệu 

quả tiềm năng, thế mạnh của các địa phương; đảm bảo phù hợp với khả năng cân 

đối, huy động nguồn nội lựcvà các nguồn lực từ bên ngoài trên tất cả các lĩnh vực, 

các vùng của Tỉnh; liên kết chặt chẽ giữa các địa phương trong Tỉnh và giữa Tỉnh 

với các tỉnh/thành phố khác trong vùng Trung du miền núi phía Bắc và cả nước; 

xây dựng tỉnh phát triển nhanh và bền vững trên cả ba trụ cột: kinh tế, xã hội và 

môi trường. 



26 

- Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội, bình 

đẳng giới, giảm nghèo bền vững, nâng cao mức sống vật chất, thụ hưởng văn hóa, 

tinh thần của người dân; chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế; quan tâm đầu tư 

phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; củng cố khối đại 

đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc 

thiểu số, tạo sự thống nhất trong đa dạng nền văn hóa Việt Nam; tăng cường quốc 

phòng, ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; sử dụng hợp lý, 

hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; 

tái cơ cấu dân cư theo hướng tập trung để tiết kiệm chi phí hạ tầng. 

- QHT được xây dựng theo hướng tích hợp, tổng thể, bảo đảm tính thống 

nhất, liên kết có hệ thống giữa các đối tượng của quy hoạch. Đảm bảo tính tổng 

thể, đồng bộ giữa các ngành, các huyện, thành phố, các vùng trên địa bàn; phù 

hợp với khả năng cân đối, huy động về nguồn lực của tỉnh Lạng Sơn. 

- Quá trình xây dựng QHT xét đến các yếu tố, đặc điểm riêng có, lợi thế, 

tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Lạng Sơn so với các tỉnh trong vùng và cả nước. 

- Đảm bảo hướng phát triển bền vững, hợp lý giữa phát triển các vấn đề về 

kinh tế - xã hội - môi trường - văn hóa - quốc phòng, an ninh và đối ngoại, trongđó 

tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; đảm bảo tính công khai, minh 

bạch giúp quá trình ra quyết định trong thu hút và triển khai các dự án đầu tư trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

1.4.2.2. Nguyên tắc lập quy hoạch 

- Việc lập QHT Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải 

bảo đảm phù hợp, thống nhất, đồng bộ với mục tiêu, định hướng của Chiến lược 

phát triển kinh tế-xã hội 10 năm2021 - 2030, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 

năm 2021 – 2025 của cả nước; chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và phát 

triển bền vững; các điều ước quốc tế mà Việt Nam là nước thành viên. 

- Bảo đảm sự tuân thủ, tính liên tục, kế thừa, ổn định, thứ bậc trong hệ thống 

quy hoạch quốc gia. 

- Bảo đảm tính khả thi, khoa học, khách quan, công khai, minh bạch; ứng 

dụng công nghệ hiện đại, kết nối liên thông, tiết kiệm, hiệu quả. 

- Kết hợp quản lý ngành với quản lý lãnh thổ; bảo đảm quốc phòng, an ninh, 

bảo vệ môi trường, hài hòa lợi ích của quốc gia, các vùng, các địa phương và lợi 

ích của người dân. 

- Thực hiện theo đúng các quy định của Luật Quy hoạch năm 2017 và các 

văn bản hướng dẫn có liên quan. 
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1.4.2.3. Mục tiêu lập quy hoạch 

- Cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng ở cấp tỉnh về 

không gian các hoạt động KT-XH, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân 

bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bổ đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo 

vệ môi trường trên cơ sở kết nối quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy 

hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn. 

- Sắp xếp, phân bố không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, 

an ninh gắn với phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi 

trường trên địa bàn để sử dụng các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển cân đối, 

hài hòa, hiệu quả và bền vững trong thời kỳ quy hoạch. 

- Là công cụ để lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện, thống nhất trên địa 

bàn tỉnh; là căn cứ để hoạch định chính sách và kiến tạo động lực phát triển. 

- QHT sẽ đưa ra các định hướng, nhiệm vụ và giải pháp để đẩy nhanh việc 

thực hiện các khâu đột phá của tỉnh, là căn cứ để xây dựng và thực hiện các kế 

hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm và hằng năm, là cơ sở khoa học và thực tiễn 

cho việc xác định các chủ trương, giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-

xã hội của tỉnh; cung cấp cho các nhà đầu tư và nhân dân những thông tin cần 

thiết về tiềm năng, cơ hội đầu tư và nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. 

- Đồng thời loại bỏ các quy hoạch chồng chéo cản trở đầu tư phát triển trên 

địa bàn; bảo đảm công khai minh bạch, công bằng trong huy động, tiếp cận cũng 

như phát huy tối đa các nguồn lực trong hoạt động đầu tư và phát triển kinh tế-xã 

hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng, an ninh. 

- Xây dựng kịch bản phát triển, ý tưởng và phương án tổng thể, bố trí hợp 

lý nhằm giải quyết các vấn đề xung đột về không gian trên địa bàn tỉnh hiện nay 

và định hướng không gian cho các nhu cầu phát triển trong tương lai trên cơ sở 

huy động hợp lý các điều kiện bên trong và thu hút các nguồn lực từ bên ngoài. 

- Tối ưu hóa và bảo đảm tính khả thi, bền vững trong quản lý, bảo vệ, khai 

thác và sử dụng các nguồn lực phục vụ phát triển tỉnh; Hướng tới phát triển bền 

vững trên cả 3 trụ cột: Kinh tế - Xã hội - Môi trường và đảm bảo phát triển bền 

vững trong dài hạn. 

- Nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, tạo dựng sự phát triển hài hòa, bền 

vững giữa các vùng và địa phương; bảo đảm khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế 

của tỉnh, vùng, huyện, thành phố và khả năng hội nhập. 

- Xây dựng phương án đảm bảo vừa phát triển kinh tế, vừa gìn giữ, bảo tồn 

các giá trị văn hóa truyền thống và phát triển các giá trị văn hóa mới; góp phần 

tạo ra nhiều việc làm, ổn định sinh kế, nâng cao chất lượng cuộc sống của người 
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dân; củng cố quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái để phát triển 

KT-XH bền vững. 

1.4.3. Quan điểm, mục tiêu và tầm nhìn phát triển 

1.4.3.1 Quan điểm phát triển 

(1) Phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở nâng cao hiệu quả cải cách thể 

chế, tăng cường hội nhập, liên kết vùng, phát triển hạ tầng KT-XH, thu hút nhân 

tài và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bắt kịp trình độ chuyển đổi số của cả 

nước và tận dụng thành công các cơ hội phát triển từ cuộc CMCN 4.0. Xác định 

chuyển đổi số tổng thể, toàn diện; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu 

tư kinh doanh; phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là 

những động lực, giải pháp then chốt phát triển KT-XH của tỉnh trong thời kỳ quy 

hoạch tới. 

(2) Phát triển KT-XH tỉnh Lạng Sơn dựa trên cơ sở khai thác tối đa tiềm 

năng, lợi thế, đặc biệt là lợi thế vị trí cửa ngõ quốc tế kết nối với thị trường Trung 

Quốc. Tập trung phát triển và đầu tư có trọng điểm vào những ngành, lĩnh vực có 

lợi thế, nhất là kinh tế cửa khẩu, công nghiệp, thương mại và dịch vụ, từng bước 

đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh; tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, kết hợp hiệu quả nội lực của 

tỉnh với tận dụng sự hỗ trợ của Trung ương và nguồn lực bên ngoài để thúc đẩy 

phát triển KT-XH, trong đó trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị, nông thôn và 

công nghệ thông tin. 

(3) Xác định giá trị văn hóa, con người Lạng Sơn là yếu tố nền tảng, sức 

mạnh nội sinh quan trọng đảm bảo cho sự phát triển bền vững. Tăng cường giữ 

gìn, bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc trên địa 

bàn tỉnh gắn với đẩy mạnh phát triển du lịch, hợp tác quốc tế, xây dựng nông thôn 

mới và phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả, bền vững. Phát huy bản sắc văn hoá 

truyền thống, nâng cao đạo đức xã hội, ý thức pháp luật, xây dựng văn hóa và con 

người Lạng Sơn phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, có khát vọng 

vươn lên. 

(4) Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH, hội nhập quốc tế với xây dựng 

hệ thống chính trị vững mạnh, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an 

toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia và xây dựng biên giới hòa 

bình, hữu nghị. Bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường 

sinh thái một cách bền vững, giải quyết hiệu quả các các vấn đề xã hội, thực hiện 

giảm nghèo nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người 

dân, nhất là các khu vực nông thôn, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn. 
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(5) QHT Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải phù 

hợp với Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch Vùng trung du miền núi phía 

Bắc, Chiến lược phát triển KT-XH đất nước thời kỳ 2021-2030 và các quy hoạch 

ngành quốc gia. Đồng thời, bảo đảm bố trí không gian, phân bổ nguồn lực hợp lý, 

để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KT-XH, nhiệm vụ chiến lược về 

quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân của quốc 

gia trên địa bàn tỉnh. 

1.4.3.2. Mục tiêu phát triển 

Mục tiêu tổng quát: Xây dựng Lạng Sơn trở thành tỉnh biên giới có kinh 

tế phát triển khá, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh vững mạnh, môi trường sinh 

thái được bảo đảm, là một trong 05 cực tăng trưởng kinh tế của vùng Trung du và 

miền núi phía Bắc2,  “cầu nối” ngày càng quan trọng trong kết nối kinh tế, thương 

mại giữa Việt Nam, các nước ASEAN và Trung Quốc. Tỉnh có có hệ thống kết 

cấu hạ tầng phát triển đồng bộ, hệ thống đô thị hiện đại; có nguồn nhân lực chất 

lượng ngày càng cao và thực hiện chuyển đổi số hiệu quả trên cả ba trụ cột chính 

quyền số, xã hội số, kinh tế số; cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch mạnh theo 

hướng ngành các ngành công nghiệp, dịch vụ trở thành động lực tăng trưởng 

chính; ngành nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất nông – lâm sản hàng 

hóa, ứng dụng công nghệ cao, hiệu quả cao. Phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Lạng 

Sơn có quy mô kinh tế và GRDP bình quân đầu người trong nhóm 5 tỉnh dẫn đầu 

của vùng Trung du miền núi phía Bắc. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã 

hội phát triển toàn diện; đời sống vật chất, tinh thần và môi trường sống của nhân 

dân không ngừng được cải thiện. 

Mục tiêu cụ thể về kinh tế, xã hội, môi trường và hạ tầng kỹ thuật  

Về kinh tế: 

(1) Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2030 dự báo đạt 

8,0-9,0%/năm, trong đó giai đoạn 2021 - 2025 đạt bình quân 7,5-8,0%/năm và 

giai đoạn 2026 – 2030 đạt 9,0-10,0%/năm. Trong đó có các chỉ tiêu cụ thể cho 

ngành/lĩnh vực như sau:  

- Về tăng trưởng của các ngành kinh tế giai đoạn 2021 – 2030: ngành nông 

– lâm thuỷ sản tăng trưởng 2,5-3,5%/năm, công nghiệp - xây dựng tăng 12 - 13% 

(công nghiệp tăng 14,0 – 15,0%/năm, xây dựng tăng 10,0-11,0%/năm), dịch vụ 

tăng 8,0-9,0%/năm, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,0-9,0%/năm; 

 
2 Cùng với Sơn La, Lào Cai, Thái Nguyên, Bắc Giang; theo Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngày 

10/02/2022. 
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- Cơ cấu kinh tế đến năm 2030: Nông, lâm và thủy sản chiếm 12,0-13,0%; 

công nghiệp - xây dựng chiếm 32-33% (công nghiệp chiếm 19-20%); dịch vụ 

chiếm 50-51%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 4-5%.  

(2) Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 là 150 triệu đồng/người 

(giá hiện hành), tương đương khoảng 5.400 USD. 

(3) Thu ngân sách: Thu nội địa bình quân hằng năm thời kỳ 2021 - 2030 

tăng 9 - 10%. 

(4) Tăng trưởng NSLĐ: Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân hằng 

năm thời kỳ 2021 - 2030 đạt khoảng 9 - 10%;  

(5) Tổng lượt khách du lịch đến năm 2030 đạt khoảng 6 triệu lượt người. 

Trong đó có 3,1 đến 3,5 triệu lượt khách trong nước, 991 nghìn đến 1,4 triệu lượt 

du khách quốc tế. 

(6) Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thời kỳ 2021 - 2030 đạt khoảng 

340 nghìn tỷ đồng. 

Về lao động, văn hóa, giáo dục, an sinh xã hội: 

(1) Quy mô dân số trung bình: Tốc độ tăng dân số trung bình vào khoảng 

0,4 – 1,2%/năm, đến năm 2030 dân số của tỉnh gần 894.290 người. 

(2) Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm 2 - 3%/năm 

(3) Tỷ lệ người lao động qua đào tạo đến năm 2030 đạt 76%, trong đó có 

chứng chỉ đạt đạt 35% 

(4) Tổng số trường đạt chuẩn quốc gia đến năm 2030 đạt 335 trường. 

(5) Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 95%, số bác sĩ trên 1 vạn dân 

là 12 bác sĩ. 

(6) Số xã đạt chuẩn NTM đến năm 2030 đạt 80%, trong đó có 30% số xã 

đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có ít nhất 3 huyện/thành phố đạt chuẩn nông 

thôn mới, 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

(7) Tỷ lệ thôn có nhà văn hoá đạt chuẩn là 66%.  

c. Về quốc phòng, an ninh 

(1) Tiếp tục xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, lực lượng Quân sự, Biên 

phòng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”  

(2) Xây dựng lực lượng Quân sự, Công an tinh gọn, vững mạnh toàn diện. 

Về bảo vệ môi trường: 

(1) Đến năm 2030, tỷ lệ che phủ rừng đạt 67,0%. 
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(2) Đến năm 2030, trên 99% chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) đô thị được 

thu gom xử lý. 

(3) 90% lượng CTRSH phát sinh tại khu dân cư nông thôn tập trung được 

thu gom, vận chuyển, tự xử lý, xử lý tập trung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; 

tận dụng tối đa lượng chất thải hữu cơ để tái sử dụng làm phân hoặc tự xử lý tại 

các hộ gia đình thành phân hữu cơ để sử dụng tại chỗ. 

(4) 85% chất thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi phải được thu gom, tái 

sử dụng, tái chế làm phân hữu cơ, biogas và xử lý đáp ứng yêu cầu BVMT. 

(5) 100% bao bì đựng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật dùng trong nông 

nghiệp phải được thu gom, lưu giữ và xử lý theo đúng quy định. 

Về cơ sở hạ tầng: 

(1) Đến năm 2030, 100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh và cấp huyện và 90% 

hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng.  

(2) Đến năm 2030, hoàn thiện và cơ bản hiện đại hoá hệ thống hạ tầng giao 

thông trên địa bàn tỉnh. 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được nhựa hoá 

hoặc bê tông hoá, 95% thôn có đường ô tô đến trung tâm thôn được cứng hoá. 

(3) Năm 2030, 100% hộ dân được sử dụng điện; hoàn thiện đưa vào sử 

dụng tất cả các công trình thủy điện, lưới điện chuyển tải đã được quy hoạch và 

phê duyệt đầu tư. 

(4) Năm 2030, 100% dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống 

cấp nước tập trung, 100% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh. 

(5) Tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 40 % vào năm 2030. 

1.4.3.3. Tầm nhìn đến năm 2050 

Đến năm 2050, Lạng Sơn có nền kinh tế hiện đại, năng động, tạo điều kiện 

thuận lợi cho cuộc sống số. Với quan hệ hợp tác tích cực với Trung Quốc và các 

khu công nghiệp lân cận, Lạng Sơn trở thành vùng đất XANH mới hấp dẫn đầu 

tư nước ngoài, năng lượng sạch, nông nghiệp công nghiệp hóa và du lịch đẳng 

cấp thế giới. Lạng Sơn sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định thương hiệu 

quốc gia của nông sản Việt Nam đưa các sản phẩm chất lượng cao của Việt Nam 

tới toàn cầu. Tất cả người dân Lạng Sơn sẽ thoát nghèo theo tiêu chuẩn tại thời 

điểm đánh giá, đồng thời thành phố Lạng Sơn sẽ chứng kiến dòng di cư tích cực 

và là thành phố kiểu mẫu về lối sống mới - “Ăn ngon, ngủ ngon và làm việc tốt”. 

Lạng Sơn tiếp tục giữ vững vị thế là cửa khẩu thương mại trên bộ quan trọng nhất 

của cả nước, là điểm trung chuyển trên bộ quan trọng nhất trong kết nối Trung 

Quốc - Việt Nam - các nước Đông Nam Á. Cơ cấu kinh tế của tỉnh dịch chuyển 

theo hướng lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, nhất là dịch vụ thương mại, du lịch, 
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logistics và vận tải chiếm tỷ trọng lớn. Các giá trị văn hóa truyền thống của Lạng 

Sơn được bảo tồn, gìn giữ, phát huy hiệu quả, đóng góp đáng kể vào phát triển 

KT-XH của địa phương, nhất là du lịch, thương mại. An sinh xã hội của người 

dân trong tỉnh được bảo đảm; trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới, chủ quyền 

quốc gia trên địa bàn tỉnh tiếp tục được bảo đảm vững chắc. 

1.4.3.4 Các trụ cột phát triển kinh tế, khâu đột phá và nhiệm vụ trọng tâm 

Các trụ cột phát triển kinh tế: QHT Lạng Sơn cũng đã xác định các trụ 

cột kinh tế của tỉnh theo thứ tự ưu tiên trong kỳ quy hoạch gồm: 

(1) Công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghiệp 

điện tử viễn thông, năng lượng tái tạo. Việc xác định công nghiệp là trụ cột tăng 

trưởng kinh tế của tỉnh Lạng Sơn trong kỳ quy hoạch tới dựa trên các yếu tố như: 

Công nghiệp là ngành có tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế của tỉnh và ngành công 

nghiệp – xây dựng ngành có xu hướng đóng góp ngày càng cao cho tăng trưởng 

kinh tế của tỉnh. Phân tích ở phần tổng quan kinh tế cho thấy, trong giai đoạn 

2011-2015, đóng góp của ngành CN-XD chỉ đạt trung bình 1,01 điểm % (chiếm 

18,15%), nhưng giai đoạn 2016-2020 đóng góp của ngành đã tăng lên 1,13% 

(chiếm 22,22%) trong tăng trưởng GRDP toàn tỉnh. Ngoài ra, công nghiệp cũng 

là ngành có triển vọng phát triển mạnh dựa trên ưu thế của tỉnh về vị trí địa lý, kết 

nối giao thông, tiềm năng điện gió... 

(2) Dịch vụ, với 6 ngành dịch vụ tập trung ưu tiên phát triển là thương mại 

dịch vụ kinh tế cửa khẩu; du lịch; dịch vụ vận tải, kho bãi; dịch vụ tài chính ngân 

hàng; dịch vụ giáo dục y tế; và các loại dịch vụ khác. Việc xác định dịch vụ là 

một trụ cột phát triển kinh tế của tỉnh chủ yếu dựa trên cơ cấu trong GDRP, đánh 

giá về tiềm năng, tác động củng cố sự liên kết đến các ngành công - nông nghiệp, 

tác động lan tỏa tới mọi lĩnh vực trong nền kinh tế, và điều kiện phát triển thuận 

lợi của ngành này trong kỳ quy hoạch 2021-2030. Theo đó, dịch vụ có thể trở 

thành ngành kinh tế động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế chung 

toàn tỉnh. 

(3) Kinh tế cửa khẩu và Khu kinh tế cửa khẩu, trọng tâm là dịch vụ thương 

mại, du lịch, dịch vụ vận tải và logistics; đô thị hóa cửa khẩu. Kinh tế cửa khẩu 

luôn là trụ cột phát triển kinh tế của tỉnh Lạng Sơn trong các kỳ quy hoạch vừa 

qua và tiếp tục được xác định là trụ cột trong phát triển kinh tế của tỉnh thời gian 

tới. Xét về tỷ trọng, lĩnh vực dịch vụ (trong đó phần lớn là các dịch vụ liên quan 

đến cửa khẩu) luôn đóng góp lớn nhất trong cơ cấu kinh tế của tỉnh nhiều năm 

qua. Trong kỳ quy hoạch tới, cơ cấu kinh tế tỉnh có khả năng có sự điều chỉnh 

theo hướng gia tăng tỷ trọng của ngành công nghiệp, nhưng dịch vụ sẽ vẫn là 

ngành chiếm tỷ trọng lớn. Bên cạnh đó, triển vọng phát triển kinh tế cửa khẩu vẫn 
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khả quan, dư địa phát triển vẫn rất lớn khi hạ tầng kết nối cửa khẩu được nâng cấp 

và tỉnh triển khai các ý tưởng đột phá về chuyển đổi số, đô thị hóa cửa khẩu. 

(4) Nông lâm nghiệp và thủy sản, trọng tâm là ứng dụng khoa học, công 

nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất theo hướng sản xuất nông sản hàng hóa gắn với 

phát triển kinh tế nông thôn. Mặc dù nông nghiệp là ngành chiếm tỷ trọng không 

lớn trong cơ cấu GRDP của tỉnh, nhưng ngành này vẫn cần được xác định là trụ 

cột kinh tế của tỉnh trong bối cảnh gần 80% dân số Lạng Sơn sống tại các vùng 

nông thôn và lao động ở nông thôn chủ yếu vẫn làm nông, lâm nghiệp. Bên cạnh 

tầm quan trọng về kinh tế, nông nghiệp còn có vai trò quan trọng trong bảo đảm 

an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn 

mới...  Ngoài ra, dư địa phát triển của ngành nông nghiệp Lạng Sơn vẫn khá lớn 

trong bối cảnh tỉnh đang tích cực ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao hiệu 

quả sản xuất theo hướng sản xuất nông sản hàng hóa; đẩy mạnh phát triển công 

nghiệp ché biến nông, lâm sản. 

Các khâu đột phá: 

(1) Chuyển đổi số và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, sản xuất kinh 

doanh, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư và phát triển các thành phần kinh tế; 

(2) Phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô 

thị, khu, cụm công nghiệp; đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa của Lạng Sơn; 

(3) Phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại, dịch vụ và du lịch thực sự là 

lĩnh vực kinh tế mũi nhọn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; 

(4) Phát triển công nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh, 

xanh, an toàn và hiện đại để công nghiệp là động lực ngày càng quan trọng của 

kinh tế tỉnh; 

Các nhiệm vụ trọng tâm 

(1) Đổi mới và hoàn thiện thể chế, tạo môi trường kinh doanh hiện đại, 

minh bạch, thực hiện công tác lãnh đạo và điều hành. 

(2) Đầu tư nâng cấp và phát triển cơ sở hạ tầng từng bước đồng bộ, hiện đại. 

(3) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua phát triển giáo dục, đào 

tạo nghề cho người lao động và thu hút nhân tài. 

(4) Phát triển du lịch trở thành một động lực tăng trưởng kinh tế lớn, ngành 

kinh tế mũi nhọn của tỉnh vào năm 2030. 

(5) Thúc đẩy đổi mới sáng tạo (ĐMST) và khởi nghiệp; hỗ trợ phát triển 

doanh nghiệp và hợp tác xã. 
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(6) Tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao 

giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới. 

(7) Phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp, nâng cao đạo đức xã hội, 

ý thức pháp luật, xây dựng văn hóa và con người Lạng Sơn. 

(8) Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. 

1.4.4. Các thành phần quy hoạch 

1.4.4.1 Định hướng phát triển ngành công nghiệp 

Mục tiêu chung:  

Đến năm 2030, ngành công nghiệp tỉnh Lạng Sơn trở thành động lực chính 

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đóng góp cao vào tỉ trọng GRDP của toàn tỉnh; công 

nghiệp phát triển theo hướng bền vững, an toàn và hiện đại, nâng cao giá trị gia 

tăng và tham gia vào các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, với các ngành chủ đạo 

gồm: (1) công nghiệp chế biến chế tạo; (2) Công nghiệp điện tử viễn thông; (3) 

Năng lượng tái tạo trong đó ưu tiên phát triển sản xuất điện gió, phấn đấu trở thành 

trung tâm điện gió của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. 

Định hướng phát triển: 

- Phát triển công nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị và 

năng lực cạnh tranh, chú trọng phát triển các ngành công nghiệp xanh, đưa công 

nghiệp trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế chung của 

toàn tỉnh.  

- Tận dụng lợi thế kết nối giao thông, phát triển kết cấu hạ tầng công nghiệp, 

tập trung cho cơ sở hạ tầng các khu và cụm công nghiệp để thu hút đầu tư vào các 

dự án sản xuất công nghiệp quy mô lớn, các nhóm ngành có khả năng cạnh tranh 

tốt, là hạt nhân phát triển các ngành công nghiệp lợi thế, tạo hiệu ứng lan tỏa cho 

phát triển công nghiệp của tỉnh. 

- Ưu tiên phát triển ngành sản xuất và chế biến, tập trung chế biến sâu nông 

lâm sản và sản xuất thực phẩm quy mô lớn và ưu tiên phát triển các ngành năng 

lượng tái tạo. 

- Tạo điều kiện để phát triển các khâu trong chuỗi cung ứng ngành điện gió, 

hướng tới trở thành nhà cung cấp thiết bị cho thị trường năng lượng tái tạo phía 

Bắc và đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu. 

- Khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp có quy mô vừa và nhỏ 

trong các cụm công nghiệp nhằm tận dụng nguyên liệu và nguồn lao động địa 

phương; liên kết các cơ sở chế biến với các khu vực nguyên liệu thô và thu hút 

nhiều nhân công, giải quyết các vấn đề về xã hội. 
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- Phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, tái chế và sản xuất hàng hoá 

xuất khẩu, nâng cao chất lượng và tăng giá trị sản xuất công nghiệp để công nghiệp 

trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế của tỉnh. 

Tầm nhìn đến năm 2050: Lạng Sơn trở thành một trung tâm sản xuất công 

nghiệp quan trọng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Công nghiệp chế 

biến nông, lâm sản theo chiều sâu gắn với việc phát triển nguồn nguyên liệu hiện 

có đồng thời liên kết với các tỉnh lân cận hình thành vùng sản xuất nguyên liệu 

tập trung; xây dựng và hình thành các cụm nghiên cứu - đào tạo - sản xuất công 

nghệ cao theo vùng sinh thái trên địa bàn tỉnh. Công nghiệp điện tử tập trung phát 

triển mạnh các sản phẩm công nghệ cao, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, 

thân thiện với môi trường. Về sản xuất điện, Lạng Sơn trở thành trung tâm năng 

lượng tái tạo và năng lượng sạch hàng đầu của các tỉnh, thành phố phía Bắc. 

1.4.4.2 Định hướng phát triển các ngành dịch vụ 

Mục tiêu chung:  

Xây dựng tỉnh Lạng Sơn thành trung tâm dịch vụ cấp vùng, trung tâm giao 

thương kinh tế, đối ngoại giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam 

– Trung Quốc, trung tâm dịch vụ logistics cửa khẩu hiện đại của cả nước, thành 

phố cửa khẩu “Xanh” tiêu biểu của Việt Nam. Dịch vụ trở thành ngành kinh tế 

động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế chung toàn tỉnh. 

Các mục tiêu cụ thể như sau: 

- Tốc độ tăng GRDP ngành dịch vụ khoảng 8%-9%/năm 

- Tỷ trọng GRDP ngành dịch vụ vẫn duy trì trong khoảng 50%-51% GRDP 

nền kinh tế. 

- Nâng tỷ lệ lao động trong khu vực dịch vụ lên khoảng 45% -50% tổng số 

lao động trong nền kinh tế tỉnh Lạng Sơn. 

- Phấn đấu tốc độ tăng NSLĐ ngành dịch vụ khoảng 9%-11% 

Định hướng phát triển: 

Tập trung ưu tiên phát triển 06 ngành dịch vụ sau: (1) Thương mại và dịch 

vụ kinh tế cửa khẩu; (2) Du lịch; (3) Dịch vụ vận tải, kho bãi; (4) Dịch vụ tài chính 

ngân hàng; (5) Dịch vụ giáo dục, y tế; (6) Các dịch vụ khác (Viễn thông, dịch vụ 

hỗ trợ, khoa học công nghệ…). Đa dạng hóa loại hình dịch vụ gắn với sự phát 

triển của khoa học công nghệ và kinh tế tri thức, phát triển dịch vụ trung gian 

nhằm tăng cường sự kết nối bổ trợ giữa các ngành kinh tế, thúc đẩy quá trình 

CNH, HĐH. Phát huy tối đa các lợi thế so sánh về vị trí địa lý và vị thế của tỉnh, 

tập trung phát triển các ngành dịch vụ theo hướng chuyên nghiệp hoá, hiện đại, 
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tiệm cận dần với các chuẩn quốc tế và hội nhập quốc tế các lĩnh vực dịch vụ có 

thế mạnh, mang tính đột phá. 

Thúc đẩy cạnh tranh trong ngành dịch vụ, đẩy mạnh xuất khẩu dịch vụ, 

nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và khả năng cạnh tranh của các doanh 

nghiệp kinh doanh dịch vụ trên thị trường tỉnh Lạng Sơn. 

Nâng cao năng suất lao động ngành dịch vụ, tính chuyên nghiệp trong hoạt 

động dịch vụ. Thúc đẩy tạo lập, phát triển thị trường khoa học và công nghệ và Hệ 

sinh thái khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo. Tạo lập môi trường thuận lợi để hỗ trợ, 

thúc đẩy hình thành, phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

Xây dựng các “vùng liên kết dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp” mở rộng 

để tăng cường tác động lan tỏa của ngành dịch vụ đối với toàn bộ nền kinh tế. Đẩy 

mạnh liên kết vùng trong phát triển ngành dịch vụ nhất là liên kết với các nước 

Asean, Trung Quốc và các tỉnh lân cận như Bắc Giang, Thái Nguyên...  

Khu vực thành thị: phát triển loại hình dịch vụ hiện đại, chất lượng cao, là 

nơi tổ chức phân phối hiện đại hàng công nghiệp, hàng tiêu dùng và các loại hình 

dịch vụ chất lượng cao (chuỗi các cửa hàng tiện lợi, siêu thị tổng hợp, siêu thị 

chuyên doanh, siêu thị điện máy, siêu thị sách văn hóa phẩm, siêu thị đồ dùng gia 

đình…), hệ thống các đại lý.  

Khu vực nông thôn và miền núi: Phát triển dịch vụ cơ bản với hình thức và 

quy mô phù hợp đảm bảo phục vụ cho đời sống dân cư nông thôn, miền núi, vùng 

sâu, vùng xa, phục vụ sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ chế biến nông sản và các 

hoạt động sản xuất công nghiệp khác gắn với các dạng năng lượng tái tạo và bảo 

vệ môi trường. Chú trọng phát triển dịch vụ giáo dục và đào tạo, đặc biệt là đào 

tạo nghề với hình thức phù hợp tại khu vực nông thôn nhằm nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xây dựng nông thôn mới, khắc phục, hạn chế các 

tác động tiêu cực của quá trình công nghiệp, đô thị hóa. Các dịch vụ công cần chú 

trọng phát triển ở khu vực nông thôn hiện nay của tỉnh Lạng Sơn vẫn là dịch vụ 

đầu vào và đầu ra cho sản xuất nông nghiệp, các dịch vụ công: y tế, giáo dục phổ 

thông, giao thông công cộng, hệ thống cấp thoát nước, cầu cống, văn hóa thông 

tin, an ninh quốc phòng, phòng chống bão lũ… 

Huy động tối đa các nguồn lực đầu tư từ các thành phần kinh tế trong và 

ngoài tỉnh để nâng cấp, xây dựng mới kết cấu hạ tầng, trang bị phương tiện kỹ 

thuật theo hướng đồng bộ, hiện đại nhằm tạo thuận lợi cho phát triển dịch vụ. Bố 

trí nguồn vốn ngân sách nhà nước ưu tiên đầu tư cho việc phát triển kết cấu hạ 

tầng quan trọng có tính kết nối, mang tính lan tỏa và thúc đẩy phát triển các ngành 

dịch vụ. Đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút các nguồn lực cả trong và ngoài nước đầu 

tư phát triển hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật ngành dịch vụ, phát triển nhân lực và 

quảng bá xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch; khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực 
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dịch vụ theo hình thức đối tác công tư (PPP) để phát triển kết cấu hạ tầng với các 

công trình đồng bộ, hiện đại. Đầu tư trọng tâm, trọng điểm, nâng cao hiệu quả vốn 

đầu tư công, từng bước điều chỉnh cơ cấu đầu tư theo hướng giảm dần tỷ trọng 

đầu tư từ nhà nước, tăng nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp và vốn trong dân 

để đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực dịch vụ. 

Các lĩnh vực dịch vụ được định hướng phát triển như sau:  

a) Du lịch 

Mục tiêu chung: Đến năm 2030, du lịch Lạng Sơn trở thành ngành kinh tế 

mũi nhọn của tỉnh với hệ thống hạ tầng đồng bộ, sản phẩm du lịch đa dạng, có 

thương hiệu và sức cạnh tranh cao; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm 

nghèo, tạo việc làm, tăng nguồn thu cho ngân sách, tạo động lực để thúc đẩy các 

ngành kinh tế khác phát triển. 

Định hướng phát triển: 

+ Phát triển khác du lịch nội địa: Đến năm 2030, khách du lịch nội địa vẫn 

tiếp tục là động lực tăng trưởng và trọng tâm thu hút của tỉnh, chiếm khoảng 80% 

tổng lượng du khách đến Lạng Sơn. Dự kiến có 3 nhóm khách trọng tâm phát 

triển: (1) Nhóm khách du lịch trung lưu có nhu cầu chăm sóc sức khỏe an toàn, 

xa xỉ: đây là nhóm khách du lịch thuộc mọi lứa tuổi, đến từ các đô thị lớn trong 

cả nước nhưng chủ yếu vẫn là khu vực miền Bắc; có nhu cầu thư giãn, tái tạo năng 

lượng, nghỉ dưỡng xa xỉ, an toàn sau đại dịch… (2) Nhóm khách du lịch tín 

ngưỡng tâm linh kết hợp vui chơi giải trí, ngắm cảnh cuối tuần: Đối tượng của 

loại hình du lịch này là những người lớn tuổi, những người buôn bán kinh doanh 

đến từ khắp nơi trên cả nước. Các điểm thu hút khách du lịch loại hình này là 

đình, đền, chùa gắn với các lễ hội trên địa bàn toàn tỉnh; nếu có dịch vụ kèm theo, 

họ có nhu cầu lớn và sẵn sàng ở lại để tham quan những điểm du lịch nổi tiếng 

cũng như để nghỉ dưỡng, đi picnic, cắm trại, thể thao, giải trí, mua sắm (3) Nhóm 

khách du lịch phiêu lưu: Đây là nhóm du khách trẻ ở độ tuổi 20 đến giữa 30 với 

các mức thu nhập khác nhau, đến khắp mọi miền của Việt Nam, nhưng với quy 

mô nhỏ hơn. Họ đi một mình vào các dịp cuối tuần để khám phá thiên nhiên, rèn 

luyện thể chất, trải nghiệm cảm giác mạo hiểm nhưng không quá chuyên nghiệp 

như ở Hà Giang. Họ thường cần đến dịch vụ lên kế hoạch cho hành trình của bản 

thân tại điểm đến và tương đối tiết kiệm trong chi tiêu. Ngoài ra, sẽ có 2 nhóm 

khách nội địa khác cần tập trung: (1) Nhóm khách du lịch thương mại, du lịch hội 

nghị, hội thảo: đối tượng chính của loại hình du lịch này là cán bộ, công nhân viên 

trong các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp... thường kết hợp giữa công tác và 

du lịch. Khả năng chi tiêu của các đối tượng du lịch này khá cao, nên họ thường 

sử dụng các dịch vụ du lịch cao cấp, không chịu tác động của tính mùa vụ; (2) 

Nhóm khách du lịch là học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh kết hợp tham quan, 
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học tập, nghiên cứu thực tế. Đây là nguồn khách có mức chi trả thấp, lưu trú thời 

gian ngắn nhưng lại có số lượng lớn, thời gian kéo dài đều trong năm vì vậy cần 

tập trung phát triển thị trường và đối tượng khách hàng này. 

+ Phát triển khác du lịch quốc tế: Đến năm 2030, khách du lịch quốc tế sẽ 

chiếm khoảng 20% tổng lượng du khách đến Lạng Sơn. Đây là những du khách 

quốc tế đang kiếm những hành trình du lịch thứ hai sau thời gian lưu trú tại Hà 

Nội (hoặc Quảng Ninh). Họ thường đi bằng cách đặt vé qua đại lý và muốn thăm 

quan, khám phá nhiều địa điểm tại Việt Nam. Dự kiến có 5 nhóm thị trường trọng 

điểm: (1) Khách Trung Quốc (bao gồm cả Hồng Kông): các sản phẩm du lịch của 

Lạng Sơn phù hợp với thị trường này bao gồm: Du lịch tham quan thắng cảnh; 

tham quan các di tích văn hóa lịch sử, thắng cảnh (Khu di tích danh thắng Nhị 

Tam Thanh, Thành Nhà Mạc, Khu di tích lịch sử Chi Lăng, đền Kỳ Cùng, đền 

Mẫu Đồng Đăng, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Ga quốc tế Đồng Đăng…); Du lịch 

văn hóa, tâm linh, lễ hội; Du lịch vui chơi giải trí, thể thao, ẩm thực; Du lịch biên 

giới, cửa khẩu kết hợp mua sắm…; (2) Khách Đài Loan: các sản phẩm du lịch 

tham quan thắng cảnh; tham quan các di tích văn hóa lịch sử, du lịch sinh thái, 

nghỉ dưỡng núi; Du lịch chơi Golf, leo núi mạo hiểm; Du lịch leo núi chinh phục 

đỉnh cao, dù lượn; Du lịch vui chơi giải trí, casino; Du lịch thương mại, hội nghị, 

hội thảo…; (3) Khách Nhật Bản: Các sản phẩm du lịch chủ yếu của Lạng Sơn có 

thể đáp ứng bao gồm: Du lịch tham quan thắng cảnh, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị; 

tham quan các di tích văn hóa lịch sử, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; Du lịch văn 

hóa, du khảo đồng quê, trải nghiệm cuộc sống cộng đồng; Du lịch văn hóa làng 

nghề ...; (4) Khách Hàn Quốc: Các sản phẩm du lịch mà Lạng Sơn có thể đáp ứng 

cho thị trường này bao gồm: du lịch tham quan thắng cảnh; tham quan cửa khẩu 

Hữu Nghị; du lịch sinh thái; du lịch nghiên cứu các giá trị văn hóa (các di tích lịch 

sử, lễ hội, làng nghề); du lịch tâm linh; du lịch thương mại; du lịch golf; mua sắm; 

thưởng thức ẩm thực bản địa...; (5) Khách đến từ khu vực ASEAN gồm thị trường 

khách du lịch Singapore; Thái Lan; Lào; Malaysia... 

Ngoài ra, có 3 nhóm thị trường tiềm năng khác: (1) Khu vực Châu Âu: chủ 

yếu là khách đến từ Pháp. Các sản phẩm du lịch của Lạng Sơn có thể đáp ứng cho 

khách du lịch Pháp là: du lịch nghỉ dưỡng ở Mẫu Sơn; tham quan cửa khẩu Hữu 

Nghị, ga Đồng Đăng; các di tích văn hóa lịch sử; khám phá văn hóa bản địa Tày, 

Nùng; du lịch cộng đồng homestay, trải nghiệm đồng quê, du lịch sinh thái (khu 

bảo tồn thiên nhiên Hữu Liên); du lịch nghỉ dưỡng… Các thị trường Châu Âu 

khác: Anh, Đức, Bỉ, Hà Lan, Đan Mạch... Các sản phẩm ưa thích của các thị 

trường này mà Lạng Sơn có thể đáp ứng được là du lịch nghỉ dưỡng, du lịch tham 

quan thắng cảnh, du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm đồng quê… (2) Khu vực 

Bắc Mỹ: chủ yếu là Mỹ, du lịch Lạng Sơn có thể đáp ứng những sản phẩm du lịch 

chủ yếu sau: Du lịch tham quan thắng cảnh; tham quan các di tích văn hóa lịch 
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sử; du lịch nghiên cứu văn hóa; du lịch cộng đồng; Du lịch thương mại, tìm kiếm 

các cơ hội đầu tư; Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; Du lịch khảo cổ (Thẩm Khuyên, 

Thẩm Hai, Kéo Lèng, Phai Vệ, Mai Pha); Du lịch thăm thân, kết hợp mua sắm 

sản phẩm lưu niệm...; (3) Khu vực Châu Úc (Úc và Newzealand): gồm các đối 

tượng khách là những giới trẻ và người trung niên có thời gian và nhu cầu tìm 

hiểu trải nghiệm du lịch văn hóa, cộng đồng, thể thao mạo hiểm, tham quan khám 

phá thiên nhiên. 

+ Sản phẩm du lịch: Du lịch Lạng Sơn sẽ phát triển theo hướng du lịch bền 

vững: lấy du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch xanh làm chủ đạo và là 

mục tiêu phát triển bền vững. Thành phố Lạng Sơn sẽ là trục phát triển du lịch 

chính, từ đó lan tỏa sang các huyện xung quanh, theo các trục phát triển.  

- Nhóm sản phẩm du lịch chủ đạo 

+ Du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe: du lịch nghỉ dưỡng (Khu du lịch 

quốc gia Mẫu Sơn, Khau Sao, Tân Hương, Thủy Vân Sơn, Hồ Nà Tâm,  Bản 

Khiếng, Emer Hill,…); Du lịch nghỉ dưỡng “hồ trên núi” (hồ Bản Lải huyện Lộc 

Bình; hồ Bản Nầng huyện Văn Quan; hồ Vũ Lăng, hồ Pác Mỏ huyện Bắc Sơn; hồ 

Bắc Khê huyện Tràng Định…); Du lịch nghỉ dưỡng gắn với trang trại cây ăn trái, 

nhà vườn (Bắc Sơn, Hữu Lũng, Chi Lăng…); Du lịch nghỉ dưỡng kết hợp chăm 

sóc sức khỏe, tắm thuốc, chữa bệnh; du lịch thẩm mỹ chăm sóc sắc đẹp (Mẫu Sơn, 

Bắc Sơn, thành phố Lạng Sơn…). Du lịch tham quan, vui chơi giải trí, picnic, cắm 

trại cuối tuần (Suối Mỏ Mắm xã Chiến Thắng, dòng suối hoa thung lũng Bắc Sơn; 

Thung lũng Nà Lùng, Văn Quan; Lân Luông, Bình Gia; Hữu Liên, Yên Thịnh, 

Hữu Lũng…); Du lịch tham quan, sinh thái, vui chơi giải trí thác Soong Cau (xã 

Quảng Lạc - thành phố Lạng Sơn); Du lịch thể thao, chơi golf (sân golf Hoàng 

Đồng và một số sân golf khác các doanh nghiệp quan tâm đầu tư trong thời gian 

tới); Du lịch dù lượn (Mẫu Sơn, Hữu Kiên, Bắc Sơn); Du lịch vui chơi giải trí, 

câu cá, chèo thuyền, thể thao nước… (hồ Bản Lải, Lộc Bình; hồ Vũ Lăng, hồ Pác 

Mỏ, Bắc Sơn; hồ Bản Nầng, Bản Quyền, hồ Suối Mơ, hồ Bắc Khê, Thác Xăng…; 

Du lịch picnic, cắm trại cuối tuần, trượt cỏ, thả diều… 

+ Du lịch văn hóa, tâm linh: Du lịch tham quan, văn hóa tâm linh ở hệ thống 

di tích, đền, chùa (Đền Chi Lăng, Bắc Lệ, đền Mẫu, đền Kỳ Cùng, đền Tả Phủ, 

Chùa Tam Thanh, Chùa Thành, Chùa Tiên…), Du lịch tham quan, nghiên cứu, 

trải nghiệm các lễ hội (lễ hội Mẫu Sơn, lễ hội hoa đào, lễ hội Lồng Tồng đầu xuân, 

lễ hội đền Kỳ Cùng - Tả Phủ, Lễ hội Bắc Lệ, Lễ hội Ná Nhèm; Bắc Nga…; hệ 

thống các đền, chùa của các huyện Hữu Lũng, Chi Lăng, Cao Lộc…), Tham quan, 

nghiên cứu quần thể di tích danh thắng Mẫu Sơn (khí hậu ôn đới trong lòng nhiệt 

đới) gắn với các giá trị văn hóa bản địa của các dân tộc; Tham quan, nghiên cứu 

hệ thống các di tích lịch sử, văn hóa: Khu di tích quốc gia đặc biệt Chi Lăng, Bắc 

Sơn, Chùa Tam Thanh, Thành Nhà Mạc…; Tham quan, nghiên cứu hệ thống hang 
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động gắn với các di chỉ khảo cổ Thẩm Khuyên, Thẩm Hai, Kéo Lèng, Mai Pha, 

Hang Dơi ..; Tham quan, nghiên cứu quần thể danh thắng Nhị - Tam Thanh gắn 

với sự tích Nàng Tô Thị; Tham quan danh thắng thảo nguyên Khau Sao - Hữu 

Kiên - Chi Lăng gắn với các trang trại ngựa bạch độc đáo. 

- Nhóm sản phẩm du lịch đặc trưng của Lạng Sơn:  

+ Du lịch cộng đồng: Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng Hữu Liên, khu bảo tồn 

thiên nhiên Hữu Liên, Bắc Sơn, Mẫu Sơn; Du lịch cộng đồng homestay (Quảng 

Lạc- Thành phố Lạng Sơn; Bắc Quỳnh, Hoan Trung 1, Đông Đằng - Bắc Sơn; 

Hữu Liên, Yên Thịnh - Hữu Lũng; Hữu Kiên - Chi Lăng; Hải Yến, Gia Cát, Công 

Sơn - Cao Lộc; Bản Khoai, Pò Kít - Lộc Bình; Mông Ân, Lân Luông – Bình Gia; 

Liên Hội, Hữu Lễ, Khánh Khê, Yên Phúc – Văn Quan; Thác Xăng- Thác Mây– 

Văn Lãng; Lũng Sàng – Tràng Định …); Du lịch nghiên cứu, trải nghiệm các giá 

trị di sản văn hóa Tày, Nùng (thưởng thức các loại hình dân ca, dân vũ…); Du 

lịch sinh thái nông nghiệp công nghệ cao (Bắc Sơn, Hữu Lũng, Chi Lăng…). 

+ Du lịch cửa khẩu: du lịch tham quan, mua sắm tại các cửa khẩu quốc tế, 

tham quan đường biên, mốc giới, khu thương mại, du lịch Tân Thanh 

- Nhóm sản phẩm du lịch bổ trợ:  

+ Du lịch mạo hiểm gắn với thiên nhiên như leo núi, đi bộ đường rừng...  

+ Du lịch thể thao và hoạt động đồng đội ở Thành phố Lạng Sơn, các khu 

nghỉ dưỡng sinh thái 

+ Du lịch hội nghị, hội thảo, triển lãm; các sự kiện văn hóa, thể thao và du 

lịch… 

+ Du lịch gắn với kinh tế đêm, khu vực chợ đêm, phố đêm; phố đi bộ Kỳ 

Lừa, du lịch ẩm thực … 

+ Du lịch tham quan, học tập, nghiên cứu khoa học; du lịch kết hợp chữa 

bệnh. 

Tầm nhìn đến năm 2050: Phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, chất 

lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao; chủ động nắm bắt xu hướng phát triển và 

hội nhập quốc tế; lấy khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại và nguồn nhân lực 

chất lượng cao làm nhân tố đột phá để phát triển du lịch. Đến năm 2050, du lịch 

khẳng định được vai trò động lực của nền kinh tế; Lạng Sơn trở thành điểm đến 

có giá trị nổi bật của cả nước. 

b) Thương mại 

Mục tiêu: Phát triển thương mại theo hướng hiệu quả và sức cạnh tranh 

cao, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn sớm trở thành một trong những trung tâm, 

đầu mối hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh 
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tế cửa khẩu trọng điểm của vùng Đông Bắc, đồng thời là cửa ngõ quan trọng thông 

thương hàng hóa giữa các nước ASEAN với thị trường Trung Quốc, đóng góp 

ngày càng lớn vào hoạt động thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc. 

Định hướng phát triển: Xây dựng và phát triển mạnh thương mại theo 

hướng hiện đại dựa trên cơ chế thị trường, có sự tham gia của các thành phần kinh 

tế trong đó chú trọng khu vực kinh tế tư nhân. Chú trọng các loại hình thương mại 

hiện đại như: Trung tâm thương mại; Siêu thị; Các cửa hàng chuyên doanh, cửa 

hàng tổng hợp; Cửa hàng outlet, Trung tâm outlet; Tổng đại lý hoặc nhượng quyền 

thương mại; Trung tâm phân phối bán buôn vật tư sản xuất. 

+ Phát triển thương mại nội địa với các ưu tiên sau:  

(i) Phát triển hạ tầng thương mại hiện đại: 

- Phát triển các trung tâm thương mại đa năng, phức hợp/tổng hợp có quy 

mô lớn đáp ứng nhu cầu mua sắm kết hợp vui chơi, giải trí ở TP. Lạng Sơn, khu 

kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng và khu vực động lực kinh tế của tỉnh (Hữu Lũng, 

Chi Lăng); 

- Tại khu vực trung tâm đô thị thành phố, thị xã quy hoạch các khu vực, 

tuyến phố chuyên doanh. Xây dựng các trung tâm mua sắm chất lượng cao và tuyến 

phố thương mại tại các khu du lịch trọng điểm, tại chợ Kỳ Lừa và chợ Bờ Sông (phục 

vụ phát triển cả kinh tế ban đêm) nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách trong và ngoài 

nước;  

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cửa hàng miễn thuế tại tòa nhà Trung 

tâm thương mại – miễn thuế cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, thị trấn Đồng Đăng và 

tại các cửa khẩu Tân Thanh, Chi Ma... 

- Phát triển hạ tầng thương mại hiện đại ở các đô thị loại II, loại IV, loại V: 

cần phát triển hạ tầng thương mại hiện đại phù hợp với từng loại đô thị, cụ thể 

như sau: 

+ Khuyến khích và thu hút các nhà đầu tư xây dựng trung tâm thương mại có 

quy mô phù hợp với dân số của các khu dân cư tại các đô thị và thị trấn, gắn kết hoạt 

động của các trung tâm thương mại với dịch vụ khách sạn, nhà hàng, du lịch và vui 

chơi giải trí, hội nghị hội thảo nên tập trung ở các đô thị loại II (thành phố Lạng Sơn 

mở rộng) và loại IV (đô thị Đồng Đăng). Trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 sẽ có 11 

TTTM. Giai đoạn 021-2025 xây mới 03 trung tâm thương mại (tại huyện Hữu 

Lũng, Tràng Định, Văn Lãng. 

+ Mạng lưới siêu thị: Đến năm 2030 tỉnh Lạng Sơn sẽ có 10 siêu thị, trong 

đó xây mới 07 siêu thị. Giai đoạn 2021-2025 xây mới 05 siêu thị tại huyện Lộc 

Bình, Chi Lăng, Hữu Lũng, Văn Quan, Cao Lộc (TP Lạng Sơn sau khi sát nhập) 

bằng nguồn vốn xã hội hóa. Phát triển siêu thị theo hướng hình thành mạng lưới 
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siêu thị phân phối tại các đô thị của tỉnh Lạng Sơn, phù hợp với đặc điểm và trình 

độ phát triển kinh tế tại mỗi địa phương. Khuyến khích phát triển siêu thị (hạng 

II, hạng III) phù hợp với quy mô dân số của khu dân cư và đa dạng hóa loại hình 

kinh doanh siêu thị như siêu thị tổng hợp, siêu thị chuyên doanh, đáp ứng nhu cầu 

hàng hóa đa dạng (hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ, chất lượng cao, đặc biệt là đối 

với thực phẩm sơ chế, chế biến, tăng cường thực phẩm xanh, sạch, tiêu chuẩn 

VietGap, GlobalGap, chuỗi thực phẩm an toàn).  

+ Phát triển cửa hàng tiện lợi và chuỗi các cửa hàng tiện lợi, Cửa hàng 

outlet, Trung tâm outlet tại các khu dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và 

khu vực kết nối giao thông. 

+ Trung tâm Hội chợ triển lãm: Trong giai đoạn 2021-2025 xây dựng trung 

tâm hội chợ triển lãm thương mại tại xã Hoàng Đồng từ nguồn vốn xã hội hóa. 

(ii) Phát triển hệ thống các chợ, trong đó: 

+ Ưu tiên đầu tư xây dựng một số chợ đầu mối như hình thành chợ đầu mối 

nông sản, trong giai đoạn 2021-2025 xây dựng 01 chợ đầu mối tại xã Yên Trạch, 

huyện Cao Lộc với diện tích dự kiến 10 ha. 

+ Tập trung các hoạt động bán buôn vào chợ/trung tâm bán buôn hàng tiêu 

dùng nhập khẩu. Có thể lựa chọn chợ Tân Thanh và khu vực xung quanh để hình 

thành khu trung tâm bán buôn hàng nhập khẩu. 

+ Tiếp tục thực hiện chuyển đổi môi hình quản lý, kinh doanh, khai thác 

chợ nhằm huy động tối đa nguồn vốn xã hội hoá. Tiếp tục nâng cấp, cải tạo các 

chợ hạng 2, hạng 3 hiện có và bố trí xây mới các chợ hạng 3 trên địa bàn, đặc biệt 

là chợ nông thôn đã quy hoạch.  

+ Xây dựng và hoàn thiện tuyến phố đi bộ Kỳ Lừa (Chợ đêm Kỳ Lừa hoạt 

động từ 18h00 - 24h00, thứ 6 và thứ 7 hàng tuần) thu hút khách du lịch, tạo nên 

không gian để bày bán những sản phẩm đặc sản của Lạng Sơn và tạo điều kiện 

cho du lịch mua sắm phát triển. Sau năm 2023 đưa chợ Bờ Sông (diện tích 

12.112m2, nằm tại phường Vĩnh Trại, đối diện chợ Đông Kinh) vào hoạt động với 

các sản phẩm và dịch vụ cung cấp bao gồm: Bãi đỗ xe tĩnh hoạt động 24/24 (giành 

cho cả ô tô và xe máy); Khu mua sắm và ẩm thực đêm. 

+ Giai đoạn 2021-2030: trong đó: xây mới 16 chợ tại các xã chưa có chợ 

và xây mới lại 14 chợ tại các xã đã có chợ nâng tổng số chợ đến năm 2030 là 100 

chợ , đạt mức 83 km2 /chợ (bằng mức trung bình của vùng). 

- Phát triển hệ thống các mặt hàng kinh doanh có điều kiện (kho, cửa hàng 

xăng dầu và kho, cơ sở kinh doanh khí) 

(iii) Kho thương mại, trung tâm Logistics:  
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Giai đoạn 2021-2025 Lạng Sơn sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành Trung 

tâm logistics tại Khu trung chuyển hàng hóa tại xã Thụy Hùng và xã Phú Xá, trung 

tâm sẽ là điểm tập kết, kho bãi thu gom hàng lẻ, phân phối hàng hoá quan trọng, 

đặc biệt là hàng hoá từ các tỉnh/thành trong cả nước vận chuyển đến Lạng Sơn 

hoặc trung chuyển qua Lạng Sơn đến các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu. 

Trung tâm logistics này sẽ thực hiện các chức năng, nhiệm vụ chính như: kho bãi 

container, kho ngoại quan, dịch vụ vận tải, dịch vụ thông quan, dịch vụ hỗ trợ 

khách hàng và các dịch vụ giá trị gia tăng khác.; hoàn thành và đưa và sử dụng 

toàn bộ dự án khu trung chuyển hàng hóa (143,7 ha); Phát triển hệ thống kết cấu 

hạ tầng logistics một cách đồng bộ, hợp lý. Xã hội hóa việc đầu tư phát triển kết 

cấu hạ tầng logistics, huy độngtối đa mọi nguồn lực, coi trọng nguồn lực trong 

nước. Ưu tiên bố trí dịch vụ hậu cần logistics phục vụ các khu, cụm công nghiệp 

khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu, trung tâm bán buôn, chợ đầu mối nông sản. 

Đầu tư xây dựng mới 1 trung tâm logistics tại thành phố Lạng Sơn. Trung 

tâm logistics tại thành phố Lạng Sơn trung tâm có công năng tích hợp đầy đủ, trọn 

gói các dịch vụ của một trung tâm logistics; đảm nhận hầu hết các dịch vụ logistics 

cấp 3PL, tiến tới 4 PL và 5 PL, bao gồm các dịch vụ: bốc xếp, lưu trữ, sơ chế, 

đóng gói dán nhãn, kiểm định chất lượng, phân phối, xử lý...; sửa chữa bảo dưỡng 

phương tiện bốc xếp, cung ứng sửa chữa container,… 

Đầu tư xây dựng 01 cảng cạn tại Km22+500 bên trái tuyến Quốc lộ 1 (thuộc 

địa phận xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) với diện tích khoảng từ 

12 - 17 ha, trong đó giai đoạn 2021-2025 xây dựng cảng với quy mô khoảng 5 - 7 

ha, năng lực thông qua hàng hoá là 13.750 - 19.250 TEU/năm;  

-  Giai đoạn 2026-2030 

Mở rộng cảng cạn với quy mô khoảng 7 - 10 ha, năng lực thông qua hàng 

hoá là 29.750 - 45.500 TEU/năm để thuận lợi cho lưu thông, thông quan hàng hoá 

và đón hàng hóa từ cảng biển Hải Phòng và Quảng Ninh. 

+ Cửa hàng xăng dầu: Cải tạo các cửa hàng xăng dầu đã xuống cấp bảo 

đảm đạt tiêu chuẩn; nâng cấp các CHXD hạng 3 lên hạng 1, hạng 2. Di dời các 

cửa hàng không đảm bảo an toàn giao thông, ảnh hưởng tới cảnh quan đô thị, chật 

hẹp không có điều kiện cải tạo nâng cấp mở rộng. Đầu tư mới mở rộng phạm vụ 

cung ứng phân phối đặc biệt tại các khu vực vùng sâu, vùng xa; bố trí mỗi xã ít 

nhất có 01 cửa hàng bán lẻ xăng dầu hoặc thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ. Tập 

trung phát triển các cửa hàng xăng dầu quy mô lớn ở các tuyến đường mới, khu 

đô thị mới, khu công nghiệp; lắp đặt thêm tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu hệ 

thống thiết bị bán LPG, CNG cho xe chạy động cơ khí và thiết bị sạc điện nhanh 

cho các xe chạy động cơ điện… 



44 

(iv) Định hướng phát triển thương mại nội địa ở khu vực nông thôn cần 

chú ý đến sự phân bố dân cư nông thôn và tập trung vào một số hướng phát 

triển sau: 

- Tiếp tục đầu tư nâng cấp các chợ truyền thống, bởi vì đây vẫn sẽ là hạ 

tầng cơ bản và đóng vai trò quan trọng ở khu vực nông thôn, đặc biệt là ở những 

khu vực ít dân cư, mật độ dân cư thưa thớt như Đình Lập, Tràng Định, Bình Gia, 

Văn Lãng, Lộc Bình… thì chợ vẫn là kênh phân phối hàng hóa chính. 

- Phát triển hạ tầng thương mại quy mô vừa và nhỏ kinh doanh tổng hợp 

như cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tạp hóa, đại lý thương mại, các điểm bán hàng 

đặc sản, nông sản, thương hiệu và sản phẩm OCOP. 

-  Hệ thống siêu thị mini, cửa hàng tổng hợp, cửa hàng tiện lợi lợi cần được xây 

dựng có chọn lọc tại khu vực nông thôn (ví dụ ở những khu vực tập trung đông dân 

cư). Phát triển siêu thị, cửa hàng tự chọn ở một số trung tâm cụm xã, hiện đại hóa 

các cửa hàng, cửa hiệu, ứng dụng công nghệ thông tintrong phương thức kinh 

doanh, quản lý. Tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích thương nhân mở rộng hoạt 

động thương mại điện tử ở khu vực nông thôn. 

- Tiếp tục đẩy mạnh và khai thác có hiệu quả hơn loại hìnhHợp tácxã thương 

mại; khuyến khích thành lậpHợp tácxã thương mại - dịch vụ tại các vùng sản xuất 

nông sản tập trung đểthực hiện chức năng làm dịch vụ cung ứng đầu vào cho hộ nông 

dân với các loại vật tư cho sản xuất và đồng thời tư vấn cho nông dân về nhu cầu thị 

trường, quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm đối với từng loại hànghóa...Tổ 

chứcthu mua sảnphẩmdo hộ nông dân theo hình thứchợp đồngkinh tế hai chiều với 

giá cả thị trường theo từng thời điểm.Hợp tácxã thương mại - dịch vụ tổ chức tiêu thụ 

hàng nông sản, thực phẩm thông qua hệ thống đại lý, cửa hàng độc lập, thương nhân 

ở các chợ, siêu thị ... 

(vi) Phát triển xuất nhập khẩu  

Lạng Sơn cần tiếp tục khai thác có hiệu quả các lợi thế về thương mại biên 

giới, tận dụng tối đa đường biên giới với Trung Quốc thông qua KKT cửa khẩu 

và các cửa khẩu (Đồng Đăng, Hữu Nghị, Tân Thanh và cửa khẩu Chi Ma...).  

- Về xuất khẩu 

Trong mảng thị trường xuất khẩu, Lạng Sơn cần phát triển xuất khẩu theo 

hướng tăng trưởng xuất khẩu bền vững, trong đó vừa mở rộng quy mô xuất khẩu, 

đồng thời vừa chú trọng nâng cao giátrị gia tăng (VA) xuất khẩu trên cơ sở tăng 

cường đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) để tăng năng lực sản 

xuất các hàng hóa xuất khẩu có giá trị cao mà tỉnh có lợi thế: hàng nông sản, nhựa 

thông, thạch đen, sản phẩm gỗ…. Đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường truyền thống 

Trung Quốc đồng thời phát triển các thị trường mới như các nước ASEAN, Nhật 
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Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ và EU... nhằm giảm thiểu rủi ro và tận dụng tối 

đa cơ hội từ các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết. 

Các sản phẩm xuất khẩu chủ đạo của Tỉnh trong giai đoạn tới sẽ bao gồm 

các sản phẩm nông/lâm nghiệp và hướng tới xuất khẩu các sản phẩm của ngành 

công nghiệp chế biến, chế tạo: động cơ điện, đồ điện tử…;  

Phát triển xuất khẩu tại chỗ để đáp ứng nhu cầu của đối tác và khách du 

lịch nước ngoài thông qua đa dạng hóa kênh phân phối như cửa hàng thương mại, 

cửa hàng miễn thuế tại các cửa khẩu, điểm du lịch, phố đi bộ mua sắm... Khai thác 

tối đa lợi thế xuất khẩu tại chỗ từ các KCN, CCN và khu du lịch trên cơ sở đa 

dạng hóa sản phẩm, sản xuất các sản phẩm đặc sắc của tỉnh, cân bằng lợi thế sản 

xuất của địa phương và nhu cầu của khách du lịch, nâng cao chất lượng cung ứng 

hàng hóa cho các đối tác và khách nước ngoài. Tỉnh cần có sự phối hợp giữa 

ngành du lịch, sản xuất và thương mại để tạo các cơ chế nâng mức chi tiêu của 

khách du lịch. Nâng cao mức chi tiêu của khách du lịch tại Lạng Sơn qua các mặt 

hàng thực phẩm, đồ uống, hàng công nghiệp tiêu dùng, hàng thủ công mỹ nghệ, 

tỉnh sẽ tận dụng được các lợi thế sản xuất để phát triển cả xuất khẩu và du lịch.  

- Về nhập khẩu 

Đối với nhập khẩu, Lạng Sơn nên ưu tiên nhập khẩu các thiết bị công nghệ 

cao và thân thiện với môi trường hiện chưa sản xuất được trong nước để phục vụ 

sản xuất hàng hóa tại các KCN, CCN và KKT.  

Về thị trường, Tỉnh cần đa dạng hóa thị trường nhập khẩu, đặc biệt là thị 

trường cung cấp nguyên, nhiên,vật liệu phục vụ sản xuất những sản phẩm mà Tỉnh 

có lợi thế cạnh tranh. Bên cạnh đó, Tỉnh cũng cần tăng cường công tác giám sát và 

quản lý nhà nước về nhập khẩu và hoàn thiện hệ thống quy chuẩn công nghệ các 

máy móc thiết bị nhập khẩu, tránh nhập khẩu thiết bị lạc hậu và gây ô nhiễm môi 

trường và phải quyết vấn đề rác thải. 

Đối với thương mại biên giới (kinh tế cửa khẩu): trong thời gian tới nên tập 

trung vào phát triển thương mại chính ngạch, bền vững, phù hợp với thông lệ quốc 

tế. Trọng tâm phát triển thương mại biên giới là ở KKT cửa khẩu Hữu Nghị - Đồng 

Đăng. Đẩy mạnh liên kết biên mậu với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), đẩy mạnh 

phát triển thương mại chính ngạch và kiểm soát chặt chẽ các hoạt động thương mại 

tiểu ngạch. Phát triển đồng bộ các dịch vụ hỗ trợ xuất nhập khẩu như dịch vụ trung 

chuyển hàng hóa qua cửa khẩu, mở rộng và hoàn thiện các phương thức thanh toán 

biên giới Việt – Trung. Hoàn thiện hạ tầng dịch vụ xuất nhập khẩu tại KKT cửa 

khẩu, đặc biệt đối với hệ thống kho bãi, chợ biên giới và trung tâm logistics, nâng 

cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của các dịch vụ hành chính, dịch vụ kiểm 

nghiệm hàng hóa xuất nhập khẩu, các thủ tục cấp phép. 

(vii) Phát triển về thương mại điện tử 
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Trong thời gian tới, thương mại điện tử của Tỉnh nên tập trung vào những 

định hướng phát triển chính sau đây: 

- Đẩy mạnh phát triển các sàn giao dịch thương mại điện tử địa phương 

(thành phố, huyện). Những sàn thương mại điện tử này sẽ giúp mở rộng quảng bá 

và tiêu thụ sản phẩm của địa phương, đặc biệt là các sản phẩm OCOP của tỉnh, 

qua đó giúp tăng hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sản xuất 

và kết nối cung ứng và hình thành chuỗi tiêu thụ sản phẩm bền vững. Phấn đấu 

đưa toàn bộ sản phẩm OCOP của tỉnh Lạng Sơn lên các sàn thương mại điện tử; 

tỷ lệ doanh nghiệp, hợp tác xã, gia đình có sản phẩm OCOP được tạo gian hàng 

số và có tài khoản thanh toán điện tử đạt 50% vào năm 2025. 

- Khuyến khích ứng dụng thương mại điệntửtheo hướng kết hợp chặt chẽ, 

đan xen với các loại hình phânphối bán lẻ truyền thống đểtạothành phương thức 

phân phối đa kênh. Chú trọng phát triển các hạ tầng kỹ thuật cho TMĐT, xây 

dựng giải pháp ứng dụng phù hợp cho DN và tổ chức một số hoạt động kích cầu 

TMĐT cho người tiêu dùng của tỉnh nhằm tăng doanh thu TMĐT, giúp DN bắt 

kịp với xu hướng công nghệ số toàn cầu. Ứng dụng công nghệ số để xây dựng đa 

dạng các kênh phân phối mới, đẩy mạnh thương mại điện tử trên thiết bị di động 

theo hướng đáp ứng nhu cầu mua sắm của từng cá nhân hoặc trên các nền tảng 

mạng xã hội nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa. 

Phát triển thị trường thương mại điện tử cạnh tranh lành mạnh và bền vững 

thông qua giải quyết đồng bộ nạn hàng giả, hàng lậu, hàng xâm phạm quyền sở 

hữu trí tuệ, cũng như xây dựng và thực thi hiệu quả cơ chế giải quyết các tranh 

chấp về thương mại điện tử. Khuyến khích phát triển doanh nghiệp hoạt động 

trong lĩnh vực thương mại điện tử nhằm góp phần đẩy mạnh phong trào khởi 

nghiệp của doanh nghiệp trẻ trên địa bàn tỉnh. Quản lý, thiết lập hạ tầng và tạo 

môi trường cho lĩnh vực TMĐT của tỉnh phát triển, các chính sách quản lý được 

xây dựng trên cơ sở thực tiễn, nhằm tạo thuận lợi cho DN, đồng thời, bảo vệ quyền 

lợi của người tiêu dùng khi ứng dụng TMĐT. 

(viii) Phát triển xúc tiến thương mại 

Trong giai đoạn tới, xúc tiến thương mại cần được tiếp tục tăng cường với 

các định hướng chính sau: 

- Tăng cường tính chủ động của các doanh nghiệp trong công tác tìm kiếm 

thị trường và tìm kiếm nguồn hàng; đồng thời khuyến khích phát triển các dịch 

vụ hỗ trợ xuất khẩu như: tư vấn pháp lý, tài chính, bảo hiểm, hội chợ, triển lãm, 

logistics... để vừa phục vụ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, vừa phục vụ doanh 

nghiệp các tỉnh/thành khác và thương nhân quốc tế. 
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- Phát triển đa dạng các hình thức dịch vụ và kênh phân phối (các cửa hàng 

thương mại, cửa hàng miễn thuế tại các cửa khẩu, các khu du lịch) để bán các đặc 

sản của ngành trồng trọt, lâm nghiệp, thủ công mỹ nghệ tại các khu, tuyến du lịch 

có nhiều du khách nước ngoài, từ đó tạo cơ hội tăng chi tiêu mua sắm của khách 

du lịch. 

Thúc đẩy kết nối giữa nhà sản xuất, nhà phân phối và người tiêu dùng trong 

lưu thông hàng hóa với các hình thức kết nối đa dạng giữa doanh nghiệp sản xuất 

và doanh nghiệp phân phối ở trong và ngoài nước, cụ thể là (i) tổ chức các hội 

nghị kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất với doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp 

sản xuất với nhà phân phối, doanh nghiệp của tỉnh với doanh nghiệp ở các địa 

phương khác trong nước và doanh nghiệp nước ngoài; (ii) thúc đẩy kết nối giữa 

các doanh nghiệp phân phối trên địa bàn với nhau, giữa doanh nghiệp phân phối 

truyền thống với doanh nghiệp thương mại điện tử; kết nối giữa doanh nghiệp 

phân phối của tỉnh với các doanh nghiệp sản xuất trong nước về một số chương 

trình như kết nối cung – cầu thực phẩm an toàn, kết nối cung – cầu đặc sản Việt 

Nam, tháng khuyến mại,…; 

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại điện tử thông qua sàn giao dịch thương mại 

điện tử của tỉnh, bán hàng trực tuyến, đẩy mạnh các hình thức kết nối doanh nghiệp 

sản xuất và doanh nghiệp phân phối ở trong và ngoài nước. 

c) Các ngành dịch vụ khác 

i) Tài chính, ngân hàng 

Nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ tài chính – ngân 

hàng theo hướng đổi mới quy trình, thủ tục và tăng cường ứng dụng CNTT trên 

cơ sở tiếp cận với các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế, phù hợp với điều kiện thực 

tế. Tập trung phát triển NHNN hiện đại, tiên tiến, có mô hình tổ chức hợp lý, phát 

huy vai trò điều hành, định hướng, quản lý hoạt động của toàn bộ hệ thống ngân 

hàng, đảm bảo ngành Ngân hàng vận hành đồng bộ, hoạt động có hiệu quả, chất 

lượng, phù hợp với cơ chế thị trường và thích ứng với những tiến bộ khoa học kỹ 

thuật của CMCN 4.0… 

ii) Bảo hiểm 

Phát triển toàn diện thị trường bảo hiểm an toàn, bền vững, hiệu quả, đáp 

ứng nhu cầu bảo hiểm đa dạng của các tổ chức, cá nhân, bảo đảm an sinh xã hội; 

doanh nghiệp bảo hiểm có năng lực tài chính vững mạnh, năng lực quản trị điều 

hành đạt chuẩn mực quốc tế, có khả năng cạnh tranh trong nước và khu vực. 

iii) Vận tải, kho bãi 

Đưa ngành dịch vụ vận tải, kho bãi, logistics của tỉnh phát triển thành 

ngành dịch vụ có trình độ khá của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, của 
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cả nước; thu hút đầu tư vào phát triển hạ tầng logistics và hạ tầng giao thông 

kết nối; hình thành ít nhất một khu trung chuyển hàng hóa quy mô 143 ha; thu 

hút từ 2 doanh nghiệp trở lên kinh doanh dịch vụ logistics lớn; phát triển hệ 

thống kho hàng hóa và các dịch vụ kho theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; 

xây dựng hệ thống thông tin đối với hệ thống logistics của tỉnh kết nối, chia sẻ 

dữ liệu với các đối tác và hệ thống logistics trong cả nước. Đầu tư kết cấu hạ 

tầng, hạ tầng vận tải, logistics; Ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, đặc biệt 

là công nghệ thông tin và các xu hướng công nghệ mới trong hoạt động vận tải và 

logistics để có những bước phát triển đột phá, tiếp cận với cách mạng công nghiệp 

4.0 trong ngành giao thông vận tải 

1.4.4.3. Định hướng phát triển kinh tế cửa khẩu và khu kinh tế cửa khẩu 

Mục tiêu chung:  

Tiếp tục giữ vững vị thế là cửa khẩu thương mại trên bộ quan trọng nhất 

của cả nước, là điểm trung chuyển trên bộ quan trọng nhất trong kết nối Trung 

Quốc - Việt Nam - các nước Đông Nam Á. Lạng Sơn trở thành “thành phố biên 

giới XANH” với “khu đô thị cửa khẩu” thông qua việc mở rộng các dịch vụ cung 

cấp cho hoạt động xuất nhập khẩu nói chung và chế xuất, thương mại nông sản 

nói riêng.  

Phấn đấu đến năm 2025, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị trở thành “cửa khẩu 

kiểu mẫu” dựa trên 05 tiêu chí gồm: kiểu mẫu về cơ sở vật chất, kiểu mẫu về trang 

bị, phương tiện kỹ thuật, kiểu mẫu về con người (cán bộ, nhân viên công tác tại 

cửa khẩu), kiểu mẫu về thủ tục thông quan và kiểu mẫu về phối hợp hoạt động hai 

bên). Cửa khẩu Tân Thanh đóng vai trò là "trung tâm thương mại nông nghiệp" 

của tỉnh. Cửa khẩu Chi Ma đóng vai trò là trung tâm kho bãi, cung ứng và phân 

phối đơn hàng cho thương mại điện tử của tỉnh Lạng Sơn nhằm hội nhập xu hướng 

phát triển kinh tế số và luồng hàng tiêu dùng từ Trung Quốc. Cửa khẩu đường sắt 

Đồng Đăng sẽ trở thành một tuyến vận tải đường dài có tính cạnh tranh cao dựa 

trên dịch vụ logistics và các dịch vụ hỗ trợ thông minh, hiện đại tương xứng với 

sự phát triển của dịch vụ đường sắt các nước ASEAN. 

Đến năm 2030, phát triển KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn thành trung tâm 

kinh tế cửa khẩu hiện đại, năng động, Xanh trên vành đai kinh tế vịnh Bắc Bộ; hệ 

thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại và có mạng lưới dịch vụ hoàn thiện; 

trung tâm dịch vụ cửa khẩu và hậu cần logistic quốc gia và quốc tế. 

Tăng cường đối thoại, hợp tác và thu hút đầu tư để nâng cấp các lối mở, 

cửa khẩu trở thành cửa khẩu quốc gia và quốc tế theo lộ trình như trình bày tại 

Bảng 1.1. 
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Bảng 1.1: Lộ trình nâng cấp cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  

TT Tên cửa khẩu Năm 2021 Năm 2025 Năm 2030 

1 Hữu Nghị CKQT CKQT CKQT 

2 Đồng Đăng CKQT CKQT CKQT 

3 Chi Ma Cửa khẩu chính CKQT CKQT 

4 Nà Nưa Cửa khẩu phụ Cửa khẩu phụ Cửa khẩu phụ 

5 Bình Nghi Cửa khẩu phụ Cửa khẩu chính Cửa khẩu chính 

6 Na Hình Cửa khẩu phụ Cửa khẩu phụ Cửa khẩu phụ 

7 Tân Thanh Cửa khẩu phụ 

Lối thông quan 

thuộc cặp 

CKQT Hữu 

Nghị - Hữu 

Nghị quan 

CKQT 

8 Cốc Nam Cửa khẩu phụ Cửa khẩu phụ Cửa khẩu chính 

9 Pò Nhùng Cửa khẩu phụ Cửa khẩu phụ Cửa khẩu phụ 

10 Co Sâu Cửa khẩu phụ Cửa khẩu phụ Cửa khẩu phụ 

11 Nà Căng Cửa khẩu phụ Cửa khẩu phụ Cửa khẩu phụ 

12 Bản Chắt Cửa khẩu phụ Cửa khẩu phụ Cửa khẩu phụ 

Nguồn: Dự thảo Báo cáo QH tỉnh lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

(T/9 2022)  

Tầm nhìn đến năm 2050: Lạng Sơn sẽ tiếp tục duy trì vị thế, vai trò của 

KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn trong vành đai kinh tế vịnh Bắc Bộ và cả nước. 

Phát triển các khu kinh tế cửa khẩu theo hướng không chỉlà một khu vực kinh tế 

cung cấp đa dạng các dịch vụ về thương mại và hậu cần mà còn phát triển như các 

đô thị lớn với kết cấu hạ tầng tương đối đồng bộ, hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế, 

có môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, không bị giới hạn ở các hoạt động sản 

xuất và xuất khẩu, có tính tích hợp cao với phần còn lại của nền kinh tế tỉnh Lạng 

Sơn trên cơ sở của sự kết nối hài hòa giữa hoạt động KT-XH và bảo vệ môi 

trường.Các khu kinh tế cửa khẩu phát triển theo hướng tích hợp với chiến lược 

phát triển KT-XH và ngoại giao của Việt Nam. 

1.4.4.4. Định hướng phát triển ngành nông, lâm và thủy sản 

Mục tiêu chung:  
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Tiếp tục thực hiện Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây 

dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, sinh thái theo hướng phát triển bền vững 

và nâng cao thu nhập cho người dân ở khu vực nông thôn. Xây dựng và phát triển 

vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, tạo 

thương hiệu, tăng khả năng cạnh tranh và nâng cao giá trị gia tăng cao. Xây dựng, 

quảng bá và phát triển thương hiệu nông sản Lạng Sơn, tham gia sâu vào chuỗi 

giá trị nông sản khu vực, đưa sản phẩm nông nghiệp trên các sàn thương mại điện 

tử. Khẳng định giá trị và thương hiệu nông sản thông qua sản xuất nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch. Khai thác tối đa lợi thế về quy mô và 

chất lượng độ che phủ rừng để phát triển thị trường cacbon. 

Định hướng phát triển: 

- Nâng cao giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp: Tiếp tục nâng cao giá 

trị nông sản thông qua hiện đại hóa và ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng 

vùng chuyên canh nông sản an toàn; đa dạng hóa các danh mục sản phẩm và dịch 

vụ nông nghiệp chất lượng cao.  

- Xây dựng thương hiệu để phục vụ tiêu dùng trong nước và hướng đến 

xuất khẩu 

- Xây dựng mô hình tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng 

- Phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh: Cây lâm nghiệp chủ lực (hồi, 

quế, thông keo, bạch đàn, Sở); cây dược liệu dưới tán rừng; cây trồng lâm nghiệp 

có tiềm năng (cây mắc ca); … 

- Nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi): Tiếp tục tập trung chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng, vật nuôi phù hợp với lợi thế, nhu cầu thị trường và thích ứng với biến 

đổi khí hậu của từng địa phương. Tạo ra các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa 

tập trung, và tổ chức sản xuất theo chuỗi. Tăng cường ứng dụng khoa học công 

nghệ, sử dụng giống năng suất và chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, 

ứng dụng cơ giới hóa, thực hiện các quy trình kỹ thuật tiên tiến, biện pháp thâm 

canh bền vững; giảm sử dụng các loại phân bón vô cơ, hóa chất bảo vệ thực vật; 

giám sát, dự báo và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống sâu bệnh. 

- Lâm nghiệp: Về tăng trưởng: Tốc độ tăng trưởng bình quân GRDP lĩnh 

vực lâm nghiệp của tỉnh trong giai đoạn 2021-2030 đạt 3,33%/năm, trong đó, giai 

đoạn năm 2021-2025 đạt 2,97%/năm, giai đoạn năm 2026 - 2030 đạt 3,68 %/năm. 

Về quy mô: Đến năm 2025, tổng giá trị GRDP lâm nghiệp (giá hiện hành) đạt 

5.041 tỷ đồng, đến năm 2030 đạt 7.100 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu gỗ, các sản phẩm 

từ gỗ và lâm sản ngoài gỗ đạt 1.000 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân toàn 

giai đoạn 2021-2030 đạt 5,0%/năm, trong đó giai đoạn 2021-2025 tăng 3,7%/năm, 

giai đoạn 2026-2030 tăng 6,3%/năm.Tổng giá trị sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn 
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tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025 đạt 4.880 tỷ đồng và đạt 6.200 tỷ đồng năm 2030 

(giá hiện hành). Trồng rừng mới hàng năm giai đoạn 2021-2025 đạt 9.000 ha/năm, 

giai đoạn 2026-2030 đạt 10.000 ha/năm; trồng rừng gỗ lớn giai đoạn 2021-2025 

đạt 800 ha/năm, giai đoạn 2026- 2030 đạt 1.500 ha/năm; trồng dược liệu dưới tán 

rừng giai đoạn 2021-2025 đạt 400 ha/năm,  giai đoạn 2026-2030 đạt 500 ha/năm). 

- Thủy sản: Khai thác tối đa diện tích mặt nước sẵn có, nâng cao hiệu quả 

nuôi trồng thủy sản, mở rộng diện tích nuôi cáic loài cá thịt truyền thống; phát 

triển nuôi thâm canh, lồng bè tại một số huyện như: Văn Quan, Bình Gia, Tràng 

Định, Bắc Sơn, ưu tiên nuôi một số loại đặc sản như cá lăng, cá nheo Mỹ, cá tầm, 

cá bỗng... Về tăng trưởng: Tốc độ tăng trưởng bình quân GRDP lĩnh vực thủy sản 

của tỉnh trong giai đoạn 2021-2030 đạt 2,92%/năm, trong đó, giai đoạn năm 2021-

2025 đạt 2,89%/năm, giai đoạn năm 2026 - 2030 đạt 2,95 %/năm. Về quy mô: 

Đến năm 2025, tổng giá trị GRDP thủy sản (giá hiện hành) đạt 67 tỷ đồng, đến 

năm 2030 đạt 78 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân về giá trị sản xuất giai 

đoạn 2021-2030 đạt 3,2%/năm, trong đó giai đoạn 2021-2025 tăng 3,6%/năm, 

giai đoạn 2026-2030 tăng 2,8%/năm. Tổng giá trị sản xuất thủy sản trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025 đạt 80 tỷ đồng và đạt 100 tỷ đồng năm 2030 (theo 

mức giá hiện hành). 

Tầm nhìn đến năm 2050: 

Phát triển ngành nông nghiệp (nông, lâm nghiệp) theo hướng hiện đại, đứng 

vào tốp trung bình cao của vùng TDMNPB; trở thành một trong những trung tâm 

sản xuất, chế biến và thương mại nông sản; trung tâm lưu giữ và phát triển giống 

nông, lâm nghiệp của vùng, đặc biệt cây trồng có lợi thế, đặc thù của địa phương 

(quế, hồi, thạch đen, na, hồng...).  

Nông nghiệp Lạng Sơn trở thành một trung tâm logistics của thương mại 

nông sản của cả nước và khu vực; sản xuất hàng hóa gắn với công nghiệp hóa - 

hiện đại hóa, phát triển bền vững và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; kết 

nối bền vững với chuỗi giá trị nông sản toàn cầu.  

Phát triển nền nông nghiệp xanh, thân thiện với môi trường (nông nghiệp 

sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn và nông nghiệp sạch) và 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Hình thành thị trường carbon của cả nước 

và khu vực, hướng tới một thị trường thương mại carbon xuyên biên giới. 

1.4.4.5. Định hướng bố trí không gian tổng thể 

Việc xác định các vùng kinh tế, tuyến hành lang kinh tế được đặt trong mối 

quan hệ tổng thể để xác định được các thứ tự ưu tiên, đầu tư có trọng tâm, trọng 

điểm nhằm phát huy mặt mạnh, hạn chế mặt yếu, tạo mối quan hệ tương hỗ giữa 

các vùng kinh tế, hỗ trợ nhau phát triển đúng định hướng, làm đầu tàu để thúc đẩy 
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các khu vực khó khăn khác trên địa bàn tỉnh cùng phát triển. Theo đó xác định 3 

vùng kinh tế, một trục phát triển và hai tuyến hành lang kinh tế. 

a) Các vùng kinh tế 

- Vùng kinh tế động lực: Bao gồm thành phố Lạng Sơn mở rộng, huyện 

Chi Lăng, huyện Hữu Lũng. 

Diện tích tự nhiên: 2.208,95 km2 

Dân số hiện trạng: 384.072 người 

Dân số năm 2030: 497.320 người, năm 2050: 557.550 người 

Vùng kinh tế này chủ yếu phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị. Đô thị 

trung tâm vùng động lực là Thành phố Lạng Sơn, là đô thị phát triển dịch vụ đa 

ngành, đa lĩnh vực, với vai trò là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, 

y tế, giáo dục, khoa học kỹ thuật của tỉnh. Trong kỳ quy hoạch tới, hướng đến xây 

dựng thành phố không chỉ có vai trò động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế trong 

tỉnh mà trở thành một trung tâm kinh tế của “tứ giác phát triển” Lạng Sơn - Hà 

Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. 

Định hướng phát triển vùng là: Cơ cấu kinh tế trong khu kinh tế động lực 

chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng tăng nhanh tỷ trọng ngành dịch vụ, công nghiệp 

và giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp trong GRDP. Hoàn thiện các dịch vụ 

công cộng cơ bản với hệ thống hạ tầng hiện đại, nâng cao hiệu suất sử dụng tài 

nguyên thiên niên nước, đất đai. Thực hiện chuyển đổi số nhanh, mạnh mẽ và hiệu 

quả để dẫn dắt chuyển đổi số của toàn tỉnh đạt các mục tiêu Chiến lược chuyển 

đổi số quốc gia vào các năm 2025, 2030. 

Về hạ tầng và đô thị: Tập trung nâng cấp, phát triển, hiện đại hóa hạ tầng 

giao thông, hạ tầng thương mại, dịch vụ, logistics phục vụ phát triển kinh tế cửa 

khẩu, hạ tầng số phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, hạ tầng 

khu công nghiệp gắn với đô thị hóa; mở rộng thành phố Lạng Sơn, Thị trấn Đồng 

Đăng và các thị trấn trung tâm huyện. 

Về các ngành kinh tế:  

Tập trung phát triển dịch vụ trong đó chú trọng dịch vụ xuất nhập khẩu, 

dịch vụ logistics và vận tải, tài chính ngân hàng, dịch vụ du lịch. Phát triển các 

loại hình du lịch cửa khẩu, du lịch văn hóa tâm linh, du lịch cộng đồng, du lịch 

sinh thái tham quan hang động, du lịch thể thao, vui chơi giải trí, du lịch trải 

nghiệm nông thôn gắn với các vùng nông nghiệp công nghệ cao... 

Phát triển công nghiệp, tập trung phát triển Khu công nghiệp Hữu Lũng 

theo mô hình Khu công nghiệp đô thị, dịch vụ; phát triển các khu, cụm công 

nghiệp khác trong phạm vi vùng động lực, nhất là KKTCK Đồng Đăng - Lạng 
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Sơn. Chú trọng thu hút các dự án và phát triển công nghiệp CNTT3, công nghiệp 

CNCB nông - lâm - sản, CNCB vật liệu xây dựng, khai khoáng (tại khu vực Chi 

Lăng, Hữu Lũng). 

 Về Nông nghiệp chủ yếu phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá phục vụ 

trực tiếp cho nhu cầu của khu, thúc đẩy chuyển dịch theo hướng: Tăng mạnh tỷ 

trọng chăn nuôi; phát triển các cây con có giá trị phù hợp với điều kiện của địa 

phương; sử dụng có hiệu quả cao quỹ đất nông nghiệp vốn đang bị thu hẹp bằng 

thâm canh tăng năng suất, tăng vụ, tăng chất lượng và giá trị sản phẩm... 

Chú trọng cải cách thể chế, thúc đẩy ĐMST, khởi nghiệp, thu hút và nâng 

cao lượng nguồn nhân lực, nâng cao thu nhập và mức sống của người dân, tạo 

điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội cho vùng động lực. 

Chú trọng phát triển KT-XH của toàn vùng với bảo đảm an ninh biên giới, 

bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; xây dựng biên giới phát triển, hòa 

bình, hữu nghị. 

- Vùng kinh tế phía Đông: Gồm các huyện Lộc Bình, Đình Lập.  

Diện tích tự nhiên: 2.175,98 km2 

Dân số hiện trạng: 114.323 người 

Dân số năm 2030: 120.120 người, năm 2050: 123.260 người. 

Về phương hướng phát triển, vùng kinh tế này tập trung phát triển công 

nghiệp khai khoáng (than, nhiệt điện); tiếp tục khai thác hiệu quả nhà máy nhiệt 

điện Na Dương, Khu công nghiệp Na Dương; phát triển CNCB nông lâm sản. Về 

nông, lâm nghiệp, phát huy thế mạnh về đất lâm nghiệp, phát triển có hiệu quả 

các dự án trồng rừng. Phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất lâm, nông nghiệp 

với các vùng sản xuất tập trung đã có như vùng chè Đình Lập, vùng thông Lộc 

Bình, Đình Lập và vùng cây công nghiệp ngắn ngày tại Lộc Bình.... Về dịch vụ, 

phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, tham quan thắng cảnh núi, đường biên, 

vui chơi giải trí, thể thao cuối tuần, du lịch tham quan tuyến biên giới, du lịch quá 

cảnh, mua sắm; phát triển dịch vụ Khu cửa khẩu Chi Ma với các hoạt động thương 

mại, kho bãi, vận tải hàng hoá... 

Chú trọng phát triển KT-XH của toàn vùng với bảo đảm an ninh biên giới, 

bảo vệ chủ quyền, bảo toàn lãnh thổ quốc gia; xây dựng biên giới phát triển, hòa 

bình, hữu nghị. 

- Vùng kinh tế phía Tây: Gồm các huyện Văn Quan, Văn Lãng, Bắc Sơn, 

Bình Gia, Tràng Định. 

 
3 Công nghiệp công nghệ thông tin bao gồm: công nghiệp phần cứng điện tử - viễn thông, công nghệ thông tin; an 

toàn thông tin, phần mềm, dịch vụ và nội dung số (theo Chiến lược phát triển KH - XH 10 năm 2021-2030). 
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Diện tích tự nhiên: 3.925,25 km2 

Dân số hiện trạng: 290.311 người 

Dân số năm 2030: 296.530 người, năm 2050: 297.380 người. 

Phương hướng phát triển của vùng này là: Tập trung phát triển nông, lâm 

nghiệp, du lịch tham quan cảnh quan, tìm hiểu di tích lịch sử. Ưu tiên ổn định KT-

XH, nâng cao mức sống dân cư. Đồng thời, là vùng đệm, vùng nguyên liệu cung 

cấp nguyên, vật lực để hỗ trợ vùng động lực phát triển. Chú trọng phát triển KT-

XH của toàn vùng với bảo đảm an ninh biên giới, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ quốc 

gia; xây dựng biên giới phát triển, hòa bình, hữu nghị. 

b) Trục phát triển và các tuyến hành lang kinh tế 

- Trục phát triển kinh tế Đồng Đăng - Hữu Lũng: Trục phát triển này kéo 

dài từ cửa khẩu Hữu Nghị thị trấn Đồng Đăng và một phần huyện Văn Lãng (các 

xã Tân Thanh, Tân Mỹ, Cốc Nam) qua thị trấn Cao Lộc, TP Lạng Sơn nối với cao 

tốc Lạng Sơn - Hà Nội qua địa phận huyện Chi Lăng, huyện Hữu Lũng. Đây là 

trục động lực và kết nối phát triển kinh tế quan trọng nhất của tỉnh. 

Trục này là tâm của Vùng động lực, tập trung phát triển kinh tế cửa khẩu, 

dịch vụ logistics và vận tải, thương mại, du lịch, công nghiệp… 

- Hai tuyến hành lang:  

(1) Tuyến Hành lang kinh tế Cao Lộc-Văn Lãng-Tràng Định (dọc theo cao 

tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh, kết nối với Cao Bằng). Trong kỳ quy hoạch tới, sau khi 

tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (Cao Bằng) xây dựng xong, triển 

vọng sẽ hình thành tuyến Tuyến Hành lang kinh tế xuyên biên giới thứ ba kết nối 

Việt Nam với Trung Quốc. Đó là tuyến Tuyến Hành lang kinh tế Hải Phòng – Hà 

Nội – Lạng Sơn – Cao Bằng – Bách Sắc - Quý Châu – Trùng Khánh (Tuyến ngắn 

nhất từ Trùng Khánh tới cảng Hải Phòng). Theo đó, tuyến hành lang kinh tế này 

sẽ tạo cơ hội thúc đẩy phát triển các lĩnh vực thương mại, công nghiệp, nông – 

lâm nghiệp và du lịch của Vùng kinh tế phía Tây tỉnh Lạng Sơn. Đồng thời, tăng 

cường kết nối và nâng cao vị thế kết nối vùng cho Lạng Sơn. Về chức năng, cửa 

khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng) chủ yếu phục vụ xuất nhập khẩu nông, lâm sản, hàng 

tiêu dùng; các cửa khẩu của Lạng Sơn chủ yếu xuất nhập khẩu máy móc, hàng 

điện tử, hàng tiêu dùng. 

(2) Tuyến Tuyến Hành lang kinh tế TP Lạng Sơn-Cao Lộc-Lộc Bình-Đình 

Lập (kết nối với Tiên Yên (Quảng Ninh). Trong kỳ Quy hoạch tới, Lạng Sơn sẽ 

phát triển mạnh Tuyến Hành lang kinh tế nói trên để kết nối với tỉnh Quảng Ninh, 

theo Quốc lộ 4B. Đồng thời, tỉnh Lạng Sơn sẽ hợp tác với tỉnh Quảng Ninh mở 

đường cao tốc mới kết nối TP Lạng Sơn với cao tốc Hạ Long – Vân Đồn. Tuyến 

Tuyến Hành lang kinh tế này sẽ mở ra cơ hội giao thương phát triển thương mại, 
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du lịch, vận tải-logistics, các cụm công nghiệp; các vùng sản xuất nông - lâm 

nghiệp, cho Vùng kinh tế phía Đông của tỉnh. Đồng thời, tăng cường kết nối và 

nâng cao vị thế kết nối vùng cho Lạng Sơn. 

Ngoài ra, trong tầm nhìn phát triển sau 2030, Lạng Sơn sẽ là trung tâm 

trung chuyển vận tải đường sắt tốc độ cao kết nối tuyến Trùng Khánh – Nam Ninh 

– Lạng Sơn – Hà Nội – Hải Phòng (Cảng Lạch Huyện). Theo đó, Lạng Sơn và 

Hải Phòng sẽ kiến nghị Chính phủ nghiên cứu xây dựng tuyến đường sắt điện khí 

hóa (tốc độ khoảng 160 km/h) từ Đồng Đăng tới Hải Phòng. Lạng Sơn cũng sẽ 

phát triển tuyến đường bộ cao tốc kết nối với tỉnh Thái Nguyên và các địa phương 

khác trong vùng. 

 

Hình 1.2. Trục phát triển và các tuyến hành lang kinh tế của tỉnh Lạng Sơn 

c)Khu Kinh tế cửa khẩu 

Tập trung phát triển khu kinh tế của khẩu quốc tế Đồng Đăng được thành 

lập theo Quyết định số 55/2008/QĐ-UBND ngày 28/04/2008 của Thủ tướng 

Chính phủ, với tổng diện tích khoảng 394km2. Tiếp tục xây dựng Khu kinh tế cửa 

khẩu Đồng Đăng thành khu kinh tế tổng hợp, trong đó khu hợp tác kinh tế biên 

giới Đồng Đăng (khu phi thuế quan, khu công nghiệp, cửa khẩu quốc tế,..) giữ vai 

trò chủ đạo, kết hợp phát triển du lịch và các ngành kinh tế khác. 

Vị trí: 

- Hướng đông bắc, đến mốc 1140 – Xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc 
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- Hướng tây bắc, theo quốc lộ 4A đến xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng 

- Hướng tây nam, theo quốc lộ 1B đến giáp cầu Khánh Khê – xã Bình 

Trung, huyện Cao Lộc 

- Hướng nam, hết địa phận TP. Lạng Sơn và một phần xã Văn An, huyện 

Chi Lăng; xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan. 

Quy mô: 

+ Cửa khẩu Quốc tế: Hữu Nghị, Ga đường sắt Đồng Đăng 

+ Cửa khẩu phụ: Tân Thanh, Cốc Nam, Pò Nhùng 

+ Tổng diện tích 394km2  

Các khu chức năng: 

+ Khu phi thuế quan:  

Bao gồm các khu chức năng đáp ứng được điều kiện của khu phi thuế quan 

trong Khu hợp tác kinh tế biên giới Đồng Đăng, gồm các khu chủ yếu sau: 

- Khu thương mại Tân Thanh, Cốc Nam; 

- Khu sản xuất gia công hàng hóa nhập khẩu; 

- Khu lưu chuyển hàng hóa. 

- Khu phi thuế quan tập trung chủ yếu ở hai xã Tân Thanh và Tân Mỹ huyện 

Văn Lãng. 

+ Khu thuế quan gồm các khu còn lại: 

- Khu cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng 

- Khu, cụm công nghiệp gồm KCN Hồng Phong, cụm CN số 2; cụm CN 

Hợp Thành 

- Khu thương mại, dịch vụ, du lịch gồm các khu Chợ Đông Kinh, Chợ Kỳ 

Lừa, Trung tâm thương mại Đồng Đăng, Nà Tâm, quần thể Tam Thanh, Đèo 

Giang Văn Vi... 

- Khu hành chính gồm khu hành chính của tỉnh, khu hành chính của thành 

phố, khu hành chính của thị xã Đồng Đăng tương lại. 

- Khu đô thị gồm các khu đô thị Phú Lộc, Nam Hoàng Đồng, Nam thành 

phố Lạng Sơn,.. 

- Một số khu khác (giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, khu vực nông thôn,..) 

Trong giai đoạn từ 2021 đến 2030, ưu tiên đầu tư phát triển cửa khẩu Hữu 

Nghị, Tân Thanh và Đồng Đăng và các khu chức năng (khu trung chuyển, khu 
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chế xuất, khu phi thuế quan). Trong giai đoạn sau năm 2030, tập trung vào quá 

trình đô thị hóa, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng thành phố cửa khẩu. 

d) Công nghiệp và hệ thống khu công nghiệp, cụm công nghiệp 

Khu vực tập trung phát triển các KCN tại các huyện có vị trí thuận lợi về 

giao thông và điều kiện địa hình, quỹ đất phát triển. Dự kiến khu vực phát triển 

các KCN bao gồm tại các huyện Hữu Lũng, Chi Lăng, Lộc Bình. 

Đối với CCN sẽ bố trí tại tất cả các huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bao 

gồm: Thành phố Lạng Sơn, Huyện Hữu Lũng, Chi Lăng, Văn Lãng, Lộc Bình, 

Tràng Định, Bắc Sơn, Văn Quan và Đình Lập; giai đoạn sau bổ sung thêm các 

CCN tại các huyện: Tràng Định, Bắc Sơn, Cao Lộc, Văn Lãng, Đình Lập, Hữu 

Lũng, Bình Gia. 

Phân bố phát triển không gian công nghiệp và hệ thống khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp 

Giai đoạn 2021-2025:  

Tỉnh Lạng Sơn có 02 KCN với diện tích 762 ha cụ thể như sau:  

- Giữ nguyên theo quy hoạch KCN Đồng Bành với diện tích 162 ha tại 

huyện Chi Lăng. 

- Đưa vào hoạt động KCN Hữu Lũng 1 (tên dự kiến), diện tích 600 ha trong 

Tổ hợp Khu CN-ĐT-DV Hữu Lũng (tổng diện tích 5.500 ha), vị trí tại huyện Hữu 

Lũng. 

Giai đoạn 2026-2030: 

- Nghiên cứu quy hoạch và triển khai 02 KCN (dự kiến là Hữu Lũng 2,3) 

với diện tích khoảng 1.220 ha tại Khu CN-ĐT-DV Hữu Lũng. 

Như vậy đến năm 2030, toàn tỉnh có 04 KCN là KCN Đồng Bành và các 

KCN Hữu Lũng 1,2,3 với tổng diện tích khoảng 1.982 ha tập trung tại huyện Chi 

Lăng và Hữu Lũng. 

Giai đoạn 2031-2050: 

- Nghiên cứu quy hoạch và triển khai 03 KCN (dự kiến là Hữu Lũng 4,5,6) 

với diện tích khoảng 1.800 ha tại Khu CN-ĐT-DV Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng. 

- Nghiên cứu quy hoạch và triển khai 01 KCN Na Dương với diện tích 350 

ha, vị trí liền kề các CCN Na Dương hiện có tại huyện Lộc Bình. 

 Như vậy đến năm 2050, toàn tỉnh có 08 KCN là KCN Đồng Bành, KCN 

Na Dương và các KCN Hữu Lũng 1,2,3,4,5,6 với tổng diện tích khoảng 4.179 ha 

tập trung tại huyện Chi Lăng, Lộc Bình và Hữu Lũng. 
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Ngành nghề thu hút đầu tư tại các KCN như sau: các dự án chế biến sâu các 

sản phẩm nông, lâm sản; chế biến sâu khoáng sản; sản xuất vật liệu mới trong lĩnh 

vực xây dựng; cơ khí chính xác; điện tử viễn thông; công nghiệp công nghệ cao, 

ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ số; CNHT 

e) Phân bố phát triển không gian nông nghiệp 

Trồng trọt 

- Vùng trồng Hồi: Văn Quan, Bình Gia, Cao Lộc, Văn Lãng, Bắc Sơn, Chi 

Lăng, Tràng Định, diện tích khoảng 35.000 ha. Trong đó, Văn Quan 12.000 ha, 

Bình Gia 8.500 ha, Cao Lộc 5.600 ha, Văn Lãng 3.800 ha, Bắc Sơn 3.000 ha, Chi 

Lăng 1.800 ha, Tràng Định 300 ha. 

- Vùng trồng cây Thông: Lộc Bình, Đình Lập, Cao Lộc, Chi Lăng, Văn 

Lãng, TP Lạng Sơn với diện tích khoảng 130.000 ha. Trong đó, Đình Lập 48,5 

nghìn ha, Lộc Bình 39 nghìn ha, Cao Lộc 24 nghìn ha, Chi Lăng 8,5 nghìn ha, 

Văn Lãng 7 nghìn ha và thành phố 3 nghìn ha. 

 - Vùng trồng quế: Tràng Định, Bình Gia, Bắc Sơn, Văn Lãng, diện tích 

khoảng 6.000 ha. Trong đó Tràng Định 3.800 ha, Bình Gia 1.200 ha, Bắc Sơn 600 

ha, Văn Lãng 400 ha 

- Vùng trồng thạch đen: Tràng Định, Bình Gia, Văn Lãng, diện tích khoảng 

6.000 – 6.500 ha; trong đó, Tràng Định 3.000-3.500 ha, Văn Lãng 600-1.000 ha, 

Bình Giang 1.350 -1.500 ha. 

- Vùng Keo: Hữu Lũng, Đình Lập, Chi Lăng, Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan 

với diện tích khoảng 38.000 - 39.000 ha. Trong đó Hữu Lũng 18-19 nghìn ha, 

Đình Lập 11,3 nghìn ha, Chi Lăng 2,5 nghìn ha, Bắc Sơn 3 nghìn ha, Bình Gia 

2,2 nghìn ha và văn Quan 0,7 nghìn ha. 

- Vùng trồng cây bạch đàn: Hữu Lũng, Văn Lãng, Tràng Định, Chi Lăng, 

diện tích khoảng 10-11 nghìn ha. Trong đó, Hữu Lũng 3,7 nghìn ha, Văn Lãng 

2,6 nghìn ha, Tràng Định 1,6 nghìn ha, Chi Lăng 2,1 nghìn ha. 

- Vùng na: Chi Lăng, Hữu Lũng, diện tích trên 3.500 ha; trong đó, Hữu 

Lũng 1.600 ha, Chi Lăng 1.900 ha. 

- Vùng quýt: Bắc Sơn, Bình Gia, Cao Lộc, Tràng Định với diện tích trên 

1.500 ha. 

- Vùng hồng: Cao Lộc, Chi Lăng, Văn Lãng, Văn Quan với diện tích trên 

2.000 ha; trong đó, Cao Lộc 650 ha, Văn Lãng 1.000 ha, Chi Lăng 150 ha và Văn 

Quan 200 ha 

- Vùng sản xuất thuốc lá: Bắc Sơn, Chi Lăng, Hữu Lũng. 
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- Vùng trồng lúa: Tràng Định, Lộc Bình, Hữu Lũng, Chi Lăng, Cao Lộc, 

Văn Quan. 

- Vùng trồng ngô: Bắc Sơn, Tràng Định, Chi Lăng, Hữu Lũng, Lộc Bình. 

- Vùng trồng rau: Lộc Bình, Cao Lộc, Chi Lăng, TP. Lạng Sơn, Văn Quan, 

với diện tích khoảng 10.000 ha, trong đó rau an toàn khoảng 5.000-5.500 ha: 

Thành phố 500 ha, Cao Lộc 2.000 ha, Lộc Bình 2.100 ha, Chi Lăng 500 ha, Văn 

Quan 400 ha. 

- Vùng trồng khoai lang: Lộc Bình, Cao Lộc, Chi Lăng, Tràng Định; diện 

tích khoảng 1.500 ha; trong đó, Cao Lộc 500 ha, Lộc Bình 700 ha, Trạng Định 

100 ha, Chi Lăng 200 ha. 

- Vùng trồng đậu đỗ các loại: Hữu Lũng, Chi Lăng, Lộc Bình, Văn Quan, 

Bắc Sơn. 

- Vùng sản xuất lạc: Hữu Lũng, Chi Lăng, Bắc Sơn. 

Chăn nuôi 

- Trâu: Lộc Bình, Hữu Lũng, Chi Lăng, Cao Lộc, Văn Quan, Bình Gia, 

Tràng Định, Văn Lãng, Bắc Sơn. 

- Bò: Chi Lăng, Bình Gia, Văn Quan. 

- Lợn: Hữu Lũng, Chi Lăng, Lộc Bình, Bắc Sơn, Tràng Định. 

- Dê: Chi Lăng, Lộc Bình, Bắc Sơn, Bình Gia, Hữu Lũng, Đình Lập, Văn 

Quan. 

- Ngựa: Hữu Lũng, Tràng Định, Đình Lập, Chi Lăng, Lộc Bình, Cao Lộc, 

Văn Quan. 

- Gia cầm: Hữu Lũng, Chi Lăng, Lộc Bình, Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn, 

Tràng Định. 

Các khu NNCNC sản xuất, chế biến bảo quản:  

Khu NNCNC sản xuất, chế biến bảo quản quả: Chi Lăng, Hữu Lũng, Bắc 

Sơn, Văn Lãng. 

Khu NNCNC sản xuất, chế biến hồi: Văn Quan, Bình Gia, Cao Lộc, Văn 

Lãng, Tràng Định. 

Khu NNCNC sản xuất, chế biến thông: Lộc Bình, Đình Lập, Cao Lộc. 

Phân bố phát triển không gian rừng và các loại rừng 

Vùng Lạng Sơn - Đồng Đăng: Phát triển rừng phòng hộ môi trường gắn với 

du lịch sinh thái, xây dựng hệ thống rừng phòng hộ biên giới. 
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Vùng Hữu Lũng - Chi Lăng: Trồng rừng sản xuất theo hướng thâm canh, 

nâng cao năng suất cây trồng, rút ngắn chu kỳ kinh doanh (trồng cây keo lai, bạch 

đàn kết hợp cây bản địa như lim, lát, nghiến). Quản lý tốt rừng hiện có nhất là 

rừng đặc dụng Hữu Liên để bảo tồn đa dạng sinh học. Phát triển rừng phòng hộ 

đầu nguồn, phòng hộ môi trường. 

Vùng Lộc Bình - Đình Lập: Phát triển hệ thống rừng phòng hộ đầu nguồn, 

phòng hộ biên giới, phòng hộ môi trường kết hợp du lịch sinh thái. Tập trung phát 

triển cây thông vừa lấy nhựa, vừa lấy gỗ. Phát triển các mô hình kinh tế trang trại, 

vườn rừng với tập đoàn cây lâm nghiệp, cây công nghiệp kết hợp cây ăn quả. 

Vùng Văn Quan - Bình Gia - Bắc Sơn: Phát triển thành vùng trồng hồi. Tập 

chung bảo vệ hệ sinh thái rừng trên núi đá vôi, phát triển hệ thống rừng phòng hộ 

đầu nguồn. Phát triển vùng sản xuất gỗ lớn. Trồng rừng sản xuất theo hướng 

chuyên canh, thâm canh bằng các loại cây keo lai kết hợp 30% diện tích cây bản 

địa như lim, lát, nghiến. 

Vùng Văn Lãng - Tràng Định: Phát triển vùng nguyên liệu giấy (tre, nứa), 

cây hồi. Phát triển vùng sản xuất gỗ lớn. Phát triển hệ thống rừng phòng hộ đầu 

nguồn, phòng hộ biên giới. 

Phân bố phát triển không gian nuôi trồng thuỷ sản 

Vùng 1: theo tuyến đường quốc lộ 1A thuộc huyện Hữu Lũng và một phần 

thuộc huyện Chi Lăng có sông Thương chảy qua, có quy mô diện tích nuôi khoảng 

300-400 ha. Ngoài ra còn có thể mở rộng diện tích bằng cách đào thêm các ao nhỏ 

và chú trọng nuôi cá lồng, bè. 

Vùng tuyến đường 4B: thuộc huyện Lộc Bình và một phần huyện Cao Lộc, 

chủ yếu khai thác thế mạnh các hồ chứa, đập dâng lớn để nuôi quảng canh cải 

tiến, bán thâm canh và nuôi cá lồng. Quy mô của vùng có diện tích nuôi trồng 

khoảng 130-200ha. Ngoài ra còn có khả năng mở rộng diện tích các ao, hồ nhỏ 

bằng cách chặn các dòng chảy từ các khe núi. Khai thác mặt nước của sông Kỳ 

Cùng để nuôi cá lồng. Đặc biệt vùng này còn có khả năng ương được cá giống 

trên các ruộng lúa chủ động nước. 

Vùng phía Tây Bắc thành phố Lạng Sơn: gồm huyện Tràng Định và một 

phần huyện Văn Lãng, Văn Quan. Quy mô mặt nước khoảng 400 ha. Chủ yếu 

khai thác mặt nước của các hồ chứa, đập dâng lớn (đập Thác Xăng, đập Bản Lải) 

và hai con sông Bắc Khê và Kỳ Cùng. Tại huyện Tràng Định có khả năng ươm cá 

giống vì có cánh đồng Thất Khê rộng, có nguồn nước thường xuyên và ổn định. 
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Chương 2 

PHẠM VI ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC VÀ THÀNH PHẦN 

MÔI TRƯỜNG, DI SẢN THIÊN NHIÊN CÓ KHẢ NĂNG BỊ TÁC ĐỘNG 

BỞI QUY HOẠCH 

2.1. Phạm vi thực hiện đánh giá môi trường chiến lược 

2.1.1. Phạm vi không gian 

Phạm vi không gian thực hiện ĐMC quy hoạch được xác định là là những 

vùng lãnh thổ có khả năng chịu tác động tiêu cực và tích cực do thực hiện quy 

hoạch. Phạm vi được xác định gồm: (1) Khu vực được nghiên cứu lập Quy hoạch 

bao gồm toàn bộ phạm vi phần lãnh thổ tỉnh Lạng Sơn với tổng diện tích tự nhiên 

831.018 ha, 11 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm thành phố Lạng Sơn và 10 

huyện (Cao Lộc, Văn Lãng, Tràng Định, Lộc Bình, Đình Lập, Văn Quan, Bình 

Gia, Bắc Sơn, Chi Lăng và Hữu Lũng) với 200 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 05 

phường, 14 thị trấn và 181 xã); và (2) Khu vực giáp danh với các tỉnh lân cận: 

Phía Đông Bắc giáp Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc; Phía 

Bắc giáp tỉnh Cao Bằng; Phía Nam giáp tỉnh Bắc Giang; Phía Đông Nam giáp 

tỉnh Quảng Ninh; Phía Tây giáp tỉnh Bắc Kạn; Phía Tây Nam giáp tỉnh Thái 

Nguyên (Hình 2.1). 

 

Hình 2.1. Bản đồ hành chính tỉnh Lạng Sơn  

Nguồn: Báo cáo QHT Lạng Sơn 
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Ngoài ra, trong quá trình nghiên cứu xây dựng quy hoạch cần xác định vai 

trò và các quan hệ kinh tế của tỉnh Lạng Sơn với các tỉnh lân cận có tác động trực 

tiếp đến tỉnh bao gồm: Cao Bằng, Bắc Giang, Quảng Ninh, Bắc Cạn, Thái 

Nguyên, Quảng Tây (Trung Quốc), Vùng Đông Bắc. 

2.1.2. Phạm vi thời gian 

Thông tin, số liệu sử dụng để nhận dạng, dự báo tác động của các vấn đề 

môi trường chính trong quá trình thực hiện Quy hoạch là chuỗi thông tin số liệu 

trong khoảng thời gian 2011-2015, 2016-2020. Thời gian dự báo xu thế tác động 

của việc thực hiện Quy hoạch đến môi trường và đề xuất các biện pháp giảm thiểu 

tác động tiêu cực, phát huy tác động tích cực là giai đoạn đến năm 2030, có tính 

đến năm 2050. 

2.2. Thành phần môi trường, di sản thiên nhiên, điều kiện về kinh tế - xã hội 

khu vực có khả năng bị tác động bởi Quy hoạch  

2.2.1. Thành phần môi trường 

2.2.1.1. Môi trường nước 

2.2.1.1.1. Nước mặt 

a) Tài nguyên nước mặt 

Lạng Sơn có mạng lưới sông suối, ao, hồ khá đa dạng với 271 hồ chứa, 972 

đập dâng các loại. Mật độ mạng lưới sông, suối dao động trung bình từ 0,6 – 1,2 

km/km2 bao gồm các sông chính là sông Kỳ Cùng, sông Thương, sông Lục Nam, 

sông Trung, sông Bắc Giang, sông Bắc Khê, sông Đồng Quy và sông Nà Lang. 

Hệ thống các hồ nước trên địa bàn tỉnh có 271 hồ nước được phân bố đồng 

đều tại các huyện, thành phố trong tỉnh, các hồ nước chủ yếu là nguồn nước dự 

trữ cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản phục vụ đời sống nhân dân. 

Hệ thống các suối chảy trên địa phận tỉnh Lạng Sơn bao gồm: suối Bông 

Lau ở xã Chi Lăng huyện Tràng Định, suối Khuổi Ngàn ở Tràng Định, suối Pác 

Luống, suối Tà Lài ở xã Tân Mỹ huyện Văn Lãng, suối Đồng Ý ở huyện Bắc Sơn, 

suối Tân Văn ở Bình Gia, suối Nà Hoan ở xã Văn Thụ huyện Bình Gia, suối Bản 

Giềng, suối Chợ Bãi ở huyện Văn Quan, suối Đình Lập, suối Tà Hón ở huyện 

Đình Lập, suối Khon Sè và suối Toòng Già ở huyện Lộc Bình, suối Cơn Quắc ở 

Lộc Bình, suối Cầu Đen, suối Pá Phiêng ở huyện Cao Lộc, suối Mai Sao ở huyện 

Chi Lăng, suối Ngọc Tuyền và suối Lao Ly ở Tp Lạng Sơn. 

Hệ thống các sông Kỳ Cùng, sông Thương ngoài mục đích phục vụ cho sản 

xuất nông nghiệp còn phục vụ cấp nước sinh hoạt, giao thông...  
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* Hệ thống sông Kỳ Cùng - Bắc Giang  

Sông Kỳ Cùng là con sông chính của tỉnh Lạng Sơn và là một phụ lưu của 

hệ thống sông Tây Giang. Bắt nguồn từ vùng núi Bắc Xa cao 1166 m thuộc huyện 

Đình Lập, sông chảy theo hướng chủ đạo Đông Nam - Tây Bắc từ Đình Lập qua 

huyện Lộc Bình, huyện Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn, thị trấn Na Sầm và đến 

Thất Khê sông uốn khúc và chuyển hướng Tây Bắc - Đông Nam, qua biên giới 

đổ vào đất Trung Quốc. Diện tích lưu vực sông vào khoảng 6,660 km2 với chiều 

dài dòng chính (tính đến biên giới Việt - Trung) là 243km. Sông Kỳ Cùng có các 

phụ lưu chính là sông Ba Thín, sông Bắc Giang và sông Bắc Khê. Sông Bắc giang 

và Sông Bắc Khê hợp lưu gần TT Thất Khê, huyện Tràng Định, Sông Bản Thín 

hợp lưu tại Bản Chu xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình. Nằm trong vùng địa hình núi 

thấp đến trung bình nên độ cao bình quân lưu vực sông Kỳ Cùng đạt 386 m và độ 

dốc bình quân đạt 18,8%. Hình thái sông Kỳ Cùng trong từng khu vực phản ánh 

rõ nét điều kiện địa chất kiến tạo trong khu vực. 

Thượng nguồn sông chảy trong địa hình núi trung bình, có các đỉnh cao 

trên 1000 m. Thành phần đất đá tạo nên địa hình núi là bột kết, cát kết, đá vôi, sét 

vôi nên đỉnh núi thường nhọn, sườn dốc, độ chia cắt sâu mạnh. Vì vậy, lòng sông 

Kỳ Cùng rất dốc, nhiều thác ghềnh và lưu vực hẹp ngang. Mạng lưới sông suối ở 

đây ở mức trung bình với mật độ lưới sông 0,83 km/km2.  

Phần trung lưu, lòng sông Kỳ Cùng nằm trùng với đứt gẫy Cao Bằng và 

chảy qua đá gốc chủ yếu là bột kết và phiến sét nên dòng sông uốn khúc, trắc diện 

dọc rất thoải, trắc diện ngang hình chữ U và mở rộng trung bình từ 100 - 200 m. 

Ven sông xuất hiện nhiều bãi bồi. Qua sườn núi phía Nam Mẫu Sơn chảy vào 

vùng hồ xưa Lạng Sơn. Vì vậy, mặc dù nằm trong khu vực khô của miền Bắc Việt 

Nam nhưng hiện tượng ngập lụt trên lưu vực sông Kỳ Cùng khá lớn và mang tính 

chất thường xuyên. Từ Lạng Sơn đến thị trấn Na Sầm, sông Kỳ Cùng chảy qua 

vùng núi đá Riolit cứng nên dòng sông nhiều thác nghềnh. Lưu vực sông Kỳ Cùng 

có dạng dài hẹp. Nó phù hợp với địa hình máng trũng, hệ số tập trung nước và hệ 

số uốn khúc lớn (2,11). Mạng lưới sông suối phát triển ở mức khá dày, mật độ 

lưới sông đạt 0,83 km/km2. Sông phát triển các phụ lưu tới cấp III, IV. Tổng các 

phụ lưu có chiều dài từ 10 km trở lên (đây là các sông suối có dòng chảy thường 

xuyên và ý nghĩa trong vấn đề cấp nước sử dụng) là 77 sông, suối, trong đó: Phụ 

lưu cấp I: 26 sông; Phụ lưu cấp II: 37 sông; Phụ lưu cấp III: 16 sông. 

Tuy nhiên, các phụ lưu này đều rất nhỏ, trong tổng số đó chỉ có 10 phụ lưu 

có diện tích trên 100 km2. Một số phụ lưu lớn như sông Ba Thín, Bắc Giang, Bắc 

Khê... 

Sông Ba Thín ở hữu ngạn sông Kỳ Cùng dài 52 km bắt nguồn từ Xeo Bò 

(Trung Quốc) chảy qua các xã Tam Gia, Tú Miệt, Khuất Xá, Tú Đoạn, đoạn qua 
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Lộc Bình dài 35 km, lưu lượng trung bình 6m3 /s, diện tích lưu vực 320 km2. Sông 

có độ cao trung bình lưu vực là 390m, độ dốc trung bình lưu vực nhỏ bằng 14,6%, 

độ rộng lưu vực hẹp 10,2 km. Sông Ba Thín bắt nguồn từ vùng núi cao bản Xung, 

cao 88 9m ở tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) gần biên giới Việt Trung, chảy theo 

hướng Đông Nam - Tây Bắc và đổ vào bờ phải của sông Kỳ Cùng ở xã Khuất Xa, 

huyện Lộc Bình. 

Sông Bắc Giang dài 114km, có diện tích lưu vực là 2,670km2 và là phụ lưu 

cấp 1 lớn nhất của sông Kỳ Cùng. Sông Bắc Giang bắt nguồn từ Đèo Gió, cao 

1,180m ở phía Tây Bắc lưu vực, chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam và nhập 

vào sông Kỳ Cùng ở bờ trái tại Sóc Giang, cách cửa sông chính 46km ở huyện 

Tràng Định. Trong đó, diện tích đá vôi là 358km2 chiếm 13,4%. Lưu vực sông 

Bắc Giang cao hơn hẳn so với lưu vực dòng chính sông Kỳ Cùng (trung bình là 

465m) và sông dốc hơn (độ dốc bình quân lưu vực 23,5%). Mạng lưới sông suối 

trong lưu vực phát triển hơn lưu vực dòng chính (1,01 km/km2) chảy trong tỉnh 

Lạng Sơn thuộc phần trung và hạ lưu sông Bắc Giang có diện tích lưu vực là 

1642km2 và chủ yếu diện tích đá vôi tập trung tại khu vực này. 

Sông Bắc Khê dài 53,5km, diện tích lưu vực của sông là 801 km2 là phụ 

lưu cấp 1 lớn thứ hai của sông Kỳ Cùng. Sông Bắc Khê bắt nguồn từ sườn Đông 

dải Ngân Sơn, chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, gần song song với sông 

Bắc Giang, đổ vào bờ trái của sông Kỳ Cùng ở Bản Chiêu, xã Đại Đồng, huyện 

Tràng Định. Sông có độ cao trung bình lưu vực là 378m, độ dốc trung bình lưu 

vực bằng 19,3%, độ rộng lưu vực 19km. 

* Hệ thống sông thượng nguồn Thái Bình  

Mạng lưới sông suối của tỉnh Lạng Sơn thuộc thượng nguồn sông Thái Bình 

tập trung trong lưu vực sông Thương - Phụ lưu cấp I lớn nhất của hệ thống, bao 

gồm thượng nguồn và trung lưu dòng chính sông Thương và phần thượng nguồn 

sông Lục Nam (phụ lưu cấp I lớn nhất của sông Thương), thượng và hạ lưu vực 

sông Trung (phụ lưu cấp I lớn thứ hai của sông Thương). 

- Dòng chính sông Thương  

Bắt nguồn từ dãy núi Na Pa Phước cao 600m, thuộc Chi Lăng (Lạng Sơn) 

chảy qua Lạng Giang và Yên Dũng của tỉnh Bắc Giang và đổ vào sông Cầu ở Phả 

Lại. Lưu vực sông Thương thuộc tỉnh Lạng Sơn có chiều dài sông 76km và diện 

tích lưu vực 1926km2. Trong đó, diện tích đá vôi chiếm tới 39,1% (910km2), tập 

trung chủ yếu phần lưu vực bờ phải của sông. Phần thượng nguồn, sông Thương 

chảy thẳng theo hướng Đông Bắc - Tây Nam, trùng với đứt gẫy và lòng sông Lạng 

Sơn hẹp và dốc, độ dốc lòng sông đạt tới 30%, bờ phải là vách đá vôi dốc đứng. 

Chiều rộng bình quân lưu vực ở đây là 6km và độ cao bình quân khu vực này là 

276m. Dòng sông chảy thẳng, hệ số uốn khúc 1,2. Trắc diện ngang lòng sông ở 
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đây có hình chữ V, rất điển hình với chiều rộng lòng sông từ 5 - 10m, độ sâu 3 - 

5m. Lòng sông mở rộng ở khu vực trung lưu, độ dốc lòng sông giảm còn (8 - 25)0 

/0, Lưu vực mở rộng ở đoạn này, chiều rộng trung bình trên 30km và có những 

phụ lưu lớn như: sông Hóa, sông Trung, Mùa cạn sông vẫn sâu tới 5 – 6m (do tác 

dụng của đập dâng nước Cầu Sơn). Nằm trong vùng đồi núi thấp nên độ cao trung 

bình toàn lưu vực sông Thương trong tỉnh Lạng Sơn là 190m và độ dốc bình quân 

lưu vực là 13,3%. Cấu tạo địa chất trên lưu vực sông Thương tồn tại những dải đá 

vôi lớn nên mạng lưới sông suối trong lưu vực sông Thương, thuộc Lạng Sơn kém 

phát triển nhất so với toàn lưu vực thượng nguồn sông Thái Bình. Mật độ lưới 

sông trung bình chỉ đạt 0,82 km/km2, các phụ lưu phân bố không đều ở hai bên 

bờ sông (hệ số không đối xứng đạt tới -0,58). Tổng số phụ lưu có chiều dài sông 

chính trên 10km, đổ vào sông Thương ở tỉnh Lạng Sơn là 24 sông. Trong đó, có 

9 phụ lưu cấp I, 13 phụ lưu cấp II và 2 phụ lưu cấp III nhưng trong đó3 sông có 

độ dài trên 25km. 

- Sông Lục Nam 

Là phụ lưu cấp II lớn nhất của sông Cầu đổ vào sông Thương. Nó có diện 

tích lưu vực là 3070km2 và chiều dài dòng chính là 175km, Bắt nguồn từ độ cao 

700m ở vùng núi Kham Sâu Chòm, chảy theo hướng Đông Bắc - Tây Nam, qua 

địa phận Sơn Động, Chũ, Lục Nam rồi nhập vào sông Thương ở làng Cơi, Lưu 

vực sông có dạng nan quạt, mở rộng theo hướng Bắc và Đông Bắc. Lưu vực sông 

Lục Nam thuộc địa phận Lạng Sơn có diện tích hứng nước 642 km2 là thượng 

nguồn của dòng chính và các phụ lưu của sông như Cẩm Đàn, … Vì vậy, lòng 

sông ở đây hẹp, độ uốn khúc lớn, độ dốc đáy sông 75%, Các sông đều có hướng 

chảy theo hướng Bắc Nam. 

- Sông Trung 

Sông Trung nằm ở hữu ngạn sông Thương, bắt nguồn từ vùng núi Võ Nhai 

thuộc Thái Nguyên, Bắc Cạn và đổ vào sông Thương tại Na Hoa, huyện Hữu 

Lũng, cách cửa sông Thương 97km, Lưu vực sông Trung có diện tích là 1270 km2 

nhưng diện tích đá vôi tới 651km2 (chiếm 51,3%) nên độ cao bình quân lưu vực 

không lớn 258m và độ dốc bình quân lưu vực 12,8%. Nằm trong phức nếp lồi Bắc 

Sơn và địa hình đá vôi ở khu vực đã và đang diễn ra các hoạt động karst mạnh 

mẽ, tạo nên các vách dựng đứng đỉnh nhọn, lởm chởm tai bèo nhiều hang hốc 

karst. Vì vậy, mặc dù độ cao bình quân lưu vực không lớn nhưng hai bờ sông vách 

đá dựng đứng, lòng sông lộ đá gốc nên sông chảy khá thẳng với hệ số uốn khúc 

chỉ đạt 1,4. Trên lưu vực xuất hiện nhiều phễu, hố sụt và sông suối ngầm lớn. Vì 

vậy, mạng lưới sông suối trong lưu vực thấp hơn hẳn so với toàn tỉnh Lạng Sơn 

(mật độ sông suối trung bình 0,71km/km2), Tuy nhiên, với mạng lưới sông ngầm 
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của địa hình đá vôi nên dòng chảy trên mặt thường có mối quan hệ với dòng chảy 

ngầm (nước sông cung cấp nước cho nước dưới đất vào mùa mưa). 

- Sông Hóa 

Sông Hoá là phụ lưu lớn thứ hai của sông Thương, sau sông Trung, Sông 

Hoá bắt nguồn từ vùng núi Khuổi Ma, cao 475m, chảy theo hướng Tây Bắc - 

Đông Nam, Sông Hoá nhập vào bờ trái của sông Thương ở Hữu Lũng, Có diện 

tích lưu vực là 385km2 và chiều dài dòng chính là 4 km. 

b) Diễn biến chất lượng nước mặt 

Diễn biến chất lượng nước mặt được đánh giá trên cơ sở chất lượng nước 

của các lưu vực sông, suối, hồ lớn trải đều trên địa bàn tỉnh. Nhìn chung chất 

lượng nước mặt ở các thượng nguồn trên địa bàn tỉnh còn tương đối tốt. Tuy nhiên, 

đã có 1 số khu vực có dấu hiệu ô nhiễm tại một số thời điểm. Mặc dù đây không 

phải là hiện tượng điển hình, thường gặp nhưng cũng cần có sự giám sát chặt chẽ. 

Theo số liệu quan trắc chất lượng nước mặt tại 32 vị trí thuộc địa bàn 11 

huyện/thành phố của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn trong giai đoạn 

2015-2020, diễn biến chất lượng nước mặt của Tỉnh Lạng Sơn được tóm tắt như 

tại sơ đồ sau đây.  

 
TP. Lạng Sơn 

 
Huyện Cao Lộc 

 Huyện Đình Lập Huyện Lộc Bình  
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Huyện Chi Lăng Huyện Hữu Lũng  

Huyện Văn Quan Huyện Bình Gia 

Huyện Bắc Sơn  Huyện Tràng Định 

 
Huyện Văn Lãng 

 

Hình 2.2. Kết quả phân tích hàm lượng COD các thủy vực trên các 

huyện của tỉnh Lạng Sơn 
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TP.Lạng Sơn 

 
 Huyện Cao Lộc 

 
Huyện Đình Lập 

 
Huyện Lộc Bình 

 
Huyện Chi Lăng 

 
Huyện Hữu Lũng 

 
Huyện Văn Quan 

 
Huyện Bình Gia 

 
Huyện Bắc Sơn 

 
Huyện Tràng Định 
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Huyện Văn Lãng 

 

Hình 2.3. Kết quả phân tích hàm lượng BOD các thủy vực trên các huyện 

của tỉnh Lạng Sơn 

Đánh giá chung về chất lượng nước mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn:  

Kêt quả phân tích chỉ số COD, BOD tại các thủy vực trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn cho thấy chất lượng môi trường nước mặt qua các đợt quan trắc tại các điểm 

quan trắc của tỉnh Lạng Sơn tương đối tốt. Bên cạnh việc duy trì chất lượng nước 

ở mức khá tốt thì chất lượng nước còn được cải thiện đáng kể qua từng năm, các 

chỉ tiêu phân tích tại phần lớn các vị trí quan trắc nằm trong giới hạn cho phép 

của QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1). 

Tuy nhiên, tai một số vị trí bị ô nhiễm chất hữu cơ điển hình (như: BOD5, 

COD, TSS, NH4,…), tại một số điểm quan trắc có dấu hiệu ô nhiễm tức thời:Hồ 

Phai Món, Suối Lao Ly (TP Lạng Sơn), Suối Tòng Già thị trấn Na Dương, Sông 

Bắc Giang tại xã Hoa Thám, Hồ Phai Danh. Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn 

nước mặt chủ yếu là do chưa kiểm soát và xử lý được triệt để các nguồn xả thải, 

đặc biệt là nước thải từ hoạt động sinh hoạt dân cư, đô thị hóa. Trong giai đoạn 

này, mặc dù sự cố môi trường do hoạt động sản xuất công nghiệp đã được kiểm 

soát tốt hơn nhưng vẫn còn xảy ra một số sự cố môi trường không nhỏ gây tác 

động đến môi trường nước. So với giai đoạn 2011-2015 cho thấy môi trường nước 

mặt tỉnh Lạng Sơn có sự biến đổi rõ rệt theo xu hướng giảm mức độ ô nhiễm. 

Công tác xử lý nước thải trên địa bàn thành phố đã được quan tâm đầu tư, 

đã xây dựng hệ thống nước thải bao phủ trên tuyến đường chính, phụ và thu gom 

tập trung về Nhà máy xử lý nước thải thuộc dự án hệ thống thoát nước và xử lý 

nước thải thành phố Lạng Sơn - giai đoạn 1. Nước thải sinh hoạt đô thị được thu 

về xử lý tập trung, góp phần giải quyết được tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại 

khu vực thành phố. Việc thu gom xử lý nước thải tại khu vực phía nam thành phố 

cũng đã được triển khai bằng việc đầu tư xây dựng thêm Trạm xử lý nước thải 

Khu tái định cư và dân cư nam thành phố công suất 1.000m3 ngày đêm. 

Ô nhiễm môi trường nước có tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng, 

các hệ sinh thái, gây ra những xung đột trong khai thác, sử dụng nguồn nước. Từ 

đó, gây ra những thiệt hại kinh tế không hề nhỏ cho xã hội. Để kiểm soát chất 
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lượng nước mặt của tỉnh Lạng Sơn phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa của tỉnh, việc xây dựng hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt và khu xử 

lý tập trung của các khu đô thị trong tỉnh là hết sức cần thiết vì đây là nguồn ô 

nhiễm nước mặt chính hiện nay. 

c) Các vấn đề môi trường nước mặt nổi cộm 

(i) Hạn hán, thiếu nước  

Trên địa bàn tỉnh đã xảy ra tình trạng hạn hán, thiếu nước tập trung vào 

mùa khô (lượng mưa ít). Một số huyện như huyện Văn Quan diện tích đất hạn hán 

về mùa khô lớn, chiếm khoảng 50% diện tích trên toàn huyện, một số nơi như xã 

Văn Mộng, Tràng Phái thường xuyên thiếu nước vào mùa khô. Huyện Hữu Lũng 

diện tích cấp nước đảm bảo chỉ đạt 35% thiếu nước tới 65% trên địa bàn Huyện. 

Một số xã thiếu nước trầm trọng như xã Minh Hòa 80% thiếu nước sử dụng do 

địa hình dốc ngược với sông, xã Hòa thắng thiếu nước sinh hoạt và nông nghiệp, 

xã Yên Vượng thiếu nước nông nghiệp và sinh hoạt, đời sống người dân cực kỳ 

khó khăn, xã Thanh Sơn và Tân Lập cũng thiếu nước cho sinh hoạt và nông 

nghiệp. Nguyên nhân thiếu nước xảy ra tại các vùng chủ yếu là do cấu tạo địa chất 

của các vùng này chủ yếu là đá vôi, nên vào mùa mưa lượng nước không được 

trữ lại gây ra tnh tr ́ ạng hạn hán và thiếu nước vào mùa khô. 

Theo kết quả nghiên cứu của dự án Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác 

và sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

thực hiện năm 2007, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 41 xã (8 huyện) đang xảy ra 

tình trạng thiếu nước, hạn hán phục vụ cho các mục đích dân sinh, kinh tế. 

Nguyên nhân do: Lượng mưa phân bố không đều, mùa khô kéo dài từ tháng 

XI đến tháng IV năm sau, với lượng mưa mùa khô chỉ chiếm từ 20 -25% tổng 

lượng mưa năm. Bên cạnh đó, với ¾ diện tích trên địa bàn toàn tỉnh chủ yếu là 

đồi núi, địa hình dốc phần lớn các sông suối đều ngắn và dốc, rừng bị tàn phá do 

đó khi mưa xong thì nguồn nước trên các sông suối nhanh bị cạn kiệt. Dẫn đến 

tình trạng thiếu nước trong mùa khô, đặc biệt là gây ra hạn hán trong vụ đông 

xuân. Ngoài ra, các khu sử dụng nước bị chia cắt, không chủ động được nguồn 

nước, khó khăn trong việc xây dựng, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng nói chung và các 

công tŕnh cấp nước, trữ nước và vệ sinh môi trường nói riêng. 

- Dân cư vùng núi cao có mật độ dân số thấp, nhiều hộ dân cư sống rải rác 

gây khó khăn cho việc cấp nước tập trung. 
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- Ý thức người dân trong việc sử dụng và quản lý các công trình cấp nước 

chưa cao, người dân có ý thức ỉ lại trông chờ vào sự đầu tư của nhà nước nên việc 

quản lý vận hành các công trình đã đầu tư xây dựng chưa được tốt. 

(ii) Xả nước thải vào nguồn nước 

Nước thải từ đô thị, khu công nghiệp và các sở sản xuất chế biến nhỏ lẻ 

chưa được xử lý đạt quy chuẩn môi trường đã xả thải ra nguồn tiếp nhận (sông, 

suối, ao, hồ) gây ô nhiễm nước. Một số đơn vị xả thải vi phạm trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn làm ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nước mặt như: Công ty TNHH 

Tuấn Minh (sơ chế chân gà), Công ty cổ phần lâm sản Thành An (chế biến gỗ), 

Công ty cổ phần Gia Lộc, Công ty than Na Dương, Công ty nhiệt điện Na Dương... 

Mặt khác việc xử lý nước thải ở các cơ sở sản xuất, bệnh viện và trạm y tế 

xã chưa được thực hiện tốt, một lượng rác thải sinh hoạt, chất thải rắn chưa thu 

gom hết,… là những nguồn gây ra ô nhiễm nước. 

Trung lưu sông Kỳ Cùng chảy qua các huyện Cao Lộc, thành phố Lạng 

Sơn, một phần huyện Chi Lăng, Văn Quan và Văn Lãng. Do tác động của các 

nguồn xả thải sản xuất, nhất là chế biến khoáng sản, khai thác cát sỏi giữa lòng 

sông, nguồn thải sinh hoạt và nguồn thải y tế, nên chất lượng nước ở đoạn sông 

chảy qua thành phố Lạng Sơn bị suy giảm. 

Về tình trạng ô nhiễm nước ở nông thôn, phần lớn các chất thải của con 

người và gia súc chưa được xử lý nên ngấm xuống đất hoặc bị rửa trôi, làm cho 

tình trạng ô nhiễm nguồn nước về chất hữu cơ và vi sinh vật ngày càng cao. 

2.2.1.1.2. Nước dưới đất 

a) Tài nguyên nước dưới đất 

*) Đặc điểm địa chất thủy văn 

Dựa vào điều kiện địa chất, địa chất thủy văn, tỉnh Lạng Sơn được xác định 

gồm các đơn vị chứa nước sau:  

- Phức hệ chứa nước trầm tích Đệ Tứ (Q): Trầm tích Đệ tứ phân bố rộng 

rãi trong vùng và được chia làm 2 loại gồm: các tàn tích do phong hóa eluvi, sườn 

tích deluvi, lũ tích proluvi và bồi tích aluvi ven sông Kỳ Cùng và các sông suối 

trong vùng. Các trầm tích eluvi, deluvi và proluvi có thành phần hỗn tạp, gồm các 

mảnh vụn, sét, sét pha, cát pha, tetravotxa. Chiều dày của phức hệ chứa nước trầm 

tích Đệ Tứ thay đổi từ 0,2m đến 12m. Chiều sâu của tầng chứa nước dao động từ 

0 đến 5,2m và biến đổi theo mùa. Việc khai thác nước trong vùng chủ yếu là các 

giếng đào với lưu lượng dao động từ 0,01 – 0,2 l/s. 
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- Tầng chứa nước trầm tích Neogen hệ tầng Lộc Dương (N/d): Tầng chứa 

nước trầm tích Neogen hệ tầng Lộc Dương phân bố ở phía Đông-Bắc vùng nghiên 

cứu, tạo thành một dải kéo dài theo phương Tây Bắc-Đông Nam, dọc theo đới sụt 

lún của đứt gãy sâu Cao Bằng-Lạng Sơn-Tiên Yên. Phần lộ lớn nhất của tầng phân 

bố ở phía Đông-Nam của thị trấn Đồng Đăng, với diện tích 0,36 km2. Thành đất 

đá gồm tuf, cát bột kết, phần đáy có cuội sạn kết. Chiều dày của tầng khoảng 400 

m. Đất đá của tầng bị nứt nẻ không đều chủ yếu trong đới phong hóa và đới nứt 

nẻ kiến tạo vì thế mức độ chứa nước của tầng không đều. 

- Phức hệ chứa nước trầm tích lục nguyên xen phun trào Triat (T):  

+ Tầng chứa nước các trầm tích phun trào Creta – Paleogen lộ ra lớn nhất 

tại khu vực xã Hoàng Đồng thuộc phía Tây của thành phố Lạng Sơn với diện tích 

khoảng 2 km2, còn lại là các chỏm nhỏ. Nước dưới đất trong tầng chủ yếu tồn tại 

trong các nứt nẻ phong hóa và kiến tạo. Mức độ chứa nước không đều và yếu. 

Thành phần của tầng gồm bazan, dạng loang lổ và rilolit, cát, sạn kết tủa và các 

lớp mỏng sét bột kết. Các đất đá của tầng phân bố chủ yếu trên khu vực địa hình 

núi cao từ 200-500 m, với độ phân cắt sâu. Chiều dày của tầng khoảng 200 m. 

+ Tầng chứa nước trầm tích lục nguyên xen Cacbonat Pecni trên hệ tầng 

Bản Lỏng (P2 bl): Tầng chứa nước khe nứt phân bố chủ yếu ở khu vực Đông và 

Đông-Nam thành phố Lạng Sơn với diện tích khoảng 17 km2. Thành phần của 

tầng chủ yếu là các đá lục nguyên mầu tím, nâu đỏ và gồm 2 phần: phần dưới hạt 

thô hơn gồm cát, sạn kết hạt thô đến trung bình, thấu kính cuội kết phân lớp dày 

xen kẹp bột kết, sét kết; phần trên gồm sét kết xen bột kết, kẹp đá phiến sét. Chiều 

dày của tầng dao động từ 1,150 tới 1,600m. Nước chứa trong tầng chủ yếu là 

không áp. Nguồn cung cấp là nước mưa và thoát ra thành các mạch hoặc thoát 

trực tiếp vào mạng xâm thực. Mức chứa nước không đều, từ nghèo tới trung bình. 

- Tầng chứa nước trầm tích cacbonat cacbon giữa – pecni dưới hệ tầng Tam 

Thanh (C2-P1): Tầng chứa nước khe nứt trầm tích lục nguyên phun trào được lộ 

ra lớn nhất trên khu vực thị trấn Đồng Đăng, thành phố Lạng Sơn với diện tích 

khoảng 55 km2 và ở hai dải chính, phía Đông và phía Tây của thị trấn Na Sầm. 

Thành phần thạch học gồm cát sạn kết, xen bột kết, phiến sét ryolit, ryoloit 

porphyr. Chiều dày của tầng từ 350 đến 450 m. Nguồn cung cấp nước cho tầng là 

nước mưa và thoát trực tiếp vào mạng xâm thực, Mức chứa nước khá nhưng không 

đều, các khu vực có nước đều tập trung ở khu vực phía Nam và Tây Nam, là nơi 

dân cư tập trung có nhu cầu nước khá lớn. 

*) Các thành tạo địa chất chứa nước 
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Trên địa tỉnh Lạng Sơn, nước dưới đất tồn tại ở hai dạng 2: nước lỗ hổng 

của các trầm tích bở rời và nước khe nứt, kể cả khe nứt cactơ của các khối đá gắn 

kết chặt. 

- Nước lỗ hổng: 

Môi trường tạo lỗ hổng chứa nước là các trầm tích bở rời Đệ Tứ. Tài nguyên 

nước ở tầng chứa nước lỗ hổng có diện phân bố hẹp, chủ yếu nằm trong thung 

lũng giữa núi, ven các sông suối, như sông Kỳ Cùng. Chiều dày của tầng chứa 

nước thay đổi phụ thuộc vào điều kiện địa hình, trung bình từ 10-15 m. Đất đá 

gồm nhiều nguồn gốc khác nhau, như aluvi, proluvi, eluvi, deluvi với các thành 

phần là cát, sét, cuội, sỏi có độ chọn lọc kém. Các lớp sét, sét bột, bột cát đôi chỗ 

có lẫn cả dăm sạn và kết vón laterit. 

Độ giàu nước của tầng chứa nước lỗ hổng đã được nghiên cứu qua nhiều 

công trình. Kết quả cho thấy, hầu hết các điểm lộ đều có lưu lượng Q nhỏ hơn 

0,005 l/s và ở lỗ khoan có tỷ lưu lượng q nhỏ hơn 0,05 l/sm. Do vậy, có thể nhận 

định, tầng chứa nước trong trầm tích Đệ Tứ thuộc tầng nghèo nước. 

Chiều sâu mực nước trong tầng thay đổi trong phạm vi rộng và biến đổi 

mạnh theo mùa, trung bình từ 2 đến 10,1 m, một số giếng về mùa khô đã bị cạn 

kiệt nước. 

Về chất lượng nước của tầng, kết quả phân tích chất lượng nước cho thấy 

có các kiểu từ clorua – bicacbonat – natri – canxi đến clorua – natri. Độ pH từ axit 

yếu đến trung tính. Tổng độ khoáng hóa M trung bình từ 0,1 – 0,5 g/l, nước thuộc 

loại nhạt đến siêu nhạt. Các chỉ tiêu nhiễm bẩn, như NH4 +, NO2, NO3 chỉ gặp ở 

một vài điểm, nhưng hàm lượng không đáng kể (0,04 – 0,001 mg/l). Nước trong, 

không màu, không mùi, vị nhạt, Nguồn cung cấp chính cho phức hệ chứa nước 

này là nước mưa. 

Tóm lại, nước lỗ hổng trong trầm tích Đệ Tứ của khu vực, mặc dù có chất 

lượng tốt, nhưng tầng thuộc loại nghèo nước, ít có ý nghĩa cung cấp với qui mô 

lớn, mà chỉ có thể đáp ứng cho những nhu cầu nhỏ, từ 1 đến 20 m3 /ngày cho các 

hộ gia đình hoặc các xí nghiệp loại nhỏ. 

- Nước khe nứt: 

Nước khe nứt chiếm từ 85 – 90% diện tích của khu vực. Nước khe nứt, kể 

cả khe nứt cactơ tồn tại trong các đá nứt nẻ của các trầm tích lục nguyên và trong 

các hang hốc cactơ của các trầm tích cacbonat hoặc dưới dạng xen kẹp giữa các 

trầm tích này, trong đó nước khe nứt có diện tích lớn hơn. Sự phân bố của nước 

khe nứt không đều và mang tính cục bộ. Độ giàu nước phụ thuộc vào mức độ phát 
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triển khe nứt và hang hốc cactơ và bị tách biệt với nhau bởi những đất đá thấm 

nước rất kém. Nhìn chung, trong các trầm tích cacbonat, mức chứa nước từ giàu 

đến rất giàu. Ngược lại, trong các trầm tích lục nguyên, phần lớn thuộc loại nghèo 

nước. Chiều sâu mực nước của nước dưới đất trong các dạng tồn tại này phụ thuộc 

vào địa hình, trung bình từ 2 – 5 m trong các địa hình thấp, bằng phẳng và lớn hơn 

5 m trên các sườn núi. Các tầng chứa nước khe nứt thường mang tính áp lực cho 

nên một số nơi mực nước nằm cao hơn mặt đất. 

Về chất lượng nước khe nứt, hầu hết thuộc loại nước nhạt đến siêu nhạt. 

Tổng độ khoáng hóa dao động từ 0,1 đến dưới 1gam/l. 

b) Diễn biến chất lượng nước dưới đất 

Hiện trạng khai thác nước dưới đất tỉnh Lạng Sơn chủ yếu phục vụ cho mục 

đích cấp nước sinh hoạt tại các trạm cấp nước sinh hoạt.  Ngoài ra, trên địa bàn 

các huyện còn có một lượng lớn các giếng khoan hộ gia đình khai thác nước dưới 

đất phục vụ cho mục đích sinh hoạt. 

Trong giai đoạn 2015-2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn 

đã tiến hành quan trắc chất lượng môi trường nước dưới đất theo 2 đợt mỗi năm 

(mùa mưa và mùa khô). Kết quả quan trắc và phân tích chất lượng nước dưới đất 

tại 11 huyện/thành phố của tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020 như sau: 

(1) Diễn biến chất lượng nước dưới đất tại khu vực thành phố Lạng Sơn và 

huyện Cao Lộc 
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Bảng 2.1: Hàm lượng NH4+(N), NO3-(N) trong nước dưới đất trung bình tại một số trạm bơm và một số hộ gia đình trên 

địa bàn thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2015 – 2020 

Vị trí quan trắc Năm 

6 tháng cuối năm 

2015 

2016 2017 2018 2019 6 tháng đầu năm 

2020 

NH4+(N) NO3-

(N) 

NH4+(N) NO3-

(N) 

NH4+(N) NO3-

(N) 

NH4+(N) NO3-

(N) 

NH4+(N) NO3-

(N) 

NH4+(N) NO3-

(N) 

Trạm bơm H7 <0.023 - - 5.13 - 5.33 - 5.21 - 0.08 - - 

Trạm bơn H3 <0.023 - 0.312 4.67 - 4.97 - 4.73 - 1.70 0.17 0.28 

Trạm bơm H1 <0.023 - 0.179 8.12 - 4.47 - 4.16 - 2.87 0.06 0.58 

Trạm bơm H8 <0.023 - - 4.22 - 4.77 - 3.90 - 1.37 0.11 0.75 

Trạm bơm H10 <0.023 - 0.162 0.72 - 0.90 - 0.87 - 1.03 0.035 0.76 

Trạm bơm H9 <0.023 - - 0.28 0.051 1.81 - 0.44 - 0.60 - - 

Trạm bơm D2 (gần 

Thành Nhà Mạc) 

- - - - - - - - - - <0.01 6.34 

Hộ gia đình, cá 

nhân tại xã Quảng 

lạc 

<0.023 - 0.068 0.23 - 2.74 - 0.38 - 0.79 <0.01 1.56 

Hộ gia đình, cá 

nhân thôn Tềnh 

Chè, xã Hồng 

Phong 

<0.023 - - 0.64 - 3.24 - 4.15 - 1.11 0.15 3.22 

Hộ gia đình, cá 

nhân thị trấn Cao 

Lộc 

<0.023 - - 4.71 - 5.18 - 4.14 - 1.03 0.08 4.21 

Hộ gia đình, cá 

nhân thị trấn Đồng 

Đăng 

<0.023 - 0.529 7.00 - 5.86 - 3.60 - 1.23 <0.01 1.4 
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Vị trí quan trắc Năm 

6 tháng cuối năm 

2015 

2016 2017 2018 2019 6 tháng đầu năm 

2020 

NH4+(N) NO3-

(N) 

NH4+(N) NO3-

(N) 

NH4+(N) NO3-

(N) 

NH4+(N) NO3-

(N) 

NH4+(N) NO3-

(N) 

NH4+(N) NO3-

(N) 

Hộ gia đình, cá 

nhân thôn Bó Ma, 

xã HợpThành 

<0.023 - - 3.58 - 3.64 - 2.02 - 0.89 <0.01 0.67 

Hộ gia đình, cá 

nhân xã Mai Pha 

- - - - - - - - - - 0.03 0.14 

QCVN 09-

MT:2015/BTNMT 

1 15 1 15 1 15 1 15 1 15 1 15 

Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020 

Bảng 2.1 trình bày kết quả quan trắc và phân tích cho thấy hàm lượng NH4(N) và NO3-(N) tại các trạm bơm khai thác nước 

dưới đất phục vụ cho mục đích cấp nước sinh hoạt và các giếng khoan của các hộ gia đình có chất lượng tương đối tốt, luôn nằm 

trong giới hạn cho phép của QCVN 09-MT:2015/BTNMT.  

Bảng 2.2: Hàm lượng Fe, Zn trong nước dưới đất trung bình tại một số trạm bơm và một số hộ gia đình trên địa bàn 

thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2015 – 2020 

Vị trí quan trắc Năm 

6 tháng cuối năm 

2015 

2016 2017 2018 2019 6 tháng đầu năm 

2020 

Fe Zn Fe Zn Fe Zn Fe Zn Fe Zn Fe Zn 

Trạm bơm H7 
0.067 0.055 0.451 0.021 0.271 0.057 - - 0.174 - - - 
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Vị trí quan trắc Năm 

6 tháng cuối năm 

2015 

2016 2017 2018 2019 6 tháng đầu năm 

2020 

Fe Zn Fe Zn Fe Zn Fe Zn Fe Zn Fe Zn 

Trạm bơn H3 
0.087 0.036 - 0.023 0.164 0.034 - - 0.117 - 0.26 - 

Trạm bơm H1 
0.094 0.032 - 0.172 0.116 - - - 0.241 - 0.12 - 

Trạm bơm H8 
0.079 0.051 - - 0.112 - - - - - 0.56 - 

Trạm bơm H10 
0.053 0.072 - - 0.16 0.038 - - 0.089 - 0.83 - 

Trạm bơm H9 
0.111 0.055 0.143 - 0.069 - - - - - - - 

Trạm bơm D2 (gần 

Thành Nhà Mạc) 
-  -  -  - - - - <0.02 - 

Hộ gia đình, cá 

nhân tại xã Quảng 

lạc 

0.064 0.034 0.135 0.027 0.107 - KPHĐ  0.085 - <0.02  

Hộ gia đình, cá 

nhân thôn Tềnh 

Chè, xã Hồng 

Phong 

0.049 0.057 - - - 0.075 - - 0.127 - 3.35  

Hộ gia đình, cá 

nhân thị trấn Cao 

Lộc 

0.061 0.022 0.178 - - 0.095 - - 0.195 - 0.78  

Hộ gia đình, cá 

nhân thị trấn Đồng 

Đăng 

0.043 0.023 - 0.018 - 0.103 - - 0.085 - 0.43  
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Vị trí quan trắc Năm 

6 tháng cuối năm 

2015 

2016 2017 2018 2019 6 tháng đầu năm 

2020 

Fe Zn Fe Zn Fe Zn Fe Zn Fe Zn Fe Zn 

Hộ gia đình, cá 

nhân thôn Bó Ma, 

xã HợpThành 

0.117 0.04 - 0.022 - 0.106 - - 0.241 - <0.02  

Hộ gia đình, cá 

nhân xã Mai Pha 
-  -  -  - - -    

QCVN 09-

MT:2015/BTNMT 
5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5  

Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020 
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Bên cạnh đó, kết quả quan trắc và phân tích hàm lượng Fe và Zn tại các 

trạm bơm khai thác nước dưới đất phục vụ cho mục đích cấp nước sinh hoạt và 

các giếng khoan của các hộ gia đình cho thấy chất lượng nguồn nước dưới đất khá 

tốt, hàm lượng kim loại tại các vị trí quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép 

của QCVN 09-MT:2015/BTNMT (Bảng 2.2). Mặc dù vậy, kết quả quan trắc 6 

tháng đầu năm 2020 cho thấy tại các vị trí quan trắc hàm lượng Fe có xu hướng 

tăng, cao nhất là hộ gia đình, cá nhân thôn Tềnh Chè, xã Hồng phong có hàm 

lượng sắt là 3.35mg/l tăng 68.3 lần so với năm 2015. 

Nhận xét chung: Qua kết quả phân tích có thể thấy chất lượng nước tại 

các trạm bơm và tại các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Lạng Sơn 

và huyện Cao Lộc tương đối tốt có thể sử dụng khai thác làm nguồn nước sinh 

hoạt và phục vụ cho các hoạt động nông nghiệp. 

(2) Diễn biến chất lượng nước dưới đất tại khu vực huyện Đình Lập  

Qua kết quả phân tích cho thấy chất lượng nguồn nước dưới đất tại giếng 

khoan khu vực thị trấn Đình Lập tương đối tốt, các thông số gây ô nhiễm đều nằm 

trong giới hạn cho phép của QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng nước dưới đất. Chi tiết kết quả phân tích được trình bày 

tại Bảng 2.3. Những năm trở lại đây chất lượng nước giếng đã ổn định hơn đáp 

ứng được nhu cầu cung cấp nước sinh hoạt cho khu vực. 

Bảng 2.3: Hàm lượng các yếu tố quan trắc nguồn nước dưới đất tại giếng 

khoan khu vực thị trấn Đình Lập trong giai đoạn 2015-2020 

Thông số quan 

trắc 

Năm 

6 tháng 

cuối 

năm 

2015 

2016 2017 2018 2019 6 tháng 

đầu 

năm 

2020 

QCVN 09- 

MT:2015/BTNMT 

pH 7.45 6.48 6.7 6.67 6.59 - 5.5-8.5 

NH4+(N) <0.023 - 0.153 - - - 1 

NO2-(N) - - - - - - 1 

NH3-(N) - 1.104 0.838 0.868 1.37 <0.02 15 

Fe 0.055 - 0.06 - 0.085 0.08 5 

Zn 0.043 - - - - - 3 

Mn - - - - - <0.021 0.5 

Cu - - - - - <0.05 1 

Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 
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(3) Diễn biến chất lượng nước dưới đất tại khu vực huyện Lộc Bình, Chi 

Lăng 

Theo số liệu quan trắc của Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn giai 

đoạn 2015-2020, hàm lượng amoni và nitrat trung bình năm tại một số vị trí quan 

trắc trên địa bàn huyện Lộc Bình, Chi Lăng được trình bày tại Bảng 2.4. 



81 

Bảng 2.4: Hàm lượng NH4 +(N), NO3-(N) trung bình tại một số trạm cấp nước và một số hộ gia đình, cá nhân trên địa 

bàn huyện Lộc Bình, Chi Lăng giai đoạn 2015 – 2020 

Vị trí quan trắc Năm 

6 tháng cuối năm 

2015 

2016 2017 2018 2019 6 tháng đầu năm 

2020 
NH4+(N) NO3-

(N) 

NH4+(N) NO3-

(N) 

NH4+(N) NO3-

(N) 

NH4+(N) NO3-

(N) 

NH4+(N) NO3-

(N) 

NH4+(N) NO3-

(N) 

Hộ gia đình, cá nhân thị trấn Lộc 

Bình 

<0.023 - - 2.386 0.265 2.628 - 1.234 - 0.39 <0.01 0.46 

Hộ gia đình, cá nhân thị trấn Na 

Dương 

<0.023 - - 0.524 0.327 0.239 0.213 - 0.213 - <0.01 0.34 

Trạm bơm thị trấn Đồng Mỏ <0.023 - - 2.480 - - - 2.208 - 0.625 <0.01 0.49 

Hộ gia đình, cá nhân xã Bằng 

Mạc 

<0.023 - - 1.204 - - - 1.089 - 0.65 <0.01 0.82 

Giếng khoan thôn Than Muội <0.023 - - 2.286 - 1.818 - 2.291 - 1.04 - - 

Hộ gia đình, cá nhân thị trấn 

Đồng Mỏ 

- - - - - - - - - - <0.01 1.32 

Hộ gia đình, cá nhân thị trấn Chi 

Lăng 

<0.023 - - 3.159 0.067 3.273 - 2.988 - 1.275 <0.01 0.26 

QCVN 09-MT:2015/BTNMT 1 15 1 15 1 15 1 15 1 15 1 15 

Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 
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Số liệu trình bày tại Bảng 2.4 cho thấy chất lượng nguồn nước dưới đất tại 

các trạm bơm khai thác nước dưới đất phục vụ cho mục đích cấp nước sinh hoạt 

của địa phương tương đối ổn định. Hàm lượng amoni và nitrat giai đoạn 2015 – 

2020 tại trạm bơm tương đối nhỏ đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

09- MT:2015/BTNMT.  

Kết quả phân tích cũng cho thấy chất lượng nguồn nước dưới đất của các 

hộ gia đình, cá nhân cũng tương đối tốt. Hàm lượng amoni và nitrat tại các vị trí 

quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 09-MT:2015/BTNMT. 

Hàm lượng nitrat trung bình theo các năm có xu hướng giảm dần thể hiện rõ trong 

Hình 2.4 

 

Hình 2.4. Hàm lượng NO3 - (N) trung bình tại một số trạm cấp nước và 

một số hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Lộc Bình, Chi Lăng giai 

đoạn 2015 - 2020 

Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020 
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Bảng 2.5: Hàm lượng Fe, Zn trung bình tại một số trạm cấp nước và một số hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Lộc 

Bình, Chi Lăng giai đoạn 2015 – 2020 

Vị trí quan trắc Năm 

6 tháng cuối năm 

2015 

2016 2017 2018 2019 6 tháng đầu năm 

2020 
Fe Zn Fe Zn Fe Zn Fe Zn Fe Zn Fe Zn 

Hộ gia đình, cá nhân thị trấn Lộc 

Bình 

0.574 0.025 0.057 - 0.087 - - - 0.64 - 1.1 - 

Hộ gia đình, cá nhân thị trấn Na 

Dương 

0.12 0.043 0.130 0.043 0.073 - 0.369 - - - 0.16 - 

Trạm bơm thị trấn Đồng Mỏ 0.069 0.041 0.070 0.065 0.040 - - - - - 0.32 - 

Hộ gia đình, cá nhân xã Bằng 

Mạc 

0.078 0.028 0.086 0.018 0.041 - - - - - 0.17 - 

Giếng khoan thôn Than Muội 0.087 0.048 - 0.021 0.303 - - - 0.08 - - - 

Hộ gia đình, cá nhân thị trấn 

Đồng Mỏ 

-  -  - - - - - - 0.28 - 

Hộ gia đình, cá nhân thị trấn Chi 

Lăng 

0.105 0.041 - 0.047 0.141 - - - 0.06 - 0.43 - 

QCVN 09-MT:2015/BTNMT 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 

Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020 
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Qua các bảng kết quả phân tích ở trên cho thấy, đối với trạm bơm khai thác 

nước dưới đất phục vụ cho mục đích cấp nước sinh hoạt chất lượng nguồn nước 

dưới đất của khu vực tương đối ổn định. Hàm lượng kim loại giai đoạn 2015 – 

2020 tại trạm bơm tương đối nhỏ đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

09-MT:2015/BTNMT.  

Chất lượng nguồn nước dưới đất của các hộ gia đình, cá nhân tương đối tốt. 

Hàm lượng kim loại tại các vị trí quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép của 

QCVN 09-MT:2015/BTNMT. Hàm lượng kim loại trong nước thấp thể hiện rõ 

chất lượng nước trên địa bàn huyện Lộc Bình, Chi Lăng tương đối tốt không gây 

ảnh hưởng đến hệ sinh thái. Tuy nhiên theo kết quả quan trắc hàm lượng Fe 6 

tháng đầu năm 2020 đang có xu hướng tăng cần có các biện pháp bảo vệ kịp thời.  

Như vậy, kết quả phân tích có thể thấy chất lượng nước tại các trạm bơm 

và tại các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Lộc Bình và Chi Lăng tương 

đối tốt có thể sử dụng khai thác làm nguồn nước sinh hoạt và phục vụ cho các 

hoạt động nông nghiệp. 

(4) Diễn biến chất lượng nước dưới đất tại khu vực huyện Hữu Lũng, Văn 

Quan 

Kết quả phân tích cho thấy chất lượng nguồn nước dưới đất của các hộ gia 

đình, cá nhân trên địa bàn huyện Hữu Lũng và Văn Quan tương đối tốt (Bảng 

2.6). Hàm lượng kim loại tại các vị trí quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép 

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

nước dưới đất. Tuy nhiên so với giai đoạn trước thì hàm lượng kim loại có xu 

hướng tăng (chi tiết tại Bảng 2.7), tuy không nhiều nhưng cũng thấy rõ sự thay 

đổi chất lượng nước trên địa bàn huyện cần có những biện pháp để cải thiện. 
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Bảng 2.6: Hàm lượng NH4 +(N), NO3-(N) trung bình tại một số trạm cấp nước và một số hộ gia đình, cá nhân trên địa 

bàn huyện Hữu Lũng, Văn Quan giai đoạn 2015 – 2020 

Vị trí quan trắc Năm 

6 tháng          

cuối năm 2015 

2016 2017 2018 2019 6 tháng          

đầu năm 2020 
NH4+(N) NO3-

(N) 

NH4+(N) NO3-

(N) 

NH4+(N) NO3-

(N) 

NH4+(N) NO3-

(N) 

NH4+(N) NO3-

(N) 

NH4+(N) NO3-

(N) 

Hộ gia đình, cá nhân xã Đồng 

Tiến 

<0.023 - - 1.392 0.052 1.679 - 1.124 - 0.24 0.08 0.12 

Hộ gia đình, cá nhân xã Sơn Hà <0.023 - - 0.755 - - - 0.273 - - <0.01 0.04 

Hộ gia đình, cá nhân khu ga 

Bắc Lệ, xã Tân Thành 

<0.023 - - 1.212 0.036 1.183 - KPHĐ - - 0.104 0.37 

Hộ gia đình, cá nhân thị trấn 

Văn Quan 

<0.023 - - 1.223 0.043 1.013 - 1.553 - 0.565 <0.01 0.11 

Hộ gia đình, cá nhân chợ Điềm 

He, xã Điềm He 

<0.023 - - 2.023 0.098 2.151 - 1.988 - 0.7.5 <0.01 0.49 

QCVN 09-MT:2015/BTNMT 1 15 1 15 1 15 1 15 1 15 1 15 

Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 
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Bảng 2.7: Hàm lượng Fe, Zn trung bình tại một số trạm cấp nước và một số hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Hữu 

Lũng, Văn Quan giai đoạn 2015 – 2020 

Vị trí quan trắc Năm 

6 tháng cuối năm 

2015 

2016 2017 2018 2019 6 tháng đầu năm 

2020 

Fe Zn Fe Zn Fe Zn Fe Zn Fe Zn Fe Zn 

Hộ gia đình, cá nhân xã Đồng 

Tiến 

0.108 0.036 - - 0.152 - 0.372 - - - 0.78 - 

Hộ gia đình, cá nhân xã Sơn Hà 0.232 0.046 - 0.025 0.059 0.138 0.208 - - - 0.26 - 

Hộ gia đình, cá nhân khu ga Bắc 

Lệ, xã Tân Thành 

0.097 0.055 1.408 - 0.457 - 0.905 - 0.085 - 1.82 - 

Hộ gia đình, cá nhân thị trấn 

Văn Quan 

0.151 0.038 0.031 - 0.076 0.347 0.120 - 0.06 - 0.05 - 

Hộ gia đình, cá nhân chợ Điềm 

He, xã Điềm He 

0.136 0.05 - - 0.207 1.399 0.105 - - - 0.04 - 

QCVN 09-MT:2015/BTNMT 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 

Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020 
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(1) Diễn biến chất lượng nước dưới đất tại khu vực huyện Bình Gia, Tràng 

Định 

Qua kết quả phân tích cho thấy chất lượng nguồn nước dưới đất của các hộ 

gia đình, cá nhân trên địa bàn 2 huyện tương đối tốt (Bảng 2. 8). Hàm lượng kim 

loại tại các vị trí quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 09-

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

(Chi tiết trình bày tại Bảng 2.9) 
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Bảng 2. 8: Hàm lượng NH4 +(N), NO3-(N) trung bình tại một số hộ gia đình, cá nhân khoan giếng trên địa bàn huyện 

Bình Gia, Tràng Định giai đoạn 2015 – 2020 

Vị trí quan trắc Năm 

6 tháng          

cuối năm 2015 

2016 2017 2018 2019 6 tháng          

đầu năm 2020 

NH4+(N) NO3-

(N) 

NH4+(N) NO3-

(N) 

NH4+(N) NO3-

(N) 

NH4+(N) NO3-

(N) 

NH4+(N) NO3-

(N) 

NH4+(N) NO3-

(N) 

Giếng khoan khu dân cư thị trấn 

Bình Gia 

<0.023 - - 1.823 0.056 1.048 - 1.399 - 0.70 - - 

Giếng khoan khu dân cư xã Hoa 

Thám 

<0.023 - - 1.928 0.056 1.258 - 1.473 - 0.63 - - 

Hộ gia đình, cá nhân xã Quốc 

Khánh 

<0.023 - - 4.781 0.072 3.873 0.059 4.798 0.065 0.315 0.06 0.09 

Hộ gia đình, cá nhân thị trấn 

Thất Khê 

<0.023 - - 2.389 0.110 3.531 - 3.116 - 0.835 <0.01 <0.02 

Khu vực chợ thị trấn Bình Gia - - - - - - - - - - <0.01 0.17 

Hộ gia đình, cá nhân thị trấn 

Bình Gia (gần UBND xã Tô 

Hiệu cũ 

-   - - - - -  - <0.01 1.22 

QCVN 09-MT:2015/BTNMT 1 15 1 15 1 15 1 15 1 15 1 15 

Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020 

Qua kết quả phân tích cho thấy chất lượng nguồn nước dưới đất của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn 2 huyện tương 

đối tốt. Hàm lượng amoni và nitrat tại các vị trí quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 09-MT:2015/BTNMT. 
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Bảng 2.9: Hàm lượng Fe, Zn trung bình tại một số trạm cấp nước và một số hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Bình 

Gia, Tràng Định giai đoạn 2015 – 2020 

Vị trí quan trắc Năm 

6 tháng cuối năm 

2015 

2016 2017 2018 2019 6 tháng đầu năm 

2020 

Fe Zn Fe Zn Fe Zn Fe Zn Fe Zn Fe Zn 

Giếng khoan khu dân cư thị trấn 

Bình Gia 

0.114 0.059 - - 0.164 - 0.152 - 0.085 - - - 

Giếng khoan khu dân cư xã Hoa 

Thám 

0.161 0.034 0.055 - 0.079 - 0.142 - 0.205 - - - 

Hộ gia đình, cá nhân xã Quốc 

Khánh 

0.114 0.030 0.144 0.028 0.210 - - - 0.139 - 0.06 - 

Hộ gia đình, cá nhân thị trấn 

Thất Khê 

0.139 0.036 0.263 0.033 0.057 - 0.229 - - - 0.12 - 

Khu vực chợ thị trấn Bình Gia - - - - - - - - - - 0.12 - 

Hộ gia đình, cá nhân thị trấn 

Bình Gia (gần UBND xã Tô 

Hiệu cũ 

- - -  -  -  -  0.28  

QCVN 09-MT:2015/BTNMT 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 

Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020 

Qua kết quả phân tích cho thấy chất lượng nguồn nước dưới đất của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn 2 huyện tương đối 

tốt. Hàm lượng kim loại tại các vị trí quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất. 

 



90 

(6) Diễn biến chất lượng nước dưới đất tại khu vực huyện Bắc Sơn, Văn Lãng 

Bảng 2.10: Hàm lượng NH4 +(N), NO3-(N) trung bình tại một số hộ gia đình, cá nhân và trạm bơm trên địa bàn huyện 

Bắc Sơn, Văn Lãng giai đoạn 2015 – 2020 

Vị trí quan trắc Năm 

6 tháng cuối 

năm 2015 

2016 2017 2018 2019 6 tháng đầu 

năm 2020 

NH4+(N) NO3-

(N) 

NH4+(N) NO3-

(N) 

NH4+(N) NO3-

(N) 

NH4+(N) NO3-

(N) 

NH4+(N) NO3-

(N) 

NH4+(N) NO3-

(N) 

Trạm bơm cấp nước sinh hoạt 

thị trấn Bắc Sơn 

<0.023 - - 1.222 0.06 0.538 - 1.066 - 0.685 0.05 0.86 

Hộ gia đình, cá nhân phố Ngả 

Hai, xã Vũ Lễ 

<0.023 - - 1.713 0.096 - - 1.874 - 0.825 <0.01 2.1 

Hộ gia đình, cá nhân thị trấn Na 

Sầm 

<0.023 - - 1.751 0.069 0.216 - 1.874 0.065 0.950 0.04 0.93 

Trạm bơm cấp nước sinh hoạt 

cửa khẩu Tân Thanh 

<0.023 - - 0.663 0.065 0.936 - 1.173 - 0.930 0.13 1.39 

QCVN 09-MT:2015/BTNMT 1 15 1 15 1 15 1 15 1 15 1 15 

Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020 

Qua kết quả phân tích cho thấy chất lượng nguồn nước dưới đất của các hộ gia đình, cá nhân và trạm bơm tương đối tốt. 

Hàm lượng amoni và nitrat tại các vị trí đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng nước dưới đất. 
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Bảng 2. 11: Hàm lượng Fe, Zn trung bình tại một số hộ gia đình, cá nhân và trạm bơm trên địa bàn huyện Bắc Sơn, Văn 

Lãng giai đoạn 2015 – 2020 

Vị trí quan trắc Năm 

6 tháng          

cuối năm 2015 

2016 2017 2018 2019 6 tháng          

đầu năm 2020 

Fe Zn Fe Zn Fe Zn Fe Zn Fe Zn Fe Zn 

Trạm bơm cấp nước sinh hoạt 

thị trấn Bắc Sơn 

0.102 0.042 - - - 0.872 0.124 - 0.075 - 0.21  

Hộ gia đình, cá nhân phố Ngả 

Hai, xã Vũ Lễ 

0.090 0.057 - - - 0.634 0.165 - - - 1.12  

Hộ gia đình, cá nhân thị trấn Na 

Sầm 

0.152 0.043 0.059 - 0.085 - 0.141 - 0.065 - 0.08  

Trạm bơm cấp nước sinh hoạt 

cửa khẩu Tân Thanh 

0.125 0.044 0.068 - 0.150 - 0.159 - 0.135 - 0.26  

QCVN 09-MT:2015/BTNMT 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 

 

Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 
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Qua kết quả phân tích cho thấy chất lượng nguồn nước dưới đất của các 

hộ gia đình, cá nhân và trạm bơm tương đối tốt. Hàm lượng kim loại tại các vị 

trí quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 09-MT:2015/BTNMT 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất. 

Đánh giá chung về chất lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2015-2020: Nhìn chung chất lượng nguồn nước dưới đất của tỉnh Lạng 

Sơn tất cả các các chỉ tiêu phân tích trong các đợt quan trắc tương đối tốt, đa số 

các chỉ tiêu quan trắc tại các điểm trên địa bàn Lạng Sơn dều nằm trong giới hạn 

quy chuẩn cho phép (QCVN 09- MT:2015/BTNMT). So sánh với giai đoạn trước 

chất lượng nước tương đối ổn định, các thông số quan trắc không có nhiều biến 

động. Tuy nhiên việc khai thác nước dưới đất cần được kiểm soát chặt chẽ hơn 

nữa đặc biệt là các giếng khoan hộ gia đình. 

2.2.1.1.3 Các vấn đề môi trường nước dưới đất nổi cộm 

Trong Gian đoạn 2015-2020 chất lượng nước được cải thiện tuy nhiên vẫn 

tồn tại một số vấn đề sau:  

(i) Khai thác nguồn nước dưới đất cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi 

cao, vùng khan hiếm nước còn hạn chế.  

(ii) Khai thác nước và sử dụng quá tải nguồn nước dưới đất dẫn đến suy 

giảm về lượng và chất của nguồn nước.  

(iii) Nước thải từ các khu đô thị, công nghiệp, nước rò rỉ từ các bãi rác và 

việc chôn lấp không phù hợp vệ sinh của các bãi rác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước dưới đất.  

(iv)Nước thải nông nghiệp và các hoạt động khác ở khu vực nông thôn ngay 

cạnh các điểm cung cấp nước dưới đất công cộng làm phát tán nguồn hoá chất 

độc hại vào nguồn nước. 

(v) Đối với các giếng khoan của các hộ gia đình sau một thời gian khai thác 

sử dụng không tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật cũng làm ảnh hưởng đến nguồn 

nước dưới đất.  

(vi) Việc chôn lấp các loại gia súc gia cầm bị bệnh không đúng quy cách, 

việc khai thác và sử dụng quá mức và chưa có quy hoạch, kiểm soát như hiện nay 

của Lạng Sơn sẽ dẫn đến mực nước dưới đất bị hạ thấp và suy giảm về chất lượng 

trong tương lai gần.  
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Đánh giá chung về nguồn nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2015-2020: 

- Ở hầu hết các vị trí quan trắc, chất lượng nước nguồn nước nằm trong giới 

hạn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1) đối với nước mặt và tiêu 

chuẩn QCVN 09-MT:2015/BTNMT đối với nước dưới đất. Tuy nhiên vẫn còn 

tồn tại một số vấn đề có xu hướng gia tăng trong tương lai gồm: 

(i) Vấn đề khan hiếm nguồn nước:  

+ Xảy ra tình trạng hạn hán, thiếu nước tập trung vào mùa khô khi lượng 

mưa ít. Ví dụ, 50% diện tích toàn huyện Văn Quan có diện tích đất hạn hán về 

mùa khô; 65% diện tích huyện Hữu Lũng thiếu nước, đặc biệt một số xã thiếu 

nước trầm trọng như xã Minh Hòa 80% thiếu nước sử dụng do địa hình dốc ngược 

với sông, xã Hòa Thắng, Yên Vượng, Thanh Sơn, Tân Lập thiếu nước cho sinh 

hoạt và sản xuất nông nghiệp.   

+ Việc khai thác và sử dụng quá mức nguồn nước dưới đất chưa có quy 

hoạch dẫn đến tình trạng suy giảm về lượng và chất của nguồn nước dưới đất, đặc 

biệt tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước.  

(ii) Vấn đề ô nhiễm nguồn nước:  

Nước thải từ các khu đô thị, công nghiệp, nước rò rỉ từ các bãi rác và việc 

chôn lấp tại các bãi rác không hợp vệ sinh gây ảnh hưởng tới chất lượng nguồn 

nước dưới đất; nước thải nông nghiệp và các hoạt động sinh hoạt ở khu vực nông 

thôn ngay cạnh các điểm cung cấp nước dưới đất công cộng làm phát tán nguồn 

gây ô nhiễm vào nguồn nước; các hộ gia đình sử dụng giếng khoan không tuân 

thủ quy trình kỹ thuật làm ảnh hưởng đến nguồn nước. 

2.2.1.2. Môi trường không khí 

2.2.1.2.1. Các nguồn gây ô nhiễm không khí 

Các nguồn chính gây ô nhiễm không khí ở Lạng Sơn gồm: giao thông vận 

tải; sản xuất công nghiệp; xây dựng và dân sinh; nông nghiệp; chôn lấp và xử lý 

chất thải. 

a) Nguồn ô nhiễm từ hoạt động giao thông vận tải 

Nguồn gây ô nhiễm không khí từ hoạt động giao thông vận tải là một nguồn 

ô nhiễm lớn tại tỉnh Lạng Sơn trong hiện tại và tương lai. Lượng phát thải các chất 

gây ô nhiễm không khí như TSP, NOx, CO, SO2,…tăng lên hàng năm cùng với 

sự phát triển về khối lượng và năng lực vận chuyển hành khách và hàng hóa.  
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Theo số liệu của Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn, tốc độ tăng trưởng khối lượng 

và năng lực vận chuyển hành khách hàng năm tăng trưởng trung bình 6,9%/năm 

trong giai đoạn 2015 – 2018, khối lượng và năng lực vận chuyển hàng hoá hàng 

năm tăng trưởng trung bình 9,67%/năm trong giai đoạn 2015 – 2018, giai đoạn 

2019-2020 hoạt động vận chuyển hành khách có giảm do ảnh hưởng của địa dịch 

Covid 19 (xem chi tiết tại Bảng 2.12). 

Bảng 2.12: Khối lượng vận chuyển hàng hoá và vận chuyển khách hàng 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015 – 2020 

Năm Vận chuyển 

hàng hoá (tấn) 

Mức tăng so 

với cùng kỳ 

năm trước (%) 

Vận chuyện 

hành khách 

(hành khách) 

Mức tăng so 

với cùng kỳ 

năm trước (%) 

2015 6.586.000 7,07 10.279.000 4,59 

2016 7.938.000 20,52 10.813.000 5,20 

2017 7.357.000 5,60 11.013.000 11,30 

2018 7.700.000 5,50 11.730.000 6,50 

2019 5.925.000 -23,05 9.602.000 -14,14 

2020 1.495.000 -58,00 3.024.000 -56,00 

Nguồn: Nhóm ĐMC tổng hợp từ niên giám thống kê tỉnh Lạng Sơn và Dự thảo báo 

cáo QHT Lạng Sơn  

b) Nguồn ô nhiễm từ hoạt động sản xuất công nghiệp 

Hoạt động sản xuất công nghiệp với nhiều loại hình khác nhau được đánh 

giá là một trong những nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí đáng kể tại tỉnh 

Lạng Sơn. Các khí thải phổ biến từ hoạt động công nghiệp gồm NO2, SO2, VOC, 

TSP, các hóa chất và các kim loại. Các hoạt động công nghiệp gây ô nhiễm môi 

trường không khí đáng kể hiện nay trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là hoạt động khai 

thác khoáng sản (than, đá vôi, cát, sỏi,…), sản xuất vật liệu xây dựng và nhiệt 

điện. Trong đó sản xuất vật liệu xây dựng là một trong những ngành công nghiệp 

thế mạnh của tỉnh Lạng Sơn, tập trung vào một số sản phẩm chủ yếu như: than, 

đá xây dựng, xi măng, gạch, điện sản xuất...Tuy nhiên công nghiệp gồm những 

ngành nghề sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường không khí. 

c) Nguồn ô nhiễm từ hoạt động xây dựng  

Trong giai đoạn 2015-2020 ngành xây dựng của Lạng Sơn có mức tăng 

trưởng cao nhất đạt 16,82% (năm 2019), trong đó lĩnh vực xây dựng công trình 

kỹ thuật dân dụng với các dự án xây dựng hạ tầng như cầu đường, nhà máy điện,… 

có mức độ tăng trưởng khá cao. Các quá trình phá dỡ, đào, san lấp, vận chuyển 

vật tư và tập trung nhiều thiết bị thi công có sử dụng động cơ diezen công suất 



95 

cao đã phát thải khí độc hại như SO2, NOx, CO… làm ảnh hưởng tới sức khỏe 

của người dân trên một diện rộng quanh khu vực thi công. 

d) Nguồn ô nhiễm từ hoạt động nông nghiệp 

Lạng Sơn đã có những chuyển dịch đáng kể về cơ cấu cây trồng, vật nuôi. 

Trong lĩnh vực chăn nuôi đã có bước chuyển rõ từ chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ, hộ 

gia đình sang chăn nuôi trang trại, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ sản 

phẩm, đã có một số doanh nghiệp, hợp tác xã ứng dụng công nghệ tiên tiến vào 

chăn nuôi với quy mô khá. Quá trình chăn nuôi đã thải ra luợng khí thải lớn như 

CO2, CH4, NOx, H2S, NH3…từ chất thải vật nuôi, từ quá trình tiêu hóa thức ăn 

của động vật nhai lại. 

Lĩnh vực trồng trọt đã từng bước chuyển sang sản xuất hàng hóa, gắn với 

thị trường, là ngành chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp. 

Nông nghiệp trồng trọt dần chuyển theo hướng chất lượng cao, ứng dụng công 

nghệ sinh học, cơ giới hóa… đặc biệt là việc áp dụng sản xuất các giống cây trồng 

mới với sản lượng và năng suất cao, cây trồng giá trị, góp phần thay đổi cơ cấu 

cây trồng.  

Sản lượng và năng suất cây trồng không ngừng tăng cao đã kéo theo nhu 

cầu sử dụng phân bón và hóa chất BVTV ngày càng nhiều. Công tác thu gom, lưu 

giữ và xử lý các loại hóa chất, vỏ bao bì hóa chất bảo vệ thực vật chưa được quan 

tâm đúng mức, nhiều nơi, thải bỏ ngay tại đồng ruộng, từ đó phát sinh mùi, khí 

thải gây ảnh hưởng đến môi trường không khí. 

Hiện nay, tại các vùng nông thôn, rơm rạ không còn là chất đốt chủ yếu do 

có các nhiên liệu khác thay thế như: điện, khí gas… Thêm vào đó, việc gia tăng 

số mùa vụ canh tác hàng năm cũng làm gia tăng lượng rơm rạ thải ra môi trường. 

Biện pháp chính được người dân sử dụng đối với lượng rơm rạ thải nói trên là đốt 

ngay trên đồng ruộng. Chính vì vậy, sau mỗi vụ thu hoạch, hoạt động đốt rơm rạ 

đã gây hiện tượng khói mù quang hóa cho các vùng lân cận. Việc đốt rơm rạ ngoài 

trời là quá trình đốt không kiểm soát, trong đó sản phẩm chủ yếu là các chất khí: 

bụi, CO2, CO, NOx. Khi rơm rạ cháy không hết có thể tạo ra hợp chất Anđêhit và 

bụi mịn là những chất gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con người. 

e) Nguồn ô nhiễm từ chôn lấp và xử lý chất thải rắn 

Theo Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2015 định 

hướng đến năm 2020, có 07 bãi chôn lấp chất thải rắn trên địa bàn các huyện thành 

phố. Hiện nay có 05 bãi rác đang hoạt động (Bãi rác Tân Lang, huyện Văn Lãng; 

Bãi rác Văn Quan, huyện Văn Quan; Bãi rác Lân Tắng, huyện Bắc Sơn; Bãi rác 
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Lộc Bình, huyện Lộc Bình; Bãi rác Đình Lập, huyện Đình Lập) phù hợp với Quy 

hoạch đã được phê duyệt. Tuy nhiên, các địa điểm xử lý rác (bãi chôn lấp, xử lý) 

tại các huyện có công xuất nhỏ, chỉ đảm bảo việc xử lý rác tại địa phương trong 

thời gian khoảng 7 đến 10 năm tới (riêng các bãi rác khu vực Văn Quan có thể sử 

dụng được trong thời gian khoảng 30 năm). 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 03 lò đốt rác được đầu tư xây dựng 

(02 lò đốt đang hoạt động, 01 lò đốt chưa hoạt động) và chưa có nhà máy xử lý, 

tái chế chất thải rắn sinh hoạt được đầu tư và đi vào hoạt động (hiện đã lựa chọn 

được Nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy tái chế, xử lý chất thải rắn, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn tại Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 của 

Chủ tịch UBND tỉnh).  

Bãi rác lộ thiên là nơi tập hợp các loại chất thải rắn, chủ yếu là chất thải rắn 

sinh hoạt có thành phần hữu cơ cao. Dưới tác động của nhiệt độ, độ ẩm và các vi 

sinh vật, chất thải rắn hữu cơ bị phân hủy và sản sinh ra các chất khí CH4, CO2. 

Đối với các bãi chôn lấp, ước tính 30% các chất khí phát sinh trong quá trình phân 

hủy rác có thể thoát lên trên mặt đất mà không cần một sự tác động nào. Quá trình 

vận chuyển và lưu giữ chất thải rắn cũng phát sinh mùi từ quá trình phân hủy các 

chất hữu cơ gây ô nhiễm môi trường không khí. 

2.2.1.2.2. Diễn biến ô nhiễm không khí 

Chỉ số chất lượng không khí tại các vị trí quan trắc trên địa bàn 11/11 huyện, 

thành phố của tỉnh Lạng Sơn trong giai đoạn 2015-2020 được tổng hợp như sau. 

(1) Diễn biến mỗi trường không khí thành phố Lạng Sơn 

Bảng 2.13: Nồng độ TSP trung bình tại một sốvị trí quan trắc trên địa bàn 

thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2015 đến 2020 

Đơn vị: µg/m3 

Vị trí quan trắc Năm 

6 tháng 

cuối năm 

2015 

2016 2017 2018 2019 6 

tháng 

đầu 

năm 

2020 

Ngã tư Phai Vệ, đường Lê Đại Hành 98 109 140.5 188 253.5 103 

Cổng chợ Đông Kinh, đường Bà Triệu  105 147 146.5 184.5 226 119 

Ngã tư Hùng Vương (gần tượng đài Hoàng 

Văn Thụ) 

110 135 121 160.5 203.5 128 

Cung Thiếu Nhi, đường Trần Đăng Ninh 98 127.5 129.5 180 197.5 121 
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Ngã tư đường Trần Đăng Ninh – đường 

Tôn Đản 

120 138.5 168 197 207.5 132 

Ngã tư Phai Trần 298 172 204.5 211.5 219 223 

QCVN 05: 2013/BTNMT (1 giờ) 300 300 300 300 300 300 

 

Hình 2.5. Nồng độ TSP tại các vị trí quan trắc trên địa bàn thành phố Lạng 

Sơn giai đoạn 2015-2020 

Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020 

Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ bụi tổng số (TSP) trung bình các năm tại một 

số vị trí quan trắc trên địa bàn Thành phố Lạng Sơn hầu như tăng dần qua các năm 

nhưng vẫn nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT (1giờ). 

Bảng 2.14: Phân hạng chất lượng không khí theo giá trị AQI tại một số vị 

trí quan trắc trên địa bàn thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020 

Vị trí quan trắc Năm 

6 tháng 

cuối 

năm 

2015 

2016 2017 2018 2019 6 

tháng 

đầu 

năm 

2020 

Ngã tư Phai Vệ, đường Lê Đại Hành 33 36 47 63 85 34 

Cổng chợ Đông Kinh, đường Bà Triệu  35 49 49 62 75 40 

Ngã tư Hùng Vương (gần tượng đài Hoàng 

Văn Thụ) 

37 45 40 54 68 43 

Cung Thiếu Nhi, đường Trần Đăng Ninh 33 43 43 60 66 40 

Ngã tư đường Trần Đăng Ninh – đường Tôn Đản 40 46 56 66 69 44 

Ngã tư Phai Trần 99 57 68 71 73 74 

Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020 
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Chỉ số chất lượng không khí AQI trên địa bàn thành phố Lạng Sơn trong 

giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 tại tất cả các vị trí 

quan trắc dao động từ 33-99. Đối chiếu theo Bảng phân hạng chất lượng không 

khí thì chỉ số này ở mức từ Trung bình đến Tốt. Hầu hết tại các vị trí quan trắc 

đều ở mức tốt (0<AQI<50) trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến năm 2017 

và giai đoạn 6 tháng đầu năm 2020 và ở mức trung bình (50<AQI<=100) trong 

giai đoạn 2018 và 2019. 

Xu hướng biến đổi chung đối hầu hết các vị trí quan trắc đó là chất lượng 

không khí ngày càng giảm vào khoảng giữa kỳ và có dấu hiệu cải thiện vào cuối 

kỳ quan trắc. 

Bảng 2.15: Độ ồn trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn Thành 

phố Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020 

Đơn vị: dBA 

Vị trí quan trắc Năm 

6 tháng 

cuối năm 

2015 

2016 2017 2018 2019 6 tháng 

đầu năm 

2020 

Ngã tư Phai Vệ, đường Lê Đại Hành 64.1 61.8 60.75 62.05 60.3 61.4 

Cổng chợ Đông Kinh, đường Bà Triệu  67.8 65.05 64.2 63.15 62.45 62.8 

Ngã tư Hùng Vương (gần tượng đài 

Hoàng Văn Thụ) 

65.1 63.7 59.15 60.25 55 61.5 

Cung Thiếu Nhi, đường Trần Đăng 

Ninh 

63.1 62.05 60 61.45 64 65.5 

Ngã tư đường Trần Đăng Ninh – đường 

Tôn Đản 

66.2 63.95 63.8 63.9 61.45 60.1 

Ngã tư Phai Trần 65.9 62.65 62.75 63.8 58.55 67.3 

QCVN 26: 2010/BTNMT (6h-21h) 70 70 70 70 70 70 

Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 
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Hình 2.6. Kết quả đo tiếng ồn tại các vị trí quan trắc trên địa bàn thành phố 

Lạng Sơn giai đoạn năm 2015 đến 2020 

Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

Kết quả quan trắc cho thấy độ ồn trung bình giai đoạn 6 tháng cuối năm 

2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 tại tất cả các vị trí quan trắc có độ ồn khá cao 

nhưng vẫn nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 26: 2010/BTNMT (từ 6h-

21h, khu vực thông thường). 

(2) Diễn biến môi trường không khí khu vực huyện Cao Lộc 

Bảng 2.16: Nồng độ TSP trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa 

huyện Cao Lộc giai đoạn 2015-2020 

Đơn vị: µg/m3 

Vị trí quan trắc Năm 

6 tháng 

cuối năm 

2015 

2016 2017 2018 2019 6 tháng 

đầu 

năm 

2020 

Khu dân cư thôn Tềnh Chè xã Hồng Phong 315 235 186 213.5 180 94 

Khu dân cư thị trấn Cao Lộc 250 173 142 196.5 221 105 

Khu dân cư gần nhà máy gạch ngói Hợp 

Thành 

305 307.5 226 169 182.5 277 

Khu dân cư gần CCN số 2, Hợp Thành 125 152.5 130 216 223.5 188 

Khu dân cư thị trấn Đồng Đăng 105 168 130.5 217 220.5 117 

Khu dân cư gần Xí nghiệp gạch Tuynel Cao 

Lộc 

137 170.5 126 240 248.5 152 

Khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị 206 223 137.5 182.5 223 155 

QCVN 05: 2013/BTNMT (1 giờ) 300 300 300 300 300 300 
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Hình 2.7. Kết quả quan trắc nồng độ TSP tại các vị trí quan trắc trên địa 

bàn huyện Cao Lộc giai đoạn 2015-2020 

Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ bụi tổng số (TSP) trung bình các năm 

tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Cao Lộc nhìn chung tăng dần qua 

các năm, đa số các vị trí quan trắc nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

05:2013/BTNMT (1giờ), ngoại trừ một số vị trí có giá trị vượt giới hạn cho phép 

như:  điểm quan trắc Khu dân cư thôn Tềnh Chè xã Hồng Phong có nồng độ bụi 

trung bình đợt 6 tháng cuối năm 2015 là 315 µg/m3, điểm quan trắc tại Khu dân 

cư gần nhà máy gạch ngói Hợp Thành năm 2016 là 307,5µg/m3. 

Bảng 2.17: Độ ồn trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện 

Cao Lộc giai đoạn 2015-2020 

Đơn vị: dBA 

Vị trí quan trắc Năm/kỳ quan trắc 

6 tháng 

cuối năm 

2015 

2016 2017 2018 2019 6 tháng 

đầu 

năm 

2020 

Khu dân cư thôn Tềnh Chè xã Hồng Phong 63 63.6 53.5 54.2 53.75 61.2 

Khu dân cư thị trấn Cao Lộc 64.1 64.35 61.85 61.1 58.05 60.6 

Khu dân cư gần nhà máy gạch ngói Hợp 

Thành 

65.3 64.95 58.2 57.2 58.2 69.2 

Khu dân cư gần CCN số 2, Hợp Thành 59.2 51.2 52.1 58.85 54.4 63.1 

Khu dân cư thị trấn Đồng Đăng 63.1 59.35 57.8 62.3 63.05 62 

Khu dân cư gần Xí nghiệp gạch Tuynel Cao 

Lộc 

65.7 61.55 59.05 63 63.3 62.8 
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Khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị 65.2 63.8 63.6 63.2 67.9 58 

QCVN 26: 2010/BTNMT (6h-21h) 70 70 70 70 70 70 

 

Hình 2.8. Kết quả quan trắc tiếng ồn tại các vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Cao Lộc giai đoạn 2015-2020 

Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

Kết quả quan trắc cho thấy độ ồn trung bình các năm tại tất cả các vị trí 

quan trắc có độ ồn khá cao nhưng vẫn nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

26: 2010/BTNMT (từ 6h-21h, khu vực thông thường). Một số vị trí quan trắc có 

độ ồn gần tiệm cận ngưỡng cho phép như: Khu dân cư gần nhà máy gạch ngói 

Hợp Thành có độ ồn trung bình năm 2020 có giá trị 69,2dBA, Khu dân cư gần 

CCN số 2, Hợp Thành có độ ồn trung bình trong năm 2016 có giá trị 51,2dBA. 

Bảng 2.18: Phân hạng chất lượng không khí theo giá trị AQI tại một số vị 

trí quan trắc trên địa bàn huyện Cao Lộc giai đoạn 2015-2020 

Vị trí quan trắc Năm/Kỳ quan trắc 

6 tháng 

cuối năm 

2015 

2016 2017 2018 2019 6 tháng 

đầu 

năm 

2020 

Khu dân cư thôn Tềnh Chè xã Hồng Phong 105 78 62 71 60 31 

Khu dân cư thị trấn Cao Lộc 83 58 47 66 74 35 

Khu dân cư gần nhà máy gạch ngói Hợp 

Thành 

102 103 75 56 61 92 
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Khu dân cư gần CCN số 2, Hợp Thành 42 51 43 72 75 63 

Khu dân cư thị trấn Đồng Đăng 35 56 44 72 74 39 

Khu dân cư gần Xí nghiệp gạch Tuynel Cao 

Lộc 

46 57 42 80 83 51 

Khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị 69 74 46 61 74 52 

Giá trị AQI trong giai đoạn 2015-2018 tại tất cả các vị trí quan trắc trên địa 

bàn huyện Cao Lộc dao động từ 31÷105, phân bố ở các mức từ kém đến tốt. Vị 

trí quan trắc đạt mức kém tại Công ty CP gạch ngói Hợp Thành trong 6 tháng cuối 

năm 2015, 2016 có chỉ số chất lượng ở mức Kém (AQI>101). Giai đoạn 2018-

2019 chất lượng không khí ở hầu hết các vị trí quan trắc đều ở mức trung bình. 

Giai đoạn 6 tháng đầu anwm 2020 có dấu hiệu cải thiện, tuy nhiên vị trí Khu dân 

cư gần nhà máy gạch ngói Hợp Thành lại có dấu hiệu suy giảm hơn. 

(3) Diễn biến môi trường khu vực huyện Đình Lập 

Bảng 2.19: Nồng độ TSP trung bình tại một sốvị trí quan trắc trên địa 

huyện Đình Lập giai đoạn 2015-2020 

Đơn vị: µg/m3 

Vị trí quan trắc Năm//Kỳ quan trắc 

6 tháng cuối 

năm 2015 

2016 2017 2018 2019 6 tháng 

đầu năm 

2020 

Khu dân cư thị trấn Đình Lập 197 148 121 154 168.5 127 

Khu dân cư thị trấn Nông trường 

chè Thái Bình 

109 109.5 125.5 145 142 99 

QCVN 05: 2013/BTNMT (1 giờ) 300 300 300 300 300 300 

Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 
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Hình 2.9. Kết quả quan trắc nồng độ TSP tại các vị trí quan trắc trên địa 

bàn huyện Đình Lập giai đoạn 2015-2020 

Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ bụi tổng số (TSP) trung bình các năm 

tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Đình Lập nhìn chung vẫn tăng dần 

qua các năm nhưng vẫn nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

05:2013/BTNMT (1giờ). Tính trung bình trong các đợt quan trắc (6 tháng cuối 

năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020) nồng độ bụi TSP tại vị trí Khu dân cư thị 

trấn Đình Lập có giá trị lớn hơn 152,6µg/m3; Khu dân cư thị trấn Nông trường 

chè Thái Bình có giá trị nhỏ hơn 121,7µg/m3. 

Bảng 2.20: Độ ồn trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện 

Đình Lập giai đoạn 2015-2020  

Đơn vị: dBA 

Vị trí quan trắc Năm//Kỳ quan trắc 

6 tháng 

cuối năm 

2015 

2016 2017 2018 2019 6 tháng 

đầu 

năm 

2020 

Khu dân cư thị trấn Đình Lập 59.2 58.95 55.4 59.25 53.85 64.8 

Khu dân cư thị trấn Nông trường chè Thái 

Bình 

62.1 54.45 56.75 54.05 53.1 60.5 

QCVN 26: 2010/BTNMT (6h-21h) 70 70 70 70 70 70 

Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

 



104 

 

Hình 2.10. Kết quả quan trắc tiếng ồn tại các vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Đình Lập giai đoạn 2015-2020 

Kết quả quan trắc cho thấy độ ồn trung bình các năm tại tất cả các vị trí 

quan trắc trên khu vực huyện Đình Lập có độ ồn khá cao nhưng vẫn nằm trong 

giới hạn cho phép của QCVN 26: 2010/BTNMT (từ 6h-21h, khu vực thông 

thường). Một vài khu vực có độ ồn tiệm cận với ngưỡng cho phép là Khu dân cư 

thị trấn Nông trường chè Thái Bình, độ ồn trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 

có giá trị 62,1dBA và Khu dân cư thị trấn Đình Lập: độ ồn năm 2018 có giá trị 

59,25dBA. 

Bảng 2.21: Phân hạng chất lượng không khí theo giá trị AQI tại một số vị 

trí quan trắc trên địa bàn huyện Đình Lập giai đoạn 2015-2020 

Vị trí quan trắc Năm/Kỳ quan trắc 

6 tháng 

cuối 

năm 

2015 

2016 2017 2018 2019 6 

tháng 

đầu 

năm 

2020 

Khu I, TT Đình Lập, đối diện UBND 

huyện Đình Lập 

66 49 40 51 56 42 

Khu dân cư gần UBND TTNT Thái Bình 36 37 42 48 47 33 

Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

Giá trị AQI trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 

2020 tại tất cả các vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Đình Lập dao động từ 33÷66 

đạt mức từ trung bình đến tốt theo Bảng phân hạng chất lượng không khí.  
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(4) Diễn biến môi trường không khí huyện Lộc Bình 

Bảng 2.22: Nồng độ TSP trung bình tại một sốvị trí quan trắc trên địa 

huyện Lộc Bình giai đoạn 2015-2020 

Đơn vị: µg/m3 

Vị trí quan trắc Năm//Kỳ quan trắc 

6 tháng 

cuối năm 

2015 

2016 2017 2018 2019 6 tháng 

đầu 

năm 

2020 

Thị trấn Lộc Bình, trước cổng Bưu điện 

huyện 

110 185.5 131 150.5 162 170 

Khu dân cư thị trấn Na Dương 115 157 147 205.5 209 114 

Khu mỏ than & Công ty Cổ phần Nhiệt điện 

Na Dương 

195 252.5 192.5 278.5 235 207 

Khu công nghiệp thị trấn Na Dương 125 107.5 124 197 148 139 

Khu dân cư gần UBND xã Sàn Viên 97 89.5 109 109 102 95 

QCVN 05: 2013/BTNMT (1 giờ) 300 300 300 300 300 300 

 

Hình 2.11. Kết quả quan trắc nồng độ TSP tại các vị trí quan trắc trên địa 

bàn huyện Lộc Bình giai đoạn 2015-2020 

Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ bụi tổng số (TSP) trung bình các năm 

tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Lộc Bình nhìn chung vẫn tăng dần 

qua các năm nhưng vẫn nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

05:2013/BTNMT (1giờ). Một số vị trí quan trắc có nồng độ cao như Khu mỏ than 

& Công ty Cổ phần Nhiệt điện Na Dương, Khu dân cư thị trấn Na Dương, Khu 

công nghiệp thị trấn Na Dương, Thị trấn Lộc Bình, trước cổng Bưu điện huyện. 
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Bảng 2.23: Độ ồn trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện 

Lộc Bình giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020  

Đơn vị: dBA 

Vị trí quan trắc Năm/Kỳ quan trắc 

6 tháng 

cuối năm 

2015 

2016 2017 2018 2019 6 tháng 

đầu 

năm 

2020 

Thị trấn Lộc Bình, trước cổng Bưu điện 

huyện 

60.1 62.75 57.63 61.35 57.4 67.2 

Khu dân cư thị trấn Na Dương 61.3 63.05 57.83 63.05 55.6 64.7 

Khu mỏ than & Công ty Cổ phần Nhiệt điện 

Na Dương 

57.2 63.75 57.95 58.10 53.2 66.4 

Khu công nghiệp thị trấn Na Dương 60.3 59.30 53.85 57.25 49.9 63.2 

Khu dân cư gần UBND xã Sàn Viên 59.1 49.30 43.48 44.75 43.5 54.6 

QCVN 26: 2010/BTNMT (6h-21h) 70 70 70 70 70 70 

Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

 

 

Hình 2.12. Kết quả quan trắc tiếng ồn tại các vị trí quan trắc trên địa bàn 

huyện Lộc Bình giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

Kết quả quan trắc cho thấy độ ồn trung bình các năm tại tất cả các vị trí 

quan trắc có độ ồn khá cao nhưng vẫn nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

26: 2010/BTNMT (từ 6h-21h, khu vực thông thường). Khu vực có độ ồn cao gần 

sát với giới hạn cho phép là Thị trấn Lộc Bình, trước cổng Bưu điện huyện, độ ồn 

trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2020 có giá trị 67,2dBA. 
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Bảng 2.24: Tổng hợp phân hạng chất lượng không khí theo giá trị AQI tại 

một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Lộc Bình giai đoạn 6 tháng cuối 

năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

Vị trí quan trắc Năm/Kỳ quan trắc 

6 tháng 

cuối năm 

2015 

2016 2017 2018 2019 6 tháng 

đầu 

năm 

2020 

Thị trấn Lộc Bình, trước cổng Bưu điện 

huyện 

37 62 44 50 54 57 

Khu dân cư thị trấn Na Dương 38 52 49 69 70 38 

Khu mỏ than & Công ty Cổ phần Nhiệt điện 

Na Dương 

65 84 64 93 78 69 

Khu công nghiệp thị trấn Na Dương 42 36 41 66 49 46 

Khu dân cư gần UBND xã Sàn Viên 32 30 36 36 34 32 

Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

Giá trị AQI trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 

2020 tại tất cả các vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Lộc Bình dao động từ 30 ÷ 

93 dao động ở mức từ trung bình đến tốt theo Bảng phân hạng chất lượng không 

khí. Khu vực quanh khu mỏ than & Công ty Cổ phần Nhiệt điện Na Dương, Khu 

dân cư thị trấn Na Dương và Khu công nghiệp thị trấn Na Dương có chỉ số AQI 

cao luôn vượt giới hạn cho phép. 

(5) Diễn biến môi trường không khí khu vực Chi Lăng 

Bảng 2.25: Nồng độ TSP trung bình tại một sốvị trí quan trắc trên địa 

huyện Chi Lăng giai đoạn cuối năm 2015 đến đầu năm 2020 

Đơn vị: µg/m 

Vị trí quan trắc Năm/Kỳ quan trắc 

6 tháng 

cuối 

năm 

2015 

2016 2017 2018 2019 6 

tháng 

đầu 

năm 

2020 

Khu vực dân cư đối diện UBND huyện 

Chi Lăng 

108 175 140 208 200 206 

Khu dân cư gần Ga Đồng Mỏ 115 96 102.5 201 250.5 138 
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Khu dân cư gần UBND Thị trấn Chi 

Lăng 

107 135 201 209.5 270.5 106 

Khu dân cư KCN Đồng Bành, thôn Cây 

Hồng 

121 202 212 230.5 270 137 

QCVN 05: 2013/BTNMT (1 giờ) 300 300 300 300 300 300 

 

 
Hình 2.13. Kết quả quan trắc nồng độ TSP tại các vị trí quan trắc trên địa 

bàn huyện Chi Lăng giai đoạn cuối năm 2015 đến đầu năm 2020 

Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ bụi tổng số (TSP) trung bình các năm 

tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Chi Lăng nhìn chung vẫn tăng dần 

qua các năm nhưng vẫn nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

05:2013/BTNMT (1giờ). Một số khu vực có nồng độ TSP cao là: Khu dân cư gần 

UBND Thị trấn Chi Lăng, Khu dân cư KCN Đồng Bành, thôn Cây Hồng, Khu 

dân cư gần Ga Đồng Mỏ. 

Bảng 2.26: Độ ồn trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện 

Chi Lăng giai đoạn cuối năm 2015 đến đầu năm 2020 

Đơn vị: dBA 

Vị trí quan trắc Năm/Kỳ quan trắc 

6 tháng 

cuối năm 

2015 

2016 2017 2018 2019 6 tháng 

đầu năm 

2020 

Khu vực dân cư đối diện UBND 

huyện Chi Lăng 

60.1 63.3 61.6 67.6 65.35 68 

Khu dân cư gần Ga Đồng Mỏ 58.3 63.25 53.25 61.65 61.55 66.4 

Khu dân cư gần UBND Thị trấn 

Chi Lăng 

62.1 64.3 65.35 62.45 71.60 61.5 
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Khu dân cư KCN Đồng Bành, 

thôn Cây Hồng 

63 59.85 66.35 64.8 70.55 58.5 

QCVN 26: 2010/BTNMT (6h-

21h) 

70 70 70 70 70 70 

Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

Kết quả quan trắc cho thấy hầu hết độ ồn trung bình các năm giai đoạn 6 

tháng cuối năm 2015 đến năm 2020 tại tất cả các vị trí quan trắc có độ ồn khá cao 

nhưng vẫn nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 26: 2010/BTNMT (từ 6h-

21h, khu vực thông thường). Tính trung bình trong các đợt quan trắc (giai đoạn 6 

tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020) độ ồn tại các vị trí quan trắc của 

huyện Chi Lăng chênh lệch không nhiều, giá trị trung bình dao động trong khoảng 

60,73 ÷ 64,325dBA. Khu dân cư Khu dân cư gần UBND Thị trấn Chi Lăng, độ 

ồn trung bình năm 2019 có giá trị 71,6dBA vượt giới hạn cho phép tại QCVN 26: 

2010/BTNMT. 

Bảng 2.27: Tổng hợp phân hạng chất lượng không khí theo giá trị AQI tại 

một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Chi Lăng giai đoạn cuối năm 

2015 đến đầu năm 2020 

Vị trí quan trắc Năm/Kỳ quan trắc 

6 tháng 

cuối năm 

2015 

2016 2017 2018 2019 6 tháng 

đầu năm 

2020 

Khu vực dân cư đối diện UBND 

huyện Chi Lăng 

36 58 47 69 67 69 

Khu dân cư gần Ga Đồng Mỏ 38 32 34 67 84 46 

Khu dân cư gần UBND Thị trấn Chi 

Lăng 

36 45 67 70 90 35 

Khu dân cư KCN Đồng Bành, thôn 

Cây Hồng 

40 67 71 77 90 46 

Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

Giá trị AQI trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 

2020 tại tất cả các vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Chi Lăng dao động từ 32÷82, 

ở mức từ trung bình đến tốt theo Bảng phân hạng chất lượng không khí. Giai đoạn 

6 tháng cuối năm 2015, tất cả các vị trí đều có mức phân hạng chất lượng không 

khí là mức tốt. Nhưng tới các năm giữa kỳ (2018, 2019), chất lượng không khí tại 

tất cả các vị trí quan trắc đã biến đổi xuống mức trung bình và có dấu hiệu cải 

thiện hơn vào cuối kỳ. 
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(6) Diễn biến môi trường không khí khu vực huyện Hữu Lũng 

Bảng 2.28: Nồng độ TSP trung bình tại một sốvị trí quan trắc trên địa 

huyện Hữu Lũng giai đoạn cuối năm 2015 đến đầu năm 2020 

Đơn vị: µg/m3 

Vị trí quan trắc Năm/Kỳ quan trắc 

6 tháng 

cuối năm 

2015 

2016 2017 2018 2019 6 tháng 

đầu năm 

2020 

Khu dân cư ga Bắc Lệ, xã Tân 

Thành 

110 156.5 129.0 135.5 222 112 

Khu dân cư Thị trấn Hữu Lũng 115 186.5 147 172.5 163 122 

Khu dân cư gần khu vực Mỏ khai 

thác đá, xã Đồng Tiến 

195 271 177.5 295 256 269 

Khu dân cư Ba Nàng, xã Cai Kinh 125 157 144.5 196 251 126 

Khu vực dân cư gần nhà máy hóa 

chất Vĩnh Thịnh 

97 147.5 164 196 160 222 

QCVN 05: 2013/BTNMT (1 giờ) 300 300 300 300 300 300 

Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ bụi tổng số (TSP) trung Bình các năm 

tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Hữu Lũng nhìn chung vẫn tăng dần 

qua các năm nhưng vẫn nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

05:2013/BTNMT (1giờ). Tính trung bình trong các đợt quan trắc (giai đoạn 6 

tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020) nồng độ bụi TSP tại vị trí Khu 

dân cư gần khu vực Mỏ khai thác đá, xã Đồng Tiến có giá trị lớn hơn 243,92µg/m3 

tiếp theo là Khu dân cư Ba Nàng, xã Cai Kinh (166,5µg/m3); Khu vực dân cư gần 

nhà máy hóa chất Vĩnh Thịnh (164,33µg/m3); Khu dân cư Thị trấn Hữu Lũng 

(150,92µg/m3); Khu dân cư ga Bắc Lệ, xã Tân Thành có giá trị nhỏ nhất là 

150,5µg/m3. 

Bảng 2.29: Độ ồn trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện 

Hữu Lũng giai giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020  

Đơn vị: dBA 

Vị trí quan trắc Năm/Kỳ quan trắc 

6 tháng 

cuối năm 

2015 

2016 2017 2018 2019 6 tháng 

đầu năm 

2020 

Khu dân cư ga Bắc Lệ, xã Tân Thành 60.1 61.8 54.8 58 61.35 58.6 

Khu dân cư Thị trấn Hữu Lũng 61.3 62.85 60.7 61.25 59.8 62.3 
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Khu dân cư gần khu vực Mỏ khai thác 

đá, xã Đồng Tiến 

57.2 65.05 63.9 60.5 66.15 65.2 

Khu dân cư Ba Nàng, xã Cai Kinh 60.3 62.15 65.8 63.45 62 66.1 

Khu vực dân cư gần nhà máy hóa chất 

Vĩnh Thịnh 

59.1 59.5 57.65 60.55 63.1 67.8 

QCVN 26: 2010/BTNMT (6h-21h) 70 70 70 70 70 70 

Kết quả quan trắc cho thấy độ ồn trung bình các năm giai đoạn 6 tháng cuối 

năm 2015 đến năm 2020 tại tất cả các vị trí quan trắc có độ ồn khá cao nhưng vẫn 

nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 26: 2010/BTNMT (từ 6h-21h, khu vực 

thông thường). Tính trung bình trong các đợt quan trắc (giai đoạn 6 tháng cuối 

năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020) độ ồn tại các vị trí quan trắc của huyện Hữu 

Lũng chênh lệch không nhiều, giá trị trung bình dao động trong khoảng 

59,1÷63,3BA. 

Bảng 2.30: Tổng hợp phân hạng chất lượng không khí theo giá trị AQI tại 

một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Hữu Lũng giai đoạn 6 tháng cuối 

năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020 

Vị trí quan trắc Năm/Kỳ quan trắc 

6 tháng 

cuối năm 

2015 

2016 2017 2018 2019 6 tháng 

đầu năm 

2020 

Khu dân cư ga Bắc Lệ, xã Tân Thành 37 52 43 45 74 37 

Khu dân cư Thị trấn Hữu Lũng 38 62 49 58 54 41 

Khu dân cư gần khu vực Mỏ khai thác 

đá, xã Đồng Tiến 

65 90 59 98 85 90 

Khu dân cư Ba Nàng, xã Cai Kinh 42 52 48 65 84 42 

Khu vực dân cư gần nhà máy hóa chất 

Vĩnh Thịnh 

32 49 55 65 53 74 

Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

Giá trị AQI trong giai đoạn 2015-2019 tại tất cả các vị trí quan trắc trên địa 

bàn huyện Hữu Lũng dao động từ 32÷90, theo Bảng phân hạng chất lượng không 

khí ở mức từ trung bình đến tốt.  

Giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015, hầu hết các vị trí đều có mức phân hạng 

chất lượng không khí là mức tốt. Nhưng tới các năm giữa kỳ (2018, 2019), chất 

lượng không khí tại tất cả các vị trí quan trắc đã biến đổi xuống mức trung bình. 

Chất lượng môi trường không khí khu vực gần nhà máy hóa chất Vĩnh Thịnh và 

Khu dân cư gần khu vực Mỏ khai thác đá, xã Đồng Tiến có xu hướng biến đổi 

theo chiều hướng xấu dần.  
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(7) Diễn biến môi trường không khí khu vực huyện Văn Quan 

Bảng 2.31: Nồng độ TSP trung bình tại một sốvị trí quan trắc trên địa 

huyện Văn Quan giai đoạn cuối năm 2015 đến đầu năm 2020  

Đơn vị: µg/m3 

Vị trí quan trắc Năm/Kỳ quan trắc 

6 tháng 

cuối năm 

2015 

2016 2017 2018 2019 6 tháng 

đầu năm 

2020 

Khu dân cư ga Bắc Lệ, xã Tân Thành 109 108 162.5 214.5 219 90 

Khu dân cư Thị trấn Hữu Lũng 98 111.5 131 148.5 150 102 

QCVN 05: 2013/BTNMT (1 giờ) 300 300 300 300 300 300 

Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ bụi tổng số (TSP) trung bình các năm 

tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Văn Quan nhìn chung vẫn tăng dần 

qua các năm nhưng vẫn nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

05:2013/BTNMT (1giờ). Tính trung bình trong các đợt quan trắc (giai đoạn 6 

tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020) nồng độ bụi TSP tại vị trí Khu 

dân cư gần UBND huyện Văn Quan có giá trị lớn hơn 151µg/m3. Trong đó, khu 

dân cư gần UBND huyện Văn Quan thường có giá trị TSP lớn nhất. 

Bảng 2.32: Độ ồn trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện 

Văn Quan giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020  

Đơn vị: dBA 

Vị trí quan trắc Năm/Kỳ quan trắc 

6 tháng 

cuối 

năm 

2015 

2016 2017 2018 2019 6 tháng 

đầu năm 

2020 

Khu dân cư gần UBND huyện Văn Quan 60.2 56.85 56.75 56.70 53.45 61.9 

Khu dân cư gần chợ Điềm He 58.1 60.15 55.15 58.25 57.90 60.1 

QCVN 26: 2010/BTNMT (6h-21h) 70 70 70 70 70 70 

Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

Kết quả quan trắc cho thấy độ ồn trung bình các năm tại tất cả các vị trí 

quan trắc có độ ồn khá cao nhưng vẫn nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

26: 2010/BTNMT (từ 6h-21h, khu vực thông thường). 
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Bảng 2.33: Tổng hợp phân hạng chất lượng không khí theo giá trị AQI tại 

một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Văn Quan giai đoạn 2015-2020 

Vị trí quan trắc Năm/Kỳ quan trắc 

6 tháng 

cuối năm 

2015 

2016 2017 2018 2019 6 tháng 

đầu năm 

2020 

Khu dân cư gần UBND huyện Văn 

Quan 

36 36 54 72 73 31 

Khu dân cư gần chợ Điềm He 33 37 44 50 50 34 

Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

Giá trị AQI trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 

2020 tại tất cả các vị trí quan trắc trên địa huyện Văn Quan dao động từ 33÷73, 

theo Bảng phân hạng chất lượng không khí ở mức từ trung bình đến tốt. Kết quả 

phân hạng chất lượng không khí tại vị trí Khu dân cư gần chợ Điềm He trong cả 

kỳ đều ở mức tốt (0<AQI<50). 

(8) Diễn biến chất lượng môi trường không khí tại huyện Bình Gia 

Bảng 2.34: Nồng độ TSP trung bình tại một sốvị trí quan trắc trên địa 

huyện Bình Gia giai đoạn 2015 - 2020  

Đơn vị: µg/m3 

Vị trí quan trắc Năm/Kỳ quan trắc 

6 tháng 

cuối năm 

2015 

2016 2017 2018 2019 6 tháng 

đầu năm 

2020 

Khu chợ thị trấn Bình Gia 120 132 135.5 203.5 229.5 120 

Ngã 3 đường đi Bắc Sơn và đường 

vào UBND huyện 

107 135 147 235 255.5 118 

QCVN 05: 2013/BTNMT (1 giờ) 300 300 300 300 300 300 

Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ bụi tổng số (TSP) trung bình các năm 

tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Bình Gia nhìn chung vẫn tăng dần 

qua các năm nhưng vẫn nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

05:2013/BTNMT (1giờ). Tính trung bình trong các đợt quan trắc (6 tháng cuối 

năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020) nồng độ bụi TSP tại vị trí Ngã 3 đường đi 

Bắc Sơn và đường vào UBND huyện có giá trị lớn hơn (175,9µg/m3). 
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Bảng 2.35: Độ ồn trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện 

Bình Gia giai đoạn 2015 - 2020  

Đơn vị: dBA 

Vị trí quan trắc Năm/Kỳ quan trắc 

6 tháng 

cuối năm 

2015 

2016 2017 2018 2019 6 tháng 

đầu năm 

2020 

Khu chợ thị trấn Bình Gia 61.2 60.9 59.55 58.6 52.15 61.7 

Ngã 3 đường đi Bắc Sơn và đường 

vào UBND huyện 

59.7 63 59.7 59.9 59.3 58.3 

QCVN 26: 2010/BTNMT (6h-21h) 70 70 70 70 70 70 

Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

Kết quả quan trắc cho thấy độ ồn trung bình các năm tại tất cả các vị trí 

quan trắc có độ ồn khá cao nhưng vẫn nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

26:2010/BTNMT (từ 6h-21h, khu vực thông thường). 

Bảng 2.36: Tổng hợp phân hạng chất lượng không khí theo giá trị AQI tại 

một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Bình Gia giai đoạn 2015-2020 

Vị trí quan trắc Năm/Kỳ quan trắc 

6 tháng 

cuối năm 

2015 

2016 2017 2018 2019 6 tháng 

đầu năm 

2020 

Khu chợ thị trấn Bình Gia 40 44 45 68 77 40 

Ngã 3 đường đi Bắc Sơn và đường 

vào UBND huyện 

36 45 49 78 85 39 

Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

Giá trị AQI trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 

2020 tại tất cả các vị trí quan trắc trên địa huyện Bình Gia dao động từ 36÷85, 

theo Bảng phân hạng chất lượng không khí ở mức từ trung bình đến tốt. Kết quả 

phân hạng chất lượng không khí giai đoạn đầu kỳ và cuối kỳ đều ở mức tốt hơn 

so với các năm giữa kỳ (2018, 2019). Xu hướng biến đổi chất lượng của các vị trí 

theo chiều hướng kém dần về các năm giữa kỳ và có dấu hiệu cải thiện hơn ở cuối 

kỳ quan trắc. 
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(9) Diễn biến chất lượng môi trường không khí huyện Bắc Sơn 

Bảng 2.37: Nồng độ TSP trung bình tại một sốvị trí quan trắc trên địa 

huyện Bắc Sơn giai đoạn 2015-2020  

Đơn vị: µg/m3 

Vị trí quan trắc Năm/Kỳ quan trắc 

6 tháng 

cuối năm 

2015 

2016 2017 2018 2019 6 tháng 

đầu năm 

2020 

Khu dân cư TT Bắc Sơn (đối diện 

Công an huyện) 

108 156.5 147 211.5 226 92 

Khu dân cư phố Ngả Hai, xã Vũ Lễ 105 136.5 135.5 168.5 121.5 112 

QCVN 05: 2013/BTNMT (1 giờ) 300 300 300 300 300 300 

Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ bụi tổng số (TSP) trung bình các năm 

tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Bắc Sơn nhìn chung vẫn tăng dần 

qua các năm nhưng vẫn nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

05:2013/BTNMT (1giờ). Nồng độ bụi trung bình tại điểm quan trắc Khu dân cư 

TT Bắc Sơn luôn có giá trị lớn nhất. Tính trung bình trong các đợt quan trắc (giai 

đoạn 6 tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020) nồng độ bụi TSP tại vị 

trí Ngã 3 đường đi Bắc Sơn và đường vào UBND huyện có giá trị lớn hơn 

(156,8µg/m3); Khu chợ thị trấn Bình Gia có giá trị nhỏ hơn (129,8µg/m3). 

Bảng 2.38: Độ ồn trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện 

Bắc Sơn giai đoạn 2015-2020  

Đơn vị: dBA 

Vị trí quan trắc Năm/Kỳ quan trắc 

6 tháng 

cuối năm 

2015 

2016 2017 2018 2019 6 tháng 

đầu năm 

2020 

Khu dân cư TT Bắc Sơn (đối diện 

Công an huyện) 

62.3 63.5 60.85 60.1 57.15 60 

Khu dân cư phố Ngả Hai, xã Vũ Lễ 60.1 56.2 58.85 58.9 58.65 59.6 

QCVN 26: 2010/BTNMT (6h-

21h) 

70 70 70 70 70 70 

Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 
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Kết quả quan trắc cho thấy độ ồn trung bình các năm tại tất cả các vị trí 

quan trắc có độ ồn khá cao nhưng vẫn nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

26:2010/BTNMT (từ 6h-21h, khu vực thông thường). 

Bảng 2.39: Tổng hợp phân hạng chất lượng không khí theo giá trị AQI tại 

một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Bắc Sơn giai đoạn 2015-2020 

Vị trí quan trắc Năm/Kỳ quan trắc 

6 tháng 

cuối năm 

2015 

2016 2017 2018 2019 6 tháng 

đầu năm 

2020 

Khu dân cư TT Bắc Sơn (đối diện 

Công an huyện) 

36 52 49 71 75 31 

Khu dân cư phố Ngả Hai, xã Vũ Lễ 35 46 45 56 41 37 

Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

Giá trị AQI trong giai đoạn 2015 - 2019 tại tất cả các vị trí quan trắc trên 

địa huyện Bình Gia dao động từ 36÷75, theo Bảng phân hạng chất lượng không 

khí ở mức từ trung bình đến tốt 

(10) Diễn biến chất lượng môi trường không khí khu vực huyện Tràng Định 

Bảng 2.40: Nồng độ tổng bụi lơ lửng (TSP) trung bình tại một sốvị trí quan 

trắc trên địa huyện Tràng Định giai đoạn 2015-2020  

Đơn vị: µg/m3 

Vị trí quan trắc Năm/Kỳ quan trắc 

6 tháng 

cuối năm 

2015 

2016 2017 2018 2019 6 tháng 

đầu năm 

2020 

Khu chợ Thị trấn Thất Khê 197 161.5 167.5 196 210.5 113 

Khu dân cư gần UBND xã Quốc 

Khánh 

109 143 144 205.5 220 122 

QCVN 05: 2013/BTNMT (1 giờ) 300 300 300 300 300 300 

Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ bụi tổng số (TSP) trung bình các năm 

tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Tràng Định nhìn chung vẫn tăng dần 

qua các năm nhưng vẫn nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

05:2013/BTNMT (1giờ).  
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Bảng 2.41: Độ ồn trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện 

Tràng Định giai đoạn 2015 - 2020  

Đơn vị: dBA 

Vị trí quan trắc Năm/Kỳ quan trắc 

6 tháng cuối 

năm 2015 

2016 2017 2018 2019 6 tháng đầu 

năm 2020 

Khu chợ Thị trấn Thất Khê 59.2 63.65 61.05 60.25 58.75 58.2 

Khu dân cư gần UBND xã Quốc 

Khánh 

62.1 59.25 58.60 59.75 58.70 60.1 

QCVN 26: 2010/BTNMT (6h-21h) 70 70 70 70 70 70 

Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

Kết quả quan trắc cho thấy độ ồn trung bình các năm tại tất cả các vị trí 

quan trắc có độ ồn khá cao nhưng vẫn nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

26:2010/BTNMT (từ 6h-21h, khu vực thông thường). 

Bảng 2.42: Tổng hợp phân hạng chất lượng không khí theo giá trị AQI tại 

một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Tràng Định giai đoạn 2015 -2020 

Vị trí quan trắc Năm/Kỳ quan trắc 

6 tháng 

cuối năm 

2015 

2016 2017 2018 2019 6 tháng 

đầu năm 

2020 

Khu chợ Thị trấn Thất Khê 66 54 56 65 70 38 

Khu dân cư gần UBND xã Quốc Khánh 36 48 48 69 73 41 

Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

Giá trị AQI trong giai đoạn 2015 - 2019 tại tất cả các vị trí quan trắc trên 

địa huyện Tràng Định dao động từ 36÷73, theo Bảng phân hạng chất lượng không 

khí ở mức từ trung bình đến tốt. 

(11) Diễn biến môi trường không khi khu vực huyện Văn Lãng 

Bảng 2.43: Nồng độ TSP trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa 

huyện Văn Lãng giai đoạn 2015 - 2020  

Đơn vị: µg/m3 

Vị trí quan trắc Năm/Kỳ quan trắc 

6 tháng 

cuối năm 

2015 

2016 2017 2018 2019 6 tháng 

đầu năm 

2020 

Khu dân cư TT.Na Sầm 126 140 139 203 217 145 

Cửa khẩu Tân Thanh 110 145 135 204 227.5 127 

Khu dân cư thôn Nà Mò, xã Tân Mỹ 101 174 150 237 237 166 

QCVN 05: 2013/BTNMT (1 giờ) 300 300 300 300 300 300 

Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 
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Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ bụi tổng số (TSP) trung bình các năm 

tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Văn Lãng nhìn chung vẫn tăng dần 

qua các năm nhưng vẫn nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

05:2013/BTNMT (1giờ). Tính trung bình trong các đợt quan trắc (giai đoạn 6 

tháng cuối năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020) nồng độ bụi TSP tại các vị trí 

quan trắc tại huyện Văn Lãng không chênh lệch nhiều, dao động trong khoảng 

158µg/m3 ÷ 177,5µg/m3. 

Bảng 2.44: Độ ồn trung bình tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện 

Văn Lãng giai đoạn 2015-2020  

Đơn vị: dBA 

Vị trí quan trắc Năm/Kỳ quan trắc 

6 tháng 

cuối năm 

2015 

2016 2017 2018 2019 6 tháng 

đầu năm 

2020 

Khu dân cư TT.Na Sầm 58.9 60.55 59.45 58.8 56.7 63.3 

Cửa khẩu Tân Thanh 60.2 63.55 65.9 64.75 64.15 62.9 

Khu dân cư thôn Nà Mò, xã Tân Mỹ 62.7 62.6 57.6 57.1 57.8 61.1 

QCVN 26: 2010/BTNMT (6h-21h) 70 70 70 70 70 70 

Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

Kết quả quan trắc cho thấy độ ồn trung bình các năm tại tất cả các vị trí 

quan trắc có độ ồn khá cao nhưng vẫn nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

26:2010/BTNMT (từ 6h-21h, khu vực thông thường). 

Bảng 2.45: Tổng hợp phân hạng chất lượng không khí theo giá trị AQI tại 

một số vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Văn Lãng giai đoạn 2015 -2020 

Vị trí quan trắc Năm/Kỳ quan trắc 

6 tháng 

cuối năm 

2015 

2016 2017 2018 2019 6 tháng 

đầu năm 

2020 

Khu dân cư TT.Na Sầm 42 47 46 68 72 48 

Cửa khẩu Tân Thanh 37 48 45 68 76 42 

Khu dân cư thôn Nà Mò, xã Tân Mỹ 34 58 50 79 79 55 

Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn đợt II/2015 – đợt I/2020 

Giá trị AQI trong giai đoạn 2015 - 2019 tại tất cả các vị trí quan trắc trên 

địa huyện Văng Lãng dao động từ 34÷79, theo Bảng phân hạng chất lượng không 

khí ở mức từ trung bình đến tốt. Xu hướng biến đổi chất lượng của các vị trí theo 

chiều hướng suy thoái dần về giữa kỳ, và có dấu hiệu cải thiện hơn ở cuối kỳ. 
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Đánh giá chung về diễn biến môi trường không khí tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2015-2020: 

- Nồng độ trung bình năm các chất gây ô nhiễm không khí tại 11/11 đơn vị 

hành chính cấp huyện đều tăng dần qua các năm nhưng vẫn nằm trong giới hạn 

cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT (1 giờ). 

- Độ ồn trung bình tăng dần qua các năm nhưng vẫn nằm trong giới hạn cho 

phép của QCVN 26:2010/BTNMT (từ 6h-21h, khu vực thông thường). 

- Chỉ số chất lượng không khí theo giá trị AQI tại tất cả các vị trí quan trắc 

trên địa bàn tỉnh đều ở mức từ trung bình đến tốt (theo bảng phân hạng chất lượng 

không khí). Xu hướng biến đổi chất lượng của các vị trí theo chiều hướng kém 

dần về các năm giữa kỳ và có dấu hiệu cải thiện hơn ở cuối kỳ. 

- Vị trí các điểm quan trắc có chỉ số quan trắc gần hoặc vượt ngưỡng giới 

hạn cho phép tại các khu vực có các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng và nông 

trường sản xuất, nhà máy nhiệt điện, khu khai thác mỏ như, khu vực cửa khẩu: 

Nông trường chè Thái Bình, nhà máy gạch ngói Hợp Thành, Xí nghiệp gạch 

Tuynel Cao Lộc, khu mỏ than và Công ty cổ phần nhiệt điện Na Dương, khu vực 

Mỏ khai thác đá xã Đồng Tiến, Nhà máy hóa chất Vĩnh Thịnh, Cửa khẩu Tân 

Thanh. 

2.2.1.3. Môi trường đất 

2.2.1.3.1. Hiện trạng sử dụng đất của tỉnh Lạng Sơn 

Với đặc trưng là một tỉnh miền núi phía Bắc nên diện tích của Lạng Sơn 

chủ yếu là đồi núi với địa hình Karst đặc trưng. Trên toàn tỉnh có 06 nhóm đất 

chính:  

- Nhóm đất trên núi cao, núi trung bình: Phân bố ở các huyện Tràng Định, 

Bình Gia, Văn Quan, Văn Lãng, Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập. 

- Nhóm đất trên núi thấp: Phân bố ở hầu hết các huyện, thành phố. 

- Nhóm đất đồi: Phân bố trên địa bàn các huyện Đình Lập, Lộc Bình, Chi 

Lăng, Hữu Lũng và phía Tây Nam huyện Cao Lộc. 

- Nhóm đất thung lũng: Phân bố ở hầu hết các huyện, thành phố trong tỉnh. 

- Nhóm đất đồng bằng, dốc tụ, bồi tụ: Phân bố tập trung tại các huyện Tràng 

Định, Hữu Lũng và phân bố rải rác ở hầu hết các huyện, thành phố. 
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- Nhóm đất trên địa hình Kastơ – núi đá vôi và sản phẩm đá vôi: Phân bố 

tập trung ở các huyện Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan, Văn Lãng, Cao Lộc, Chi 

Lăng, Hữu Lũng. 

Theo mục đích sử dụng, đất được phân thành 3 nhóm chính: đất nông 

nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng. Hiện trạng sử dụng đất của tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2015-2019 được thể hiện trong Bảng sau: 

Bảng 2.46: Diễn biến sử dụng đất tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015 – 2019 

 Diện tích (Ha) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Đất nông nghiệp 688159 687937 687439 687152 687152 

Đất phi nông nghiệp 48290 48559 49049 49419 49419 

Đất chưa sử dụng 94641 94513 94521 94438 94438 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Lạng Sơn năm 2020 

Diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có sự suy giảm, giai 

đoạn 2015 – 2019 giảm từ 688159 ha xuống 687152 ha. Diện tích đất phi nông 

nghiệp có xu hướng tăng đồng thời khai thác diện tích đất chưa sử dụng cho thấy 

cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế theo hướng công nghiệp hoá và 

hiện đại hoá, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phân công lại lao động đã làm tăng 

nhu cầu sử dụng đất đai. Cơ cấu sử dụng đất cả nước và các vùng đã có sự chuyển 

biến tích cực, tương ứng với sự biến động về KT-XH của cả nước và các vùng 

trong cùng giai đoạn ảnh hưởng đến cơ cấu chuyển đổi mục đích sử dụng đất. 

Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có sự chuyển dịch từng loại đất theo mục 

đích sử dụng. Cụ thể trình bày tại Bảng 2.47. 

Bảng 2.47: Chuyển dịch mục đích sử dụng đất giai đoạn 2015-2019 

Đơn vị tính- Unit: % 

Loại hình sử dụng đất  
Năm 

2015 2016 2017 2018 2019 

Đất nông nghiệp 13,42 13,4 13,36 13,34 13,34 

Đất lâm nghiệp 69,14 69,13 69,11 69,10 69,10 

Đất chuyên dùng 3,41 3,46 3,52 3,55 3,55 

Đất ở 0,98 0,98 0,98 0,99 0,99 
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Qua bảng số liệu về chuyển dịch mục đích sử dụng đất cho thấy các loại 

đất có biến động ít. Một số loại có biến động do chuyển mục đích sử dụng tập 

trung vào các mục đích sau: 

- Diện tích đất xây dựng công trình sự nghiệp diện tích tăng do các chương 

trình đầu tư của nhà nước về xây dựng nông thôn mới.  

- Diện tích đất có mục đích công cộng tăng ở một số xã do các chương trình 

đầu tư của nhà nước về xây dựng cơ sở hạ tầng như: Công trình đường liên xã 

Hồng Phong-Quang Trung (Nà Nát – Pác Giắm) huyện Bình Gia, Công trình 

Đường đến trung tâm xã Tân Yên, huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn, Công trình 

Thủy điện Thác Xăng tại xã Hồng Phong (bổ sung), Công trình đường Nội thị 

19/4 thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia và một số công trình khác về mở rộng, 

nâng cấp đường đến trung tâm các thôn và đường điện của một số xã. 

Bảng 2.48: Diện tích rừng của tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2019 

Năm 

Diện tích 

rừng 

(ha) 

Rừng tự 

nhiên 

(ha) 

Rừng trồng 

(ha) 

Độ che phủ 

(%) 

2015 513.812 295.385 218.427 60,6 

2016 522.527 293.590 228.937 60,5 

2017 527.052 

 

294.529 

 

232.523 

 

61,51 

 

2018 533.078 293.539 239.539 62,43 

2019 531.656 293.601 238.055 62,43 

2.2.1.3.2. Sức ép lên môi trường đất 

Hiện nay, do các hoạt động sản xuất của công nghiệp, nông - lâm - ngư 

nghiệp và sinh hoạt đã ảnh hưởng lớn đến môi trường đất. Trong đó, trên 1 số địa 

bàn của tỉnh Lạng Sơn đã có dấu hiệu ô nhiễm kim loại nặng và hóa chất bảo vệ 

trong đất do các nguồn ô nhiễm từ nước thải, khí thải, chất thải rắn. 

a) Suy thoái đất 

- Các nguồn gây suy thoái đất:  

Biến đổi khí hậu và thiên tai làm tăng hiện tượng rửa trôi, xói mòn, sát lở 

bờ sông, bồi lắng lòng sông...gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tài nguyên đất. Hiện 

trạng thiếu nước và hạn hán đã và đang dẫn tới hoang mạc hoá tại một số khu vực. 
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Nạn phá rừng, khai thác gỗ để lấy đất canh tác dẫn đến tính trạng mất lớp 

phủ thực vật diễn ra ở các vùng có địa hình dốc, dẫn đến rửa trôi và xói mòn đất. 

Đây là nguyên nhân chủ yếu làm rửa trôi các chất dinh dưỡng trong đất, làm suy 

thoái và mất tính năng sản xuất của đất và suy giảm đa dạng sinh học. 

- Hậu quả của suy thoái đất 

Sự suy thoái chất lượng đất gây ra do canh tác, sử dụng đất không phù hợp 

của con người đưa đến những thay đổi lớn về tình trạng dưỡng chất, nguồn hữu 

cơ, nồng độ các chất và độc tố: Làm giảm tiềm năng sản xuất của hệ sinh thái; 

Phá vỡ cân bằng nước, năng lượng, và chu trình vật chất trong hệ sinh thái; Tác 

hại đến môi trường sinh thái như làm giảm giá trị của đất, giảm khả năng dẫn thủy, 

giảm sức chứa của các hồ... 

Ngoài tác động của suy thoái lên sản lượng nông nghiệp, môi trường nó 

còn dẫn đến tình trạng bất ổn về xã hội, thúc đẩy sự thâm canh, gia tăng tốc độ 

khai hoang, làm ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của 

cộng đồng. 

b) Ô nhiễm đất 

Việc sử dụng phân bón hóa học không cân đối, không đúng lúc cây cần 

diễn ra khá phổ biến. Hàng năm một lượng lớn phân bón bị rửa trôi hoặc bay hơi 

đã làm xấu đi môi trường sản xuất nông nghiệp và môi trường sống, đó cũng là 

những tác nhân gây ô nhiễm đất, nguồn nước, không khí. 

Lạm dụng thuốc BVTV trong phòng trừ dịch hại không tuân thủ các quy 

trình kỹ thuật, không đảm bảo thời gian cách ly của từng loại thuốc đã dẫn đến 

hậu quả nhiều trường hợp ngộ độc thực phẩm, mất an toàn vệ sinh thực phẩm, 

đồng ruộng bi ô nhiễm. Một số nơi dư lượng thuốc BVTV có trong đất đã xấp xỉ 

bằng hoặc vượt ngưỡng giá trị cho phép theo QCVN 15: 2008/BTNMT 

Các hoạt động xây dựng, sản xuất và khai thác mỏ gây ra những tác động 

về vật lý như xói mòn, nén chặt đất và phá huỷ cấu trúc đất. (i) Các chất thải rắn, 

lỏng và khí từ hoạt động của các ngành sản xuất đều có tác động đến đất, gồm: 

Chất thải xây dựng (gạch, ngói, thuỷ tinh, ống nhựa, dây cáp, bê tông,..) rất khó 

bị phân huỷ trong đất; (ii) Chất thải kim loại, đặc biệt là các kim loại nặng (chì,  

kẽm, Đồng,  niken, Cadimi,…) thường có nhiều ở các khu vực khai thác mỏ, các 

khu vực công nghiệp và tích luỹ trong đất trong thời gian dài; (iii) Các chất thải 

khí phát ra chủ yếu từ các khu nhà máy nhiệt điện, các khu vực khai thác than có 

khả năng kết tụ hoặc hình thành mưa axit rơi xuống làm ô nhiễm đất; (iv) Các 
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chất thải gây ô nhiễm đất ở mức độ cao là các chất tẩy rửa, thuốc nhuộm, màu vẽ, 

công nghiệp sản xuất pin, thuộc da, công nghiệp sản xuất hoá chất. 

Bên cạnh đó, rác thải y tế, tuy chỉ chiếm tỷ trọng thấp trong thành phần chất 

thải xả ra môi trường đất, nhưng tỷ lệ các chất nguy hại cao, một khi xâm nhập 

vào đất sẽ rất khó phục hồi và khả năng tái sử dụng loại đất bị ô nhiễm này vào 

các mục đích dân sinh là rất thấp. 

Nước thải từ các khu vực tập trung, khu công nghiệp, khu dân cư không 

qua xử lý xả thải thẳng ra môi trường, theo kênh mương ngấm vào đất, gây ô 

nhiễm đất và làm thay đổi hàm lượng các chất hoá học trong đất.  

2.2.1.3.3. Diễn biến môi trường đất 

Theo số liệu quan trắc và phân tích của Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng 

Sơn, Diễn biến chất lượng môi trường đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2015-2020 được tóm tắt như sau. 

(1) Diễn biến môi trường đất thành phố Lạng Sơn
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Bảng 2.49: Hàm lượng trung bình một số thông số quan trắc môi trường đất khu vực thành phố Lạng Sơn  

giai đoạn 2015-2020 

Vị trí quan trắc Năm 

2016 2017 2018 2019 6 tháng đầu năm 2020 

As Pb Zn As  Zn As Pb Zn As Pb Zn As Pb Zn 

Đất canh tác xã 

Mai Pha 

2,616 9,301 18,826 1,336 20,39 24,11 1,084 - 16,365 - - - 0,9 10,5 28,9 

Đất canh tác 

phường Tam 

Thanh 

2,15 23,384 32,828 1,44 12,015 32,815 2,511 - 28,51 - - - 1,5 14,3 30,8 

 

Đất canh tác xã 

Quảng Lạc 

2,119 18,338 33,741 1,909 26,584 29,615 1,409 14,065 18,05 - 14,485 14,51 1,2 18,3 24,7 

QCVN 03-

MT:2015/BTNMT 

(đất nông nghiệp) 

15 70 200 15 70 200 15 70 200 15 70 200 15 70 200 

QCVN 03-

MT:2015/BTNMT 

(đất lâm nghiệp) 

20 100 200 20 100 200 20 100 200 20 100 200 20 100 200 

Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020 

(2) Diễn biến chất lượng đất huyện Cao Lộc 

Bảng 2.50: Hàm lượng trung bình một số thông số quan trắc môi trường đất khu vực huyện Cao Lộc giai đoạn 2016-2020 

Vị trí quan trắc Năm 

2016 2017 2018 2019 6 tháng đầu năm 2020 

As Pb Zn As Pb Zn As Pb Zn As Pb Zn As Pb Zn 

Đất canh tác gần 

CCN số 2, xã Hợp 

Thành 

2,768 31,169 16,845 2,697 28,17 23,895 1,223 32,755 29,455 0,070 12,50 21,950 <0,8 15,3 39,4 

Đất canh tác xã 

Bình Trung 

2,366 40,188 45,563 2,461 28,08 34,450 1,587 42,145 43,800 0,243 35,20 33,150 <0,8 34,8 29,5 
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Đất canh tác xã 

Hồng Phong 

3,511 23,963 31,939 2,709 15,74 44,005 1,050 13,875 38,440 0,065 6,45 13,855 <0,8 12,4 25,2 

QCVN 03-

MT:2015/BTNMT 

(đất nông nghiệp) 

15 70 200 15 70 200 15 70 200 15 70 200 15 70 200 

QCVN 03-

MT:2015/BTNMT 

(đất lâm nghiệp) 

20 100 200 20 100 200 20 100 200 20 100 200 20 100 200 

Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020 

(3) Diễn biến chất lượng đất huyện Đình Lập 

Bảng 2.51: Hàm lượng trung bình một số thông số quan trắc môi trường đất khu vực huyện Đình Lập  

giai đoạn 2016-2020 

Vị trí quan trắc Năm 

2016 2017 2018 2019 6 tháng đầu năm 2020 

As Pb Zn As Pb Zn As Pb Zn As Pb Zn As Pb Zn 

Đất trồng chè 2,507 11,310 17,530 1,316 19,32 29,22 1,316 6,785 20,490 0,149 6,82 5,775 1,4 14,7 13,7 

Đất canh tác thị 

trấn Đình Lập 

2,821 17,799 14,277 2,647 21,17 20,30 - 7,18 24,815 - 5,21 5,235 1,1 10,6 15,3 

QCVN 03-

MT:2015/BTNMT 

(đất nông nghiệp) 

15 70 200 15 70 200 15 70 200 15 70 200 15 70 200 

QCVN 03-

MT:2015/BTNMT 

(đất lâm nghiệp) 

20 100 200 20 100 200 20 100 200 20 100 200 20 100 200 

Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020 
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(4) Diễn biến chất lượng đất huyện Lộc Bình 

Bảng 2.52: Hàm lượng trung bình một số thông số quan trắc môi trường đất khu vực huyện Lộc Bình giai đoạn 2016-2020 

Vị trí quan trắc Năm 

2016 2017 2018 2019 6 tháng đầu năm 2020 

As Pb Zn As Pb Zn As Pb Zn As Pb Zn As Pb Zn 

Đất trồng ngô khu 

mỏ than Na Dương 

3,186 31,52 45,68 1,561 23,80 27,53 - 5,69 17,51 - 4,10 3,76 - - - 

Đất canh tác thị 

trấn Lộc Bình 

1,959 26,52 21,76 - 15,05 17,08 - 9,22 58,36 - 11,77 12,85 <0,8 19,8 23 

Đất trồng lúa thôn 

Hua Cầu, Đông 

Quan 

2,231 23,02 18,37 - 21,53 21,69 - 6,41 18,92 - 6,86 6,36 - - - 

Đất canh tác xã 

Sàn Viên 

- - - - - - - - - - - - <0,8 14,9 18,3 

Đất canh tác xã 

Đông Quan 

- - - - - - - - - - - - <0,8 16,1 27,2 

QCVN 03-

MT:2015/BTNMT 

(đất nông nghiệp) 

15 70 200 15 70 200 15 70 200 15 70 200 15 70 200 

QCVN 03-

MT:2015/BTNMT 

(đất lâm nghiệp) 

20 100 200 20 100 200 20 100 200 20 100 200 20 100 200 

Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020 
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(5) Diễn biến chất lượng đất huyện Chi Lăng 

Bảng 2.53: Hàm lượng trung bình một số thông số quan trắc môi trường đất khu vực huyện Chi Lăng  

giai đoạn 2016-2020 

Vị trí quan trắc Năm 

2016 2017 2018 2019 6 tháng đầu năm 2020 

As Pb Zn As Pb Zn As Pb Zn As Pb Zn As Pb Zn 

Đất canh tác xã 

Bằng Mạc 

2,89 39,55  0,97 20,35  - 10,07  - 5,21  <0,8 10,8  

Đất trồng na, Chi 

Lăng 

2,81 40,51  1,49 21,85  1,26 48,40  0,14 34,80  1,3 33,4  

Đất trồng lúa, Than 

Muội 

2,46 34,96  1,15 33,82  1,00 28,17  0,06 19,28  - -  

Đất canh tác thị 

trấn Đồng Mỏ, 

huyện Chi Lăng 

- -  - -  - -  - -  <0,8 

 

12,3  

QCVN 03-

MT:2015/BTNMT 

(đất nông nghiệp) 

15 70 200 15 70 200 15 70 200 15 70 200 15 70 200 

QCVN 03-

MT:2015/BTNMT 

(đất lâm nghiệp) 

20 100 200 20 100 200 20 100 200 20 100 200 20 100 200 

Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020 
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(6) Diễn biến chất lượng đất huyện Hữu Lũng 

Bảng 2.54: Hàm lượng trung bình một số thông số quan trắc môi trường đất khu vực huyện Hữu Lũng  

giai đoạn 2016-2020 

Vị trí quan trắc Năm 

2016 2017 2018 2019 6 tháng đầu năm 2020 

As Pb Zn As Pb Zn As Pb Zn As Pb Zn As Pb Zn 

Đất canh tác xã 

Tân Thành 

2,21 21,85 16,86 1,53 14,43 26,65 1,27 12,10 25,47 0,10 11,70 11,20 <0,8 8,4 24,6 

Đất canh tác khu 

vực Ba Nàng, xã 

Cai Kinh 

2,83 39,57 58,74 1,28 110,66 67,25 1,15 115,30 97,90 - 28,50 29,30 <0,8 18,9 56,4 

Đất canh tác xã 

Vân Nham 

2,83 27,90 23,69 1,26 24,46 18,43 1,43 22,73 26,19 0,07 5,47 6,06 1,7 7,7 16,2 

QCVN 03-

MT:2015/BTNMT 

(đất nông nghiệp) 

15 70 200 15 70 200 15 70 200 15 70 200 15 70 200 

QCVN 03-

MT:2015/BTNMT 

(đất lâm nghiệp) 

20 100 200 20 100 200 20 100 200 20 100 200 20 100 200 

Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020 
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(7) Diễn biến chất lượng đất huyện Văn Quan 

Bảng 2.55: Hàm lượng trung bình một số thông số quan trắc môi trường đất khu vực huyện Văn Quan  

giai đoạn 2016-2020 

Vị trí quan trắc Năm 

2016 2017 2018 2019 6 tháng đầu năm 2020 

As Pb Zn As Pb Zn As Pb Zn As Pb Zn As Pb Zn 

Đất canh tác xã 

Điềm He 

2,384 14,46 19,45 1,471 18,97 25,39 1,076 13,80 24,84 0,038 7,17 7,35 1,15 12,7 22,5 

QCVN 03-

MT:2015/BTNMT 

(đất nông nghiệp) 

15 70 200 15 70 200 15 70 200 15 70 200 15 70 200 

QCVN 03-

MT:2015/BTNMT 

(đất lâm nghiệp) 

20 100 200 20 100 200 20 100 200 20 100 200 20 100 200 

Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020 
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(8) Diễn biến chất lượng đất huyện Bình Gia 

Bảng 2.56: Hàm lượng trung bình một số thông số quan trắc môi trường đất khu vực huyện Bình Gia giai đoạn 2016-2020 

Vị trí quan trắc Năm 

2016 2017 2018 2019 6 tháng đầu năm 2020 

As Pb Zn As Pb Zn As Pb Zn As Pb Zn As Pb Zn 

Đất canh tác thị 

trấn Bình Gia 

3,27 29,50 39,05 1,19 27,10 45,21 1,44 16,59 38,62 KPHĐ 19,67 20,16 <0,8 16,7 46,9 

Đất canh tác xã 

Tân Văn 

1,90 21,72 35.37 1,88 20,73 48,31 1,38 11,25 30,80 0,16 5,32 13,33 <0,8 11,9 30,3 

QCVN 03-

MT:2015/BTNMT 

(đất nông nghiệp) 

15 70 200 15 70 200 15 70 200 15 70 200 15 70 200 

QCVN 03-

MT:2015/BTNMT 

(đất lâm nghiệp) 

20 100 200 20 100 200 20 100 200 20 100 200 20 100 200 

Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020 
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(9) Diễn biến chất lượng đất huyện Bắc Sơn 

Bảng 2.57: Hàm lượng trung bình một số thông số quan trắc môi trường đất khu vực huyện Bắc Sơn giai đoạn 2016-2020 

Vị trí quan trắc Năm 

2016 2017 2018 2019 6 tháng đầu năm 2020 

As Pb Zn As Pb Zn As Pb Zn As Pb Zn As Pb Zn 

Đất canh tác thị 

trấn Bắc Sơn 

3,77 26,78 29,42 1,48 21,86 26,84 1,51 14,67 21,52 0,09 6,53 6,95 1,2 27,7 26,9 

Đất canh tác xã 

Chiến Thắng 

2,27 26,76 43,76 1,67 32,56 46,73 1,97 10,27 19,48 0,20 6,68 6,80 1,8 14,9 30,3 

QCVN 03-

MT:2015/BTNMT 

(đất nông nghiệp) 

15 70 200 15 70 200 15 70 200 15 70 200 15 70 200 

QCVN 03-

MT:2015/BTNMT 

(đất lâm nghiệp) 

20 100 200 20 100 200 20 100 200 20 100 200 20 100 200 

Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020 
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(10) Diễn biến chất lượng đất huyện Tràng Định 

Bảng 2.58: Hàm lượng trung bình một số thông số quan trắc môi trường đất khu vực huyện Tràng Định  

giai đoạn 2016-2020 

Vị trí quan trắc Năm 

2016 2017 2018 2019 6 tháng đầu năm 2020 

As Pb Zn As Pb Zn As Pb Zn As Pb Zn As Pb Zn 

Đất canh tác xã Đại 

Đồng 

2,648 14,15 15,88 - 21,88 28,20 - 14,83 28,53 - 13,76 14,04 <0,8 13,2 34,9 

Đất canh tác thị 

trấn Thất Khê 

2,193 24,68 46,86 -- 25,83 24,53 - 22,44 22,85 - 13,42 12,93 <0,8 13,6 36,6 

QCVN 03-

MT:2015/BTNMT 

(đất nông nghiệp) 

15 70 200 15 70 200 15 70 200 15 70 200 15 70 200 

QCVN 03-

MT:2015/BTNMT 

(đất lâm nghiệp) 

20 100 200 20 100 200 20 100 200 20 100 200 20 100 200 

Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020 
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(11) Diễn biến chất lượng đất huyện Văn Lãng 

Bảng 2.59: Hàm lượng trung bình một số thông số quan trắc môi trường đất khu vực huyện Văn Lãng  

giai đoạn 2016-2020 

Vị trí quan trắc Năm 

2016 2017 2018 2019 6 tháng đầu năm 2020 

As Pb Zn As Pb Zn As Pb Zn As Pb Zn As Pb Zn 

Đất canh tác xã 

Tân Mỹ 

2,131 15,57 22,93  15,64 21,15  12,78 28,46  8,18 8,02 <0,8 21,3 31,6 

Đất trồng ngô, thôn 

Pò Lau, xã Tân 

Lang 

2,667 13,39 29,50  20,16 19,47  15,63 48,39  7,18 6,45 <0.8 17,7 35 

QCVN 03-

MT:2015/BTNMT 

(đất nông nghiệp) 

15 70 200 15 70 200 15 70 200 15 70 200 15 70 200 

QCVN 03-

MT:2015/BTNMT 

(đất lâm nghiệp) 

20 100 200 20 100 200 20 100 200 20 100 200 20 100 200 

Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020 
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Đánh giá chung về chất lượng môi trường đất tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2015-2020: 

Nhìn chung các chỉ tiêu phân tích chất lượng môi trường đất của tỉnh Lạng 

Sơn trong các đợt quan trắc tương đối tốt, đa số các chỉ tiêu quan trắc tại các điểm 

trên địa bàn Lạng Sơn đều nằm trong giới hạn quy chuẩn cho phép (QCVN 03-

MT:2015/BTNMT). So sánh với giai đoạn trước chất lượng đất tương đối ổn định, 

các thông số quan trắc không có nhiều biến động. 

Tuy nhiên trong giai đoạn này việc phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 

cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng đất cần có các biện pháp kiểm 

soát chặt chẽ hơn nữa để giảm thiểu các tác động xấu đến chất lượng đất. 
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2.2.1.3.4. Các vấn đề môi trường đất nổi cộm 

a) Chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất  

Quá trình tăng diện tích đất canh tác nông nghiệp sẽ gián tiếp làm tăng nhu 

cầu sử dụng phân bón và hóa chất BVTV, đặc biệt diện tích đất trồng lúa, trồng 

na và các loại cây đặc sản khác của Lạng Sơn. Quá trình gia tăng đất đô thị sẽ làm 

giảm tính chất cơ lý của các loại đất nơi đây, đất sau khi đã chuyển đổi thành đất 

đô thị rất khó có thể sử dụng để trồng trọt. Đối với đất phục vụ khoáng sản, diện 

tích khai thác khoáng sản, sau quá trình khai thác cần phải tiến hành cải tạo, phục 

hồi môi trường mới có thể tiếp tục sử dụng cho các mục đích khác. 

b) Phát triển đô thị và đô thị hóa 

Trong những năm gần đây tốc độ phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh ngày 

càng nhanh, kéo theo đó là quá trình đô thị hóa. Trong quá trình mở rộng ranh 

giới đô thị, tốc độ tăng diện tích gây ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường đất. Mở 

rộng không gian đô thị dẫn đến chiếm dụng đất nông nghiệp, ảnh hưởng đến vấn 

đề an toàn lương thực trên địa bàn thành thị và nông thôn; sản xuất công nghiệp 

phát triển mạnh làm phát sinh một lượng lớn chất thải, trong đó chất thải nguy hại 

ngày càng gia tăng. Trên địa bàn hiện tại có nhiều công trình xây dựng là nguyên 

nhân phát sinh các nguồn gây ô nhiễm môi trường. Các chất thải của quá trình xây 

dựng là các vụn, xỉ, các chất tẩy rửa, phế thải là sơn lót, sơn phủ, nhựa đường nếu 

không quản lý và xử lý tốt sẽ ngấm vào đất, từ đó sinh ra một loạt các phản ứng 

vật lý, hóa học và sinh học, như lọc, hút thấm, lắng xuống hoặc được hấp thụ bởi 

rễ cây và hấp thụ bởi vi sinh vật, khiến cho môi trường đất bị ô nhiễm, từ đó làm 

giảm chất lượng thổ nhưỡng gây tác động xấu tới môi trường đất. 

2.2.2. Di sản thiên nhiên 

2.2.2.1. Hệ sinh thái 

2.2.2.1.1. Hệ sinh thái rừng nhiệt đới trên núi đá vôi 

Đây là hệ sinh thái (HST) quan trọng nhất, chiếm phần lớn ở các khu rừng 

đặc dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Hệ sinh thái rừng nhiệt đới trên núi đá vôi 

không chỉ tạo lên cảnh quan, môi trường rừng mà còn chi phối sự phát triển của 

các hệ sinh thái khác trong khu vực. Ở đây có nhiều hang động là nơi cư trú, sinh 

sống của các loài động vật hoang dã. Đồng thời, đây cũng là khu vực phân bố của 

các loài thực vật quý hiếm như Nghiến, Trai, Đinh, Chò chỉ, Mạy tèo, Ô rô... nổi 

bật là ưu hợp Nghiến - Ô rô. Đặc biệt, Lạng Sơn có loài Hoàng đàn sinh sống ở 

trên các đỉnh núi cao, vách đá hiểm trở. Hệ sinh thái rừng trên núi đá vôi chủ yếu 
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phân bố tại các vùng Hữu Lũng, Chi Lăng, Bắc Sơn và một phần nhỏ tại huyện 

Cao Lộc. 

2.2.2.1.2. Hệ sinh thái rừng nhiệt đới núi đất 

Hệ sinh thái này không liên tục mà phân bố rải rác trong khu vực nghiên 

cứu và chủ yếu tại các huyện như Lộc Bình, Đình Lập, Cao Lộc, Văn Lãng, Tràng 

Định, Bình Gia. Thảm thực vật ở đây chủ yếu là rừng phục hồi (sau khai thác và 

sau nương rẫy). Đặc trưng cho hệ sinh thái này là các loài thuộc họ Na, họ Côm, 

họ Dẻ (họ Cử), họ Re (họ Nguyệt quế) và một số loài thực vật như: Sau sau, Kháo, 

Lát hoa, Sưa, Xoan đào, Phay, Lim xanh, Sến mật, Lát khét, Re xanh, Dẻ gai, Dẻ 

cau, Dẻ sồi, Kẹ, Muồng hoa vàng, Lim vang, Sa mộc, Trám trắng, Thành ngạnh, 

Trâm sừng, Bứa, Bồ kết, Cáng lò, Chẹo tía, Kháo chuông, Kháo thối, Kháo vàng, 

Lòng mang, Nhọ nồi, Nhội, Ràng ràng đá, Ràng ràng mít, Sấu, Sồi phảng, Sồi 

vàng mép, Thôi ba, Vối thuốc, Gù hương, Xoan ta, Xoan nhừ, Chân chim sáu lá, 

Chân chim 7 lá, Gôm tầng, Dẻ bộp, Dẻ Trắng, Mò cua, Ngát, Sảng, Sổ, Xui, Trám 

đen, Thung, Thẩu tấu, Vàng anh, Ba soi, Bồ đề, Bồ hòn, Bo, Chay, Cơi, Dâu da 

xoan, Dung giấy, Đỏ ngọn, Gạo, Gu, Gu nông, Gu đay, Mán đỉa, Núc nác, Vầu, 

Nứa, Mai, Giang, Măng bát độ,… 

Ngoài ra, hệ sinh thái núi đất còn có các loại cây bụi, dây leo, cây gỗ nhỏ, 

nhiều cây có tác dụng làm thuốc chữa bệnh như: Gốc tần, Lá dính, các cây họ 

Sim, họ Mua, họ Cà phê, họ Thị, họ Xoan, Dương xỉ, họ Bứa, họ Ngũ gia bì, họ 

Ba mảnh vỏ, Cây bồng rừng (chữa đường ruột, dạ dày), Hà thủ ô, cây vú bò (làm 

đen tóc), Thổ phục linh, dây Gắm, Máu chó, Ba gạc, Chè rừng, Chè dây rừng, 

Tràm dại, Dứa rừng, Cam thảo, các loại nấm (Nấm chẹo, Trầm hương, Mộc nhĩ)… 

2.2.2.1.3. Hệ sinh thái trảng cỏ 

Hệ sinh thái này nằm rải rác và đan xen giữa các hệ sinh thái nêu trên. Đây 

là nơi sinh sống của các loài côn trùng và là nơi cung cấp nguồn thức ăn quan 

trọng cho các loài động vật ăn cỏ. 

2.2.2.1.4. Hệ sinh thái nông nghiệp 

Đây là HST do con người tạo ra và duy trì, HST nông nghiệp tương đối đơn 

giản, đồng nhất về cấu trúc nên nó kém bền vững so với HST tự nhiên. Đa dang 

sinh học trong HST nông nghiệp được tạo nên bởi thành phần loài và kiểu gen 

của các sinh vật chính như: cây trồng (cây lương thực, cây công nghiệp ngắn 

ngày), côn trùng, các động vật ăn cỏ, ăn thịt và ký sinh khác, cũng như vi sinh vật 

cùng các sinh vật phân huỷ khác. Trong đó sự đa dạng cây trồng và thảm thực vật 

nói chung có vai trò quan trọng nhất đối với sự đa dạng các thành phần sinh vật 
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khác trong HST nông nghiệp. Bởi vì sự đa dạng về cây trồng sẽ dẫn đến đa dạng 

về côn trùng, vi sinh vật, và các thành phần sinh vật khác trên đồng ruộng. Điền 

hình về cây trồng là Lúa nước, Lúa nương, Sắn, Ngô, Lạc, Đỗ xanh, Đỗ tương, 

Khoai sọ, Khoai Lang, Vừng, Rong riềng, Dưa, Dứa, Mía… 

2.2.2.1.5. Hệ sinh thái rừng trồng 

Hiện nay, HST rừng trồng chiếm diện tích khá lớn so với diện tích đất có 

rừng của tỉnh. Cấu trúc rừng trồng khá đơn giản, thường chỉ có một tầng cây gỗ. 

Tầng cây bụi, cỏ quyết rất thưa thớt. Thành phần động vật ở đây rất nghèo, chủ 

yếu là một số loài chim, thú nhỏ như chuột, sóc, bò sát, thằn lằn, rắn ráo và một 

số loài ếch nhái. Rừng trồng phổ biến trên địa bàn tỉnh là bạch đàn, keo lai, thông 

mã vỹ, hồi, xà cừ, bạch đàn chanh, bạch đàn đỏ, bạch đàn liễu, bạch đàn trắng, … 

Các huyện có diện tích rừng trồng lớn của tỉnh Lạng Sơn gồm Đình Lập, Cao Lộc, 

Văn Quan, Bình Gia… 

2.2.2.1.6. Hệ sinh thái các thủy vực 

Hệ sinh thái ao, suối: Hệ sinh thái này rất nhỏ về diện tích, không liên tục, 

bị đứt quãng, tập trung chủ yếu dọc các suối nhỏ bắt nguồn từ chân các núi cao, 

các thung áng trên các dãy núi đá vôi, rất ít nước về mùa khô và nằm sát nơi dân 

cư, ruộng lúa nước. Trong Hệ sinh thái này, các loài động vật sống dưới nước như 

tôm, trai, hến, ốc, cá… Thực vật có các loài phổ biến như: Rành Rành, Kháo suối, 

Rù rì nước, Áng nước, Cỏ bạc đầu, Cỏ ba cạnh, Dấp cá, Ngổ om và rất ít Rong 

suối… Hệ sinh thái ao suối hiện tại đã bắt đầu bị ô nhiễm do rác thải, phân gia 

súc, thuốc sâu, thuốc trừ cỏ… 

Một số thủy vực, đất ngập nước chính tại tỉnh Lạng Sơn như: khu vực ngã 

ba sông Bắc Giang – sông Yên Lỗ (Bình Gia), hồ Phai Danh (Bình Gia); ngã ba 

sông Thương – sông Luộc (Chi Lăng); hồ Bản Chành, hồ Nà Cây, hồ Tà Keo 

(Bình Gia); hồ Bắc Làng (Đình Lập); hồ Nà Tâm, hồ Phai Loạn (Tp. Lạng Sơn); 

hồ Lệ Minh (Cao Lộc); đất ngập nước tại khu vực xã Sàn Viên – Đông Quan – 

TT. Na Dương (Lộc Bình); hồ Tam Hóa (Bắc Sơn) … 

2.2.2.2. Đặc điểm đa dạng sinh học và hệ động thực vật 

Với đặc điểm địa hình chủ yếu là rừng núi, Lạng Sơn là nơi có khu hệ thực 

vật, động vật đa dạng, độc đáo với nhiều nguồn gen qúy hiếm và nổi bật nhất là 

khu vực rừng đặc dụng Hữu Liên. 

2.2.2.2.1. Hệ thực vật 

a) Hệ thực vật bậc cao 
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Hệ thực vật tỉnh Lạng Sơn có 1012 loài, 532 chi và 161 họ thuộc 5 ngành 

thực vật bậc cao có mạch: Thông đất, Tháp bút, Dương xỉ, Hạt trần và Hạt kín. 

Hệ thực vật Lạng Sơn chiếm khoảng 8,9% tổng số loài, 21,08% tổng số chi và 

42,59% tổng số họ của hệ thực vật Việt Nam. Trong đó, nhóm cây cho gỗ có 248 

loài; nhóm làm dược liệu có 514 loài; nhóm làm thực phẩm cho người và gia súc 

có 251 loài; nhóm làm cho dầu công nghiệp có 31 loài, nhóm làm cảnh, bóng mát, 

phòng hộ có 138 loài. 

 
Hình 2.14. Thành phần loài của hệ thực vật Lạng Sơn và Việt Nam 

Hệ thực vật có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển KT-XH của tỉnh, thể hiện 

ở các phương diện: bảo vệ thiên nhiên và môi trường, đảm bảo an ninh lương 

thực, duy trì nguồn gen cây trồng; cung cấp vật liệu cho xây dựng và các nguồn 

nhiên liệu, dược liệu. 

b) Hệ thực vật bậc thấp 

Thực vật bậc thấp gồm nhiều nhóm Tảo, chủ yếu sống trong môi trường 

nước. Tại tỉnh Lạng Sơn, các ngành tảo chính bao gồm: ngành tảo silic 

(Bacillariophyta), Tảo lục (Chlorophyta), Tảo mắt (Euglenophyta) và Tảo giáp 

(Pyrrophyta). 

Kết quả phân tích mẫu lấy tại các thủy vực trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cho 

thấy có khoảng trên 60 loài thực vật bậc thấp tồn tại ở đây. Trong đó, ngành tảo 

Silic (Bacillariophyta) có số lượng loài phổ biến nhất với khoảng 27 loài, ngành 

tảo lục (Chlorophyta) có khoảng 22 loài, tảo mắt (Euglenophyta) có 2 loài và tảo 

giáp (Pyrrophyta) có 1 loài. 

c) Các loài thực vật quý hiếm 
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Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có trên 30 loài thực vật quý hiếm ghi trong sách Đỏ 

ViệtNam 2007. 

Bảng 2.60: Danh sách cây quý hiếm của tỉnh Lạng Sơn 

TT Tên khoa học Tên Việt Nam IUCN Nghị định 

32/CP 

 Annamocarya sinensis 

(Dode)Leroy 

Chò đãi EN  

 Anoectochilus setacecus 

Blume 

Lan kim tuyến EN Nhóm IA 

 Alangium tonkinenese 

Gagnep 

Thôi chanh bạc VU  

 Acanthopanax trifoliatus 

(L.) Voss 

Ngũ gia bì gai EN  

 Aucuba japonica Thunb Ô rô bà CR  

 Ardisia silvestris Pit. Lá khôi VU  

 Burretiodendron 

tonkinensis (A.chev.) 

Kosterm. 

Nghiến EN Nhóm IIA 

 Codonopsis javanica 

(Blume) Hook.f 

Đằng sâm VU  

 Chukrasia tabularis Juss. Lát VU  

 Cinnamomum balansae 

Lecomte 

Gù hương VU Nhóm IIA 

 Cupressus torulosa D.Don Hoàng đàn CR Nhóm IA 

 Cycas balansae Warb. Tuế đá vôi VU  

 Dalbergia tonkinensis 

Prain 

Sưa VU Nhóm IA 

 Disporopsis longifolia 

Craib. 

Hoàng tinh hoa trắng VU Nhóm IIA 

 Drynaria fortunei 

(O.Kuntze ex Mett) 

Cốt toái bổ EN  

 Erythrophleum fordii Lim xanh EN Nhóm IIA 

 Endiandra hainanensis 

Mer. 

Khuyết nhị hải nam EN  

 Garcinia fagraeoides 

A.Chev 

Trai lý EN Nhóm IIA 

 Illiciumdifengpi 

B.N.Chang 

Hồi đá vôi VU  

 Lithocarpus balansae 

(Drake) A. Camus 

Sồi đá lá mác VU  

 Markhamia stipulata 

(Roxb.) Seem 

Đinh VU  

 Melientha suavis Pierre Rau sắng VU  

 Morinda officinalis 

F.C.How 

Ba kích EN  
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 Nervilia fordii (Hance) 

Schlechter 

Thanh thiên quỳ EN  

 Paris polyphylla Smith Bảy lá một hoa EN  

 Rauwolfia verticillata 

(Lour.) Baill 

Ba gạc vòng VU  

 Schoutenia hypoleuca 

Pierr 

Sơn Tần VU  

 Parashorea chinensis 

Wang Hsie 

Chò chỉ VU  

 Psiloesthes elongate 

Benoist 

Hoa cánh dài EN  

 Stemona cochinchinensis 

Gagnep 

Bách bộ nam VU  

 Stephania cepharantha 

Hayata 

Bình vôi EN Nhóm IIA 

 Strychnos umbellata 

(Lour.) Merr. 

Mã tiền tán VU  

 Tetrapanaxpapyriferus 

(Hook.) K.Koch. 

Thông thảo EN  

Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020 

Ghi chú: 

CR: Cực kỳ nguy cấp 

EN: Nguy cấp 

VU: Sắp nguy cấp 

Nhóm IA: Thực vật rừng nghiêm cấm khai thác 

Nhóm IIA: Thực vật rừng hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại 

Môi trường sinh thái bị suy giảm do nạn chặt phá rừng, đốt nương làm rẫy 

và khai thác bừa bãi như khai thác Nghiến bằng phương pháp đốt cây, lấy rễ 

Hoàng đàn bằng cách nổ mìn. Nguyên nhân chủ yếu là do đời sống của cư dân 

sống trong rừng đặc dụng còn thấp, nhận thức về bảo vệ, bảo tồn và phát triển bền 

vững hệ sinh thái rừng còn chưa cao, các hoạt động thu hái các sản phẩm từ rừng 

diễn ra ngày càng mạnh, làm cho nguồn tài nguyên rừng bị cạn kiệt nhanh chóng. 

2.2.2.2.2. Hệ động vật 

- Động vật có xương sống: 

Hiện tại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, tập trung chủ yếu là khu vực vùng núi 

đá vôi thuộc cánh cung Hữu Lũng – Bắc Sơn – Văn Quan – Chi Lăng có 409 loài 

động vật thuộc 88 họ, 24 bộ, thuộc các lớp thú, chim, bò sát và ếch nhái, trong đó: 

Lớp thú có 61 loài thuộc 21 họ, 7 bộ; Lớp chim có 239 loài thuộc 49 họ, 14 bộ; 

Lớp bò sát có 67 loài thuộc 12 họ, 1 bộ; Lớp ếch nhái có 42 loài thuộc 6 họ, 1 bộ; 

Tài nguyên Thú có 61 loài, 21 họ, 7 bộ; Tài nguyên Chim có 239 loài, 49 họ, 14 

bộ; Tài nguyên bò sát có 67 loài, 12 họ, 1 bộ; Tài nguyên ẾCh nhái có 42 loài, 6 

họ, 1 bộ. 



141 

Tình trạng săn, bắn động vật trái phép diễn ra ngày càng phổ biến trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn. Thêm vào đó, hoạt động phát triển KT-XH cũng tác động tới 

môi trường sống của các loài. Vì vậy, tính đa dạng của các loài đã suy giảm đáng 

kể, một số loài động vật quý, hiếm rơi vào mức độ đe dọa nghiêm trọng như: 

Vượn đen đông bắc, Vooc má trắng, Hươu xạ, Gấu ngựa, Gấu chó, Báo hoa mai, 

Báo gấm,… 

- Động vật không xương sống 

Qua tổng hợp tài liệu và khảo sát thực tế cho thấy khu hệ côn trùng Lạng 

Sơn rất đa dạng và có nhiều loại côn trùng có ích và cả những côn trùng có hại. 

Phổ biến gồm các bộ sau: chuồn chuồn, gián, cánh vảy, cánh cứng, cánh nửa, cánh 

đều, bọ ngựa, cánh thẳng, châu chấu, dế mèn, sát sành, dế dũi, cánh giống,  

Hiện tại có 04 loài côn trùng phân bố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được ghi 

vào Sách đỏ Việt Nam 2007 gồm: Cà cuống, Kặp kìm sàng đao, bướm phượng 

đốm đen, bướm phượng Phidi. 

2.2.2.2.3. Thủy sinh vật 

Kết qủa khảo sát tại một số thuỷ vực nước ngọt tỉnh Lạng Sơn đã xác định 

được 62 loài thực vật nổi thuộc các ngành tảo Silic (Bacillariophyta), tảo Lục 

(Chlorophyta), vi khuẩn Lam (Cyanobacteria), tảo Mắt (Euglenophyta) và tảo 

Giáp (Pyrrophyta). Trong số này nhóm tảo silic chiếm ưu thế về thành phần loài 

với 27 loài (chiếm 43.5%), tiếp đến là nhóm tảo lục có 22 loài (35.5%), vi khuẩn 

lam có 10 loài (chiếm 16.1%), tảo mắt có 2 loài (chiếm 3.2%) và thấp nhất là tảo 

giáp, chỉ có 1 loài (chiếm 1,6%). Hầu hết các loài thực vật nổi đã xác định được 

là các loài phổ biến, có phân bố rộng. 

Kết quả điều tra, khảo sát cũng cho thấy trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có nhiều 

loài thực vật thủy sinh bậc cao sinh trưởng và phát triển tại các khu thủy vực và 

tại các sông suối như: Thực vật lá nổi, thực vật trôi nổi tự do, thực vật ngập nước, 

thực vật chìm trong nước. 

Kết hợp thu thập tổng hợp thông tin từ các nguồn khác nhau và qua điều tra 

khảo sát cho thấy, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có khoảng 167 loài cá thuộc 16 họ 

và 6 bộ gồm bộ cá chép (Cypriniformes), bộ cá da trơn (Siluriformes), bộ cá sóc 

(Cyprinodontidae), bộ lươn (Synbranchiformes), bộ cá nhái (Beloniformes), và bộ 

cá vược (Perciformes). Có 7 loài cá trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có tên trong Sách 

đỏ Việt Nam 2007, gồm: Cá lợ thân thấp, Cá măng giả, Cá chép gốc, Cá anh vũ, 

Cá ngựa bắc, Cá lăng chấm và Cá chiên. Đặc biệt, có 2 loài được xếp vào mức độ 

đã bị tuyệt chủng ngoài thiên nhiên Cá lợ thân thấp và Cá chép gốc và một loài 

đặc trưng ở sông Kỳ Cùng của tỉnh Lạng Sơn được xếp ở mức độ đe dọa rất nguy 

cấp là loài Cá măng giả. 
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2.2.2.2.4. Suy thoái đa dạng sinh học và nguyên nhân 

Hoạt động phát triển kinh tế xã hội và sự quản lý của con người đã tác động 

lớn đến tài nguyên đa dạng sinh học. 

Diện tích rừng tự nhiên, đặc biệt là các hệ sinh thái rừng tự nhiên giàu vẫn 

tiếp tục bị xâm hại, bị suy giảm cả về diện tích và chất lượng. Như vậy, nơi cư trú 

của các loài động vật hoang dã vẫn có xu hướng bị thu hẹp. Bên cạnh đó, số lượng 

cá thể và kích thước quần thể của các loài sinh vật quý hiếm, các loài bản địa đặc 

hữu, các loài có giá trị kinh tế và giá trị sử dụng cao vẫn có nguy cơ bị suy giảm 

do tình trạng săn bắt, khai thác vẫn chưa được kiếm soát hiệu quả. Những loài có 

giá trị cao đều thuộc cấp ít và hiếm như: Hổ, Báo gấm, Vượn Đông Bắc, Voọc má 

trắng... Số lượng cá thể các loài đang bị sụt giảm nghiêm trọng trong thời gian 

theo dõi từ năm 1990 tới nay, đặc biệt là nhóm thú, bò sát lưỡng cư có giá trị cao 

đều thuộc cấp ít và hiếm. 

Cùng với sự phát triển của quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá, sự ô nhiễm 

của các hệ sinh thái thuỷ vực nội địa sẽ gia tăng do lượng nước thải, chất thải có 

hàm lượng nitơ, phốtpho cao chưa được xử lý hoặc xử lý chưa triệt để thải ra. Sự 

ô nhiễm này, đặc biệt là hiện tượng phú dưỡng sẽ làm suy thoái các hệ sinh thái 

thuỷ vực nội địa, gây ra sự suy giảm tính ĐDSH và nguồn tài nguyên sinh vật. 

Nguyên nhân gây suy thoái đa dạng sinh học: 

- Khai thác quá mức tài nguyên sinh vật: Tốc độ phát triển nhanh về kinh 

tế, xã hội và tăng trưởng dân số đã gây sức ép lớn đến tài nguyên, dẫn đến việc 

khai thác quá mức, làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên và ĐDSH tại nhiều khu 

vực trong tỉnh như phá rừng, khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ, săn bắt và buôn 

bán trái phép động vật hoang dã, khai thác huỷ diệt thuỷ sinh vật, chiếm dụng và 

huỷ hoại các vùng sinh cảnh tự nhiên cho các dự án phát triển kinh tế (như thuỷ 

điện, khai thác khoáng sản,…). 

- Di dân tự do và xâm chiếm đất rừng: Di dân tự do và xâm chiếm đất rừng 

là một nguyên nhân gây mất rừng, chia cắt sinh cảnh, tác động tiêu cực đến nhiều 

loài động vật hoang dã. Ngoài mục đích lấn chiếm để canh tác nông nghiệp, lập 

trang trại còn có những trường hợp lấn chiếm đất để mua bán, trao đổi, sang 

nhượng trái phép. 

- Cháy rừng hàng năm: Do diễn biến bất thường của thời tiết khí hậu, ý thức 

của người dân trong việc phòng cháy rừng còn hạn chế nên tình trạng cháy rừng 

ở các địa phương trong tỉnh vẫn xảy ra. 

- Các hành vi tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng và ĐDSH: 

hành vi vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng; vi phạm các quy định về 

bảo vệ động vật thuộc dang mục nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ; vi phạm 
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các quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên; nhập khẩu, phát tán các loài 

ngoại lai xâm hại; hủy hoại nguồn lợi thủy sản. Theo số liệu tổng hợp của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn, mặc dù hoạt động kiểm lâm 

của tỉnh liên tục duy trì kiểm tra tuần rừng, kiểm soát lâm sản, số lượng các đợt 

tuần tra năm sau đều tăng hơn năm trước. 

- Ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu: Tình trạng ô nhiễm do các chất 

thải sinh hoạt, công nghiệp không được xử lý và đổ trực tiếp ra môi trường bên 

ngoài là nguyên nhân đe dọa tới đa dạng sinh học: gây chết, làm giảm số lượng 

cá thể, gián tiếp làm hủy hoại nơi cư trú và môi trường sống của nhiều loài sinh 

vật hoang dã. Bên cạnh đó, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), phân bón 

hoá học trong nông nghiệp với số lượng lớn làm huỷ hoại môi trường sống của 

một số loài sinh vật sống ở đất và nước, góp phần làm suy giảm các quần thể chim, 

do chúng đã tiêu diệt các hệ động vật không xương sống là các mắt xích ở bậc 

thấp trong chuỗi thức ăn của các loài chim. 

Biến đổi khí hậu cùng với suy giảm diện tích rừng đầu nguồn, sử dụng tài 

nguyên nước không hợp lý dẫn tới hiện tượng lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất xảy ra ngày 

càng nhiều và gây hậu quả ngày càng nghiêm trọng đối với đời sống con người, 

môi trường, làm giảm đa dạng sinh học. 

- Chuyển đổi mục đích sử dụng đất thiếu cơ sở khoa học: Việc chuyển đổi 

đất rừng tự nhiên và đất ngập nước thành đất canh tác nông nghiệp, trồng cây 

công nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, khai hác khoáng sản, 

xây dựng hồ thuỷ điện hoặc công trình thuỷ lợi đã làm cho các hệ sinh thái và các 

sinh cảnh tự nhiên bị phá vỡ và biến mất, làm suy giảm tài nguyên ĐDSH, làm 

suy yếu các chức năng sinh thái đảm bảo an ninh môi trường như hạn hế lũ lụt, 

trượt lở đất, và duy trì nguồn nước. 

- Gia tăng dân số: Sự gia tăng dân số đòi hỏi sự gia tăng nhu cầu sinh hoạt 

và các nhu cầu thiết yếu khác, nhất là tài nguyên đất để ở và sản xuất nông nghiệp 

đã dẫn đến sự phá rừng và sự suy thoái nghiêm trọng về các HST và tài nguyên 

thiên nhiên. 

- Nhận thức của người dân về vai trò của đa dang sinh học còn nhiều hạn 

chế: Mặc dù đa dạng sinh học mang lại cho con người nguồn thức ăn dồi dào, 

giúp bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường và chống lại tác động tiêu cực của 

biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, người dân vẫn chưa thấy được vai trò to lớn này. Do 

vậy, người dân chưa có ý thức cần phải bảo tồn ĐDSH. Bên cạnh đó, người dân 

cũng chưa có nhiều cơ hội tiếp cận với các văn bản, tài liệu liên quan đến Luật 

Bảo vệ rừng, Luật Đa dạng sinh học, sách Đỏ Việt Nam,... 

- Năng lực quản lý còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. 
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- Những bất cập về cơ sở hạ tầng: Tác động của việc xây dựng các công 

trình thủy lợi, mở đường giao thông, hoạt động khai thác khoáng sản, đường dẫn 

điện và nhiều cơ sở hạ tầng khác, đặc biệt, việc xây đập, hồ chứa tới vùng sông 

hạ lưu sau đập khá lớn làm thay đổi các kiểu nơi cư trú như vực sông-suối, ghềnh, 

bãi cát trên sông, đồng bằng ngập lụt ven sông, lòng sông dẫn đến thay đổi cấu 

trúc thành phần loài thủy sinh. Nhịp sống của thủy sinh vật như thời kỳ sinh sản, 

sinh trưởng, kiếm mồi và các phản ứng khác với môi trường sống bị thay đổi. 

Nhiều loài thủy sinh vật, đặc biệt các loài có tập tính di cư dài, có tập tính di 

chuyển kết nối theo chiều dọc sông bị ảnh hưởng. Thay đổi dòng chảy tạo điều 

kiện thuận lợi cho các loài ngoại lai xâm nhập vào hệ sinh thái sông. 

2.2.2.3. Di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh 

Lạng Sơn là vùng đất cổ, có lịch sử hình thành và phát triển từ rất sớm ở 

Việt Nam. Minh chứng cho điều này là các di chỉ của người cổ đại ở hang Thẩm 

Khuyên, Thẩm Hai, Kéo Lèng có niên đại 475.000 năm cách ngày nay, cùng với 

đó là hàng loạt di chỉ thuộc nền văn hóa Bắc Sơn thuộc giai đoạn sơ kỳ đồ đá – 

khoảng 11.000 đến 7.000 năm cách ngày nay. Văn hóa Bắc Sơn được ví như một 

cuộc “cách mạng đá mới” làm thay đổi căn bản đời sống, kinh tế, xã hội thời 

nguyên thủy. 

Tính đến hết năm 2020, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 335 di tích (gồm 112 

di tích lịch sử, 163 di tích kiến trúc nghệ thuật, 37 di tích khảo cổ, 23 di tích danh 

lam thắng cảnh), trong đó có 128 di tích đã xếp hạng các cấp (02 di tích cấp quốc 

gia đặc biệt; 28 di tích cấp quốc gia; 98 di tích cấp tỉnh; 207 di tích chưa xếp 

hạng). Bên cạnh đó mỗi dân tộc trên địa bàn tỉnh đều có phong cách riêng về kiến 

trúc nhà ở, trang phục, tranh thờ, đặc biệt là kiến trúc nhà sàn, đình làng, nhà trình 

tường, nhà chiên… của người Tày, Nùng. Đây cũng là một những nguồn tài 

nguyên/loại hình du lịch nghiên cứu, trải nghiệm hấp dẫn. 

Đồng bào các dân tộc ở Lạng Sơn có những hoạt động văn hóa phi vật thể 

mang bản sắc riêng như: hát then, hát sli, hát lượn, hát páo dung… và nhiều lễ hội 

diễn ra trong một năm. Trong đó, di sản Then và Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu 

Tam Phủ đã được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc 

(UNESCO) vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; 07 di 

sản đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định đưa vào Danh mục di 

sản văn hóa phi vật thể quốc gia là Hát sli của người Nùng Lạng Sơn, Múa sư tử 

của người Tày, Nùng Lạng Sơn, Lễ hội Đền Kỳ Cùng - Đền Tả Phủ (thành phố 

Lạng Sơn), Lễ hội Bủng Kham (huyện Tràng Định), Lễ hội Ná Nhèm (huyện Bắc 
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Sơn), Lễ hội Trò Ngô làng Giàng (huyện Hữu Lũng) và Lễ hội Phài Lừa (huyện 

Bình Gia). 

Bên cạnh đó, Lạng Sơn từ lâu đã nổi tiếng với nhiều món ăn độc đáo như 

khau nhục, vịt quay, lợn quay, bánh cuốn, phở chua, xôi ngũ sắc, bánh ngải, và 

một số món ăn dân tộc Tày, Nùng khác… Các đặc sản đặc trưng như măng ớt, 

rượu Mẫu Sơn; các sản vật tự nhiên như mơ, mận, thạch đen Tràng Định, lê Thất 

Khê, hồng Bảo Lâm, quýt Bắc Sơn, na Chi Lăng, đào, chanh rừng, nấm hương 

rừng Mẫu Sơn… hấp dẫn khách du lịch. Ngoài ra, Lạng Sơn vẫn còn duy trì các 

chợ phiên mang bản sắc của đồng bào các dân tộc miền núi. Các chợ phiên nổi 

tiếng ở Lạng Sơn như: Kỳ Lừa, Đồng Đăng, Đồng Mỏ,… Nhìn chung, hoạt động 

văn hóa, văn nghệ, dân ca dân vũ, diễn xướng dân gian của các dân tộc ở Lạng 

Sơn thường gắn với lễ hội truyền thống, các nghi lễ tôn giáo, tâm linh, chu kỳ 

vòng đời,… Tất cả đã gắn bó với nhau tạo nên giá trị bức tranh bản sắc văn hóa 

Xứ Lạng. 

2.2.3. Điều kiện về kinh tế - xã hội 

2.2.3.1. Hiện trạng phát triển kinh tế 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2020 bình quân 

đạt 5.31%. Tốc độ tăng GRDP tỉnh Lạng Sơn thấp hơn tốc độ tăng GRDP trung 

bình của Việt Nam và vùng trung du miền núi phía bắc cả giai đoạn 2011-2015 

(Việt Nam: 7,18%; TDMNPB: 7,9%) và giai đoạn 2016-2020 (Việt Nam: 6,65%; 

TDMNPB: 8,41%). Với thực trạng này, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh không 

đạt so với mục tiêu đề ra trong quy hoạch đến năm 2020. (9%-10%/năm). 

Các ngành kinh tế chủ lực của tỉnh trong giai đoạn 2011-2020 là công 

nghiệp – xây dựng, dịch vụ và nông – lâm nghiệp – thủy sản. Tính chung cả giai 

đoạn, ngành công nghiệp – xây dựng có tốc độ tăng GRDP cao nhất trong 3 ngành 

kinh tế, đạt 8,27%/năm, cao hơn trung bình toàn tỉnh (5,31%); cao hơn nhiều khu 

vực nông lâm nghiệp thủy sản (5,31%) và khu vực dịch vụ (5,74%). 

Bảng 2.61: Tăng trưởng GRDP tỉnh Lạng Sơn chia theo ngành giai đoạn 

2011-2020 

Chỉ tiêu 2010 2015 2020 

Tốc độ tăng trưởng (%) 

2011-2015 2016-2020 2011-2020 

Quy mô GRDP 11.739,4 15.393,3 19.692,8 5,57 5,05 5,51 
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Nông lâm nghiệp 

thủy sản (Tỷ đồng) 3.268,9 3.885,9 4.231,3 
3,52 1,72 2,61 

Công nghiệp- xây 

dựng (Tỷ đồng) 2.160,9 2.851,2 4.781,8 
5,70 10,90 8,27 

Dịch vụ (Tỷ đồng) 5.556,9 7.597,7 9.714,6 6,46 5,04 5,74 

Thuế sản phẩm trừ 

trợ cấp sản phẩm 

(Tỷ đồng) 752,7 1.058,5 965,0 

7,06 -1,83 2,52 

Nguồn: Tổng hợp từ NGTK tỉnh Lạng Sơn 

Cơ cấu ngành kinh tế của tỉnh Lạng Sơn có sự chuyển dịch trong giai đoạn 

2011-2020 theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông lâm thủy sản, tăng tỷ trọng 

ngành dịch vụ và công nghiệp. Tuy nhiên tốc độ chuyển dịch diễn ra chậm (năm 

2010 tỷ trọng ngành nông lâm thủy sản chiếm 27,8% GRDP nền kinh tế thì đến 

năm 2015 còn 25,6% (giảm 2,2% so với năm 2010); năm 2020 đạt 23,2% (giảm 

2,4% so với năm 2015)). Dịch vụ là ngành có chiếm tỷ trọng lớn nhất và chiếm 

đa số trong GRDP tỉnh Lạng Sơn, đạt tỷ trọng 50% năm 2020. Công nghiệp – xây 

dựng có sự gia tăng tỷ trọng từ 18,4% năm 2010 lên 22,2% năm 2020. Tỷ trọng 

khu vực sản xuất có giảm nhưng giảm rất chậm và không ổn định, từ 46,3% năm 

2010 xuống 43% năm 2015 và tăng lên 45,4% năm 2020. 

2.2.3.2. Dân số, lao động và việc làm 

Dân số tỉnh Lạng Sơn chủ yếu tập trung ở các huyện gồm Hữu Lũng, Cao 

Lộc, Chi Lăng, Bắc Sơn với mật độ dân số dao động từ 104 người/km2 đến 152,15 

người/km2. Thành phố Lạng Sơn có mật độ dân số cao nhất, khoảng 1.347,95 

người/km2. 

Mặc dù tỷ lệ dân số ở thành thị có xu hướng tăng, tuy nhiên quá trình đô thị 

hóa của tỉnh vẫn còn rất chậm. Tỷ lệ dân số thành thị của tỉnh hiện nay còn rất 

thấp, chỉ đạt 23,04% (thấp hơn tỷ lệ dân số thành thị của cả nước là 36,82% năm 

2020). Một bộ phận khá đông dân đô thị của tỉnh vẫn còn sống bằng nghề nông 

và xu thế chuyển dịch cơ cấu kinh tế công nghiệp và dịch vụ của tỉnh còn khá 

khiêm tốn. Như vậy, với 76,94% dân số ở nông thôn là một tỷ lệ rất lớn và vấn đề 

phát triển phi nông nghiệp tại nông thôn là một nội dung quan trọng và cần phấn 

đấu trong giai đoạn tới.  

Tỷ suất di cư thuần của Lạng Sơn qua các năm cho thấy lượng người xuất 

cư luôn cao hơn nhập cư. Điều này phản ánh sức hút lao động ngoại tỉnh đến lao 
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động và sinh sống tại Lạng Sơn còn kém, đồng thời tỉnh cũng thiếu các biện pháp 

để giữ chân người lao động. Đặc biệt năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh, tỷ 

suất di cư thuần của tỉnh lên đến -11,36%, cao nhất trong vùng Trung du và miền 

núi phía Bắc, đây cũng là năm tỉnh có tỷ suất di cư thuần giảm cao nhất trong 10 

năm trở lại đây. 

Lạng Sơn có tổng cộng 7 nhóm dân tộc khác nhau bao gồm: Nùng chiếm 

42,97%, Tày chiếm 35,92%, Kinh 16,5%, còn lại là các dân tộc Dao, Hoa, Sán 

Chay, H'Mông. Bên cạnh những tín ngưỡng bản địa, Lạng Sơn hiện có khoảng 

1,4% dân số theo các tôn giáo: Phật giáo, Công giáo, đạo Tin lành. Dù đức tin và 

cách thức thực hành tín ngưỡng khác nhau nhưng các tôn giáo đều có điểm chung, 

đó là tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, truyền thống văn hóa, thực hiện 

tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tương trợ nhau phát 

triển KT-XH, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống đồng bào.  

Tỉnh Lạng Sơn có lực lượng lao động trong độ tuổi khá dồi dào, chiếm trên 

63% dân số, tuy nhiên, so với các tỉnh trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc 

thì lực lượng lao động của tỉnh Lạng Sơn cũng chỉ ở mức trung bình. Chuyển dịch 

cơ cấu lao động theo hướng tích cực, lao động khu vực nông nghiệp giảm, lao 

động khu vực phi nông nghiệp tăng; nhưng tốc độ chuyển dịch còn chậm, ngành 

nông, lâm nghiệp, thủy sản vẫn là ngành có lao động lớn nhất. Chất lượng lao 

động dù có xu hướng tăng, tuy nhiên phần lớn là lao động đào tạo ngắn hạn, tỷ lệ 

lao động đào tạo có bằng cấp chỉ thấp hơn mức trung bình cả nước. Năng suất lao 

động của tỉnh Lạng Sơn cũng có phần cải thiện nhưng chưa cao, luôn thấp hơn 

năng suất lao động của cả nước. Đối với lao động chất lượng cao trong những 

năm gần đây có xu hướng gia tăng mạnh hơn so với những ngành nghề chỉ yêu 

cầu trình độ giản đơn. 

2.2.3.3. An sinh xã hội 

Thu nhập bình quân đầu người của tỉnh Lạng Sơn có xu hướng tăng dần 

qua các năm. Thu nhập bình quân một người một tháng năm 2010 là 930 nghìn 

đồng, đến năm 2020 đã tăng lên 2.297 nghìn đồng, tăng gấp 2,47 lần so với năm 

2010. Trong giai đoạn 2010-2020, bình quân mỗi năm tăng 1.640 nghìn 

đồng/người/năm. Tuy nhiên so với các tỉnh trong vùng thì mức thu nhập của Lạng 

Sơn còn khá thấp, năm 2010 bằng 102,6% thu nhập bình quân của vùng TDMNPB 

(xếp thứ 4/14 tỉnh), bằng 67% thu nhập bình quân cả nước thì đến năm 2020 thu 

nhập bình quân đầu người/tháng của Lạng Sơn chỉ bằng 83,66% thu nhập bình 

quân của vùng TDMNPB. 
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Tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2011-2015 từ 28,34% năm 2011 xuống còn 11,9% 

năm 2015 (bình quân giảm 3,28%); tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa 

chiều giai đoạn 2016-2020 giảm từ 25,95% năm 2016 xuống còn 7,88% năm 2020 

(bình quân giảm 3,61%/năm). Tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo trên địa bàn 

tỉnh giảm từ 42,35% năm 2016 xuống còn 12,3%năm 2020 (bình quân giảm 

6,01%/năm). Tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên đều giảm bình quân trên 

4%/năm.  

Hệ thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn từng bước đước đầu tư hoàn thiện, giải 

quyết cơ bản nhu cầu của người dân về giao thông, nước sinh hoạt, nước sản xuất, 

trường, lớp học,… từ đó thúc đấy phát triển KT-XH và giảm nghèo. Chính sách 

về hỗ trợ sản xuất đã góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn 

và giúp cho người nghèo được tiếp cận, áp dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản 

xuất, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững. Thời gian qua, bằng 

nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh, Lạng Sơn đã thực hiện tốt Chương 

trình MTQG giảm nghèo bền vững.  

Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo của Lạng Sơn vẫn còn cao hơn mức trung bình 

của cả nước. Chênh lệch giàu nghèo giữa các vùng, giữa khu vực nông thôn, vùng 

sâu, vùng xa với thành thị vẫn đáng kể, một phần do chuyển dịch cơ cấu lao động 

còn chậm, số lao động có nhu cầu việc làm mới ngày càng tăng, nhưng các ngành 

kinh tế trên địa bàn tỉnh chỉ giải quyết được một tỷ lệ nhất định.  

Công tác trợ giúp an sinh xã hội được tỉnh quan tâm thực hiện, bảo đảm 

100% đối tượng được hưởng đầy đủ chính sách, chế độ của Nhà nước. Công tác 

cứu đói giáp hạt, thăm hỏi, tặng quà đối tượng bảo trợ xã hội nhân dịp tết Nguyên 

đán được thực hiện thường xuyên. Toàn tỉnh Lạng Sơn có 23.753 lượt người 

hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng. 

Ngoài ra tỉnh còn có một số đối tượng tuy không đủ điều kiện theo quy định 

đưa vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội công lập nhưng bản thân 

hoặc gia đình đối tượng lại có khả năng chi trả về mặt tài chính và có nguyện vọng 

được sinh sống tại các cơ sở trợ giúp theo cơ chế tự nguyện, có nộp phí hoặc có 

nhu cầu được trợ giúp tại cộng đồng; tuy nhiên những cơ sở tư nhân như vậy hiện 

chưa có; do vậy trong thời gian tới, tỉnh cần phát triển thêm loại hình này. 

2.2.3.4. Các công trình văn hóa, lịch sử, tôn giáo, tín ngưỡng và các công trình 

hạ tầng quan trọng khác có khả năng chịu tác động bởi Quy hoạch 

Quá trình triển khai thực hiện QHT Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030 sẽ có 

những tác động trực tiếp và gián tiếp (tích vực và tiêu cực) tới các công trình 
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văn hóa, lịch sử, tôn giáo, tín ngưỡng và các công trình hạ tầng quan trọng trên 

địa bàn tỉnh. Các công trình tiêu biểu dễ bị tác động gồm: 

- Các di tích cấp quốc gia: Chùa Thành, Chùa Tiên - Giếng Tiên, Đoàn 

Thành (Thành cổ Lạng Sơn), Đền Cửa Đông, Đền Cửa Tây, Đền Cửa Bắc, Đền 

Cửa Nam, Di chỉ núi Phai Vệ, Đền Kỳ Cùng, Đền Tả Phủ, Nhà lưu niệm Hoàng 

Văn Thụ; di tích cấp tỉnh: Đền Vĩnh Trại, Đền mẫu Soài Sơn, Đền Khánh Sơn, 

Đền Mới, Đền Vua Lê, núi Hang Dê, Đền Mẫu Thoải. 

- Các công trình, di tích mang nét kiến trúc đặc trưng, tiêu biểu: Chùa 

Thành, chùa Tam đền Kỳ Cùng, thành nhà Mạc, thành cổ Lạng Sơn… 
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Chương 3 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA QUY HOẠCH ĐẾN MÔI TRƯỜNG 

3.1. Đánh giá sự phù hợp của quan điểm, mục tiêu Quy hoạch với quan điểm, 

mục tiêu, chính sách về bảo vệ môi trường  

3.1.1. Các văn bản liên quan 

Quan điểm, mục tiêu về BVMT, ứng phó với BĐKH (gồm giảm nhẹ phát 

thải KNK và thích ứng với BĐKH) được lựa chọn từ các văn bản liên quan như: 

- Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng;  

- Văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước;  

- Chiến lược, quy hoạch BVMT, bảo tồn thiên nhiên và ĐDSH; 

- Chiến lược, quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên; ứng 

phó với BĐKH và các văn bản có liên quan khác. 

Chi tiết các quan điểm, mục tiêu liên quan đến BVMT, ứng phó với BĐKH 

đề cập trong các văn bản chính sách như sau: 

Đối với chủ trương của Đảng: 

1). Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

Quan điểm: 

- Tiếp tục phát triển nhanh và bền vững đất nước 

- Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh 

đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; 

phát huy dân chủ XHCN, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền 

văn hóa, con người Việt Nam, bồi dưỡng sức dân, nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực, có cơ chế đột phá để thu hút, trọng dụng nhân tài, thúc đẩy đổi mới sáng 

tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển nhanh 

và bền vững. 

Mục tiêu: 

- Định hướng các chỉ tiêu về môi trường giai đoạn 2021-2025: Đến năm 

2025, tỉ lệ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh của dân cư thành thị là 95 - 100%, 

nông thôn là 93 - 95%; tỉ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo 
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đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 90%; tỉ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt 

động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường là 92%; tỉ 

lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 100%; giữ tỉ lệ che 

phủ rừng ổn định 42%. 

- Định hướng về BVMT, ứng phó với BĐKH và quản lý tài nguyên giai 

đoạn 2021-2030:  Chủ động thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng 

chống và giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh, quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết 

kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên; lấy bảo vệ môi trường sống và sức khoẻ 

nhân dân làm mục tiêu hàng đầu; kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi 

trường, bảo đảm chất lượng môi trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh 

thái; xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường. 

2). Nghị quyết số 24/NQ-TW về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường 

quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường 

Quan điểm: 

- Chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT 

là những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn, quan hệ, 

tác động qua lại, cùng quyết định sự phát triển bền vững của đất nước; là cơ sở, 

tiền đề cho hoạch định đường lối, chính sách phát triển KH - XH, bảo đảm quốc 

phòng, an ninh và an sinh xã hội.  

- Chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT 

phải trên cơ sở phương thức quản lý tổng hợp và thống nhất, liên ngành, liên vùng. 

Vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa bảo đảm lợi ích lâu dài, trong đó lợi ích lâu 

dài là cơ bản.  

- BĐKH là vấn đề toàn cầu, là thách thức nghiêm trọng đối với toàn nhân 

loại trong thế kỷ 21. Ứng phó với BĐKH phải được đặt trong mối quan hệ toàn 

cầu; không chỉ là thách thức mà còn tạo cơ hội thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng 

trưởng theo hướng phát triển bền vững. Phải tiến hành đồng thời thích ứng và 

giảm nhẹ, trong đó thích ứng với BĐKH, chủ động phòng, tránh thiên tai là trọng 

tâm. 

- Tài nguyên là tài sản quốc gia, là nguồn lực, nguồn vốn tự nhiên đặc biệt 

quan trọng để phát triển đất nước. Tài nguyên phải được đánh giá đầy đủ các giá 

trị, định giá, hạch toán trong nền kinh tế, được quản lý, bảo vệ chặt chẽ; khai thác, 

sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả và bền vững, gắn với mục tiêu phát triển KH - XH, 
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bảo đảm an ninh tài nguyên. Chú trọng phát triển, sử dụng năng lượng tái tạo, vật 

liệu mới, tái chế. 

- Môi trường là vấn đề toàn cầu. BVMT vừa là mục tiêu vừa là một nội 

dung cơ bản của phát triển bền vững. Tăng cường BVMT phải theo phương châm 

ứng xử hài hoà với thiên nhiên, theo quy luật tự nhiên, phòng ngừa là chính; kết 

hợp kiểm soát, khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường, bảo tồn thiên nhiên và 

ĐDSH; lấy bảo vệ sức khoẻ nhân dân làm mục tiêu hàng đầu; kiên quyết loại bỏ 

những dự án gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng. Đầu 

tư cho BVMT là đầu tư cho phát triển bền vững.  

Mục tiêu: 

- Đến năm 2020, về cơ bản, chủ động thích ứng với BĐKH, phòng tránh 

thiên tai, giảm phát thải KNK; có bước chuyển biến cơ bản trong khai thác, sử 

dụng tài nguyên theo hướng hợp lý, hiệu quả và bền vững, kiềm chế mức độ gia 

tăng ô nhiễm môi trường, suy giảm ĐDSH nhằm bảo đảm chất lượng môi trường 

sống, duy trì cân bằng sinh thái, hướng tới nền kinh tế xanh, thân thiện với môi 

trường. 

- Đến năm 2050, chủ động ứng phó với BĐKH; khai thác, sử dụng hợp lý, 

tiết kiệm, có hiệu quả và bền vững tài nguyên; bảo đảm chất lượng môi trường 

sống và cân bằng sinh thái, phấn đấu đạt các chỉ tiêu về môi trường tương đương 

với mức hiện nay của các nước công nghiệp phát triển trong khu vực. 

3). Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về Định 

hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, 

tầm nhìn đến 2045 

Quan điểm: 

- Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia là nền tảng, đồng thời là 

tiền đề quan trọng để phát triển KH - XH. Ưu tiên phát triển năng lượng nhanh và 

bền vững, đi trước một bước, gắn với BVMT sinh thái, bảo đảm quốc phòng, an 

ninh, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là 

nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất 

nước. 

- Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, BVMT phải được xem là quốc 

sách quan trọng và trách nhiệm của toàn xã hội. Tăng cường kiểm toán năng 

lượng; xây dựng cơ chế, chính sách đồng bộ, chế tài đủ mạnh và khả thi để khuyến 
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khích đầu tư và sử dụng các công nghệ, trang thiết bị tiết kiệm năng lượng, thân 

thiện môi trường, góp phần thúc đẩy năng suất lao động và đổi mới mô hình tăng 

trưởng 

Mục tiêu: 

- Mục tiêu tổng quát: Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia; 

cung cấp đầy đủ năng lượng ổn định, có chất lượng cao với giá cả hợp lý cho phát 

triển KH - XH nhanh và bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời 

sống của nhân dân, góp phần BVMT sinh thái. 

- Một số mục tiêu cụ thể: (i) Tỉ lệ các nguồn năng lượng tái tạo trong tổng 

cung năng lượng sơ cấp đạt khoảng 15 - 20% vào năm 2030; 25 - 30% vào năm 

2045; (ii) Giảm phát thải KNK từ hoạt động năng lượng so với kịch bản phát triển 

bình thường ở mức 15% vào năm 2030, lên mức 20% vào năm 2045. 

4) Nghị quyết số 06-NQ/TW về quy hoạch, quản lý và phát triển bền vững 

các đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

Quan điểm: 

- Phát triển hệ thống đô thị bền vững theo mạng lưới, phân bổ hợp lý, phù 

hợp với từng vùng, miền, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, cân đối giữa các vùng, 

miền; phát triển các đô thị có chức năng tổng hợp với quy mô và dân số ở mức 

hợp lý theo hướng đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, 

chống thiên tai và dịch bệnh; bảo đảm tính kết nối cao giữa các đô thị trực thuộc 

Trung ương, đô thị trung tâm cấp quốc gia với đô thị vùng và khu vực nông thôn.  

- Lựa chọn các đô thị có lợi thế đặc biệt để xây dựng thành các trung tâm 

kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ... có khả năng cạnh tranh với các trung tâm 

khác trong khu vực, quốc tế. 

Mục tiêu: 

- Đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hoá, phát triển đô thị bền 

vững theo mạng lưới, hình thành một số đô thị, chuỗi đô thị động lực thông minh 

kết nối với khu vực và thế giới.  

- Thể chế, chính sách về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị 

bền vững cơ bản được hoàn thiện. Kết cấu hạ tầng của đô thị, đặc biệt là hạ tầng 

kỹ thuật chung và hạ tầng xã hội thiết yếu được xây dựng và phát triển đồng bộ, 

hiện đại.  

- Kinh tế khu vực đô thị tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững.  
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- Chất lượng sống tại đô thị ở mức cao, bảo đảm đáp ứng cơ bản nhu cầu 

về nhà ở và hạ tầng xã hội cho cư dân đô thị.  

- Phát triển kiến trúc đô thị hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc, các 

yếu tố văn hóa đặc trưng được giữ gìn và phát huy. 

5) Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII 

Quan điểm: 

Huy động mọi nguồn lực trong xã hội để tập trung phát triển; xây dựng hệ 

thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh đồng bộ, hiện đại, tạo 

động lực phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, đối ngoại, bảo 

đảm quốc phòng, an ninh. 

Mục tiêu: 

Các chỉ tiêu chủ yếu về môi trường: (1) Trồng rừng mới hằng năm đạt 9.000 

ha; tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 đạt 65%; (2) Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng 

nước hợp vệ sinh đến năm 2025 đạt 99%; (3) Đến năm 2025 tỷ lệ chất thải rắn ở 

đô thị được thu gom và xử lý đạt 97%; tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đạt 100%. 

Các văn bản định hướng chiến lược: 

1) Chiến lược phát triển KH - XH 10 năm 2021-2030 

Quan điểm: 

Phát huy tối đa lợi thế của các vùng, miền; phát triển hài hòa giữa kinh tế 

với văn hóa, xã hội, BVMT và thích ứng với BĐKH: 

Mục tiêu: 

Các chỉ tiêu chủ yếu về môi trường đến 2030:  

- Tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42%. 

- Tỷ lệ xử lý và tái sử dụng nước thải ra môi trường lưu vực các sông đạt 

trên 70%. 

- Giảm 9% lượng phát thải KNK. 

- 100% dự án đầu tư đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường. 

- Tăng diện tích các khu bảo tồn biển, ven biển đạt 3 - 5% diện tích tự nhiên 

vùng biển quốc gia. 

2) Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050  
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Quan điểm: 

- Tăng trưởng xanh là một phương thức quan trọng để thực hiện phát triển 

bền vững, đóng góp trực tiếp vào giảm phát thải KNK để hướng tới nền kinh tế 

trung hòa các-bon trong dài hạn. 

- Tăng trưởng xanh lấy con người làm trung tâm, giúp giảm thiểu tính dễ bị 

tổn thương của con người trước BĐKH; khuyến khích lối sống có trách nhiệm 

của từng cá nhân đối với cộng đồng và xã hội, định hướng thế hệ tương lai về văn 

hóa sống xanh, hình thành xã hội văn minh, hiện đại hài hòa với thiên nhiên và 

môi trường. 

Mục tiêu: 

- Mục tiêu tổng quát: Tăng trưởng xanh góp phần thúc đẩy cơ cấu lại nền 

kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nhằm đạt được thịnh vượng về kinh 

tế, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội; hướng tới nền kinh tế xanh, 

trung hòa các-bon và đóng góp vào mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu 

không quá 1,5 oC so với thời kỳ tiền công nghiệp. 

- Mục tiêu cụ thể: (i) Giảm cường độ phát thải KNK trên GDP: Đến năm 

2030, cường độ phát thải KNK trên GDP giảm ít nhất 15% so với năm 2014; (+) 

Xanh hóa các ngành kinh tế: Chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh 

hóa các ngành kinh tế, áp dụng mô hình KTTH thông qua khai thác và sử dụng 

tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và năng lượng và giảm thiểu tác động 

tiêu cực đến môi trường; (+) Xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững; 

(+) Mục tiêu chủ yếu đến năm 2030:  tỷ trọng năng lượng tái tạo trên tổng cung 

cấp năng lượng sơ cấp đạt 15 - 20%; tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42%; Tỷ 

lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đảm bảo tiêu chuẩn, quy 

chuẩn theo quy định đạt 95%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được xử lý bằng 

phương pháp chôn lấp trực tiếp so với lượng chất thải được thu gom chiếm 10%; 

tỷ lệ nước thải đô thị được thu gom và xử lý đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn theo 

quy định lần lượt đạt trên 50% đối với đô thị loại II trở lên và 20% đối với các 

loại đô thị còn lại; tỷ lệ đảm nhận của vận tải hành khách công cộng tại các đô thị 

đặc biệt, đô thị loại I lần lượt đạt ít nhất 20% và 5%; …; Nâng cao chất lượng 

cuộc sống và khả năng chống chịu của người dân với BĐKH; 100% các tỉnh, 

thành phố xây dựng và triển khai Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không 

khí cấp tỉnh; tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch, đạt chuẩn theo quy định của 

Bộ Y tế đạt ít nhất 70%. 
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3) Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 

đến năm 2035 

Quan điểm: 

- Phát triển công nghiệp trên cơ sở tăng trưởng xanh, phát triển bền vững 

và bảo vệ môi trường. 

Mục tiêu: 

Tỷ lệ phát thải KNK ngành công nghiệp gia tăng bình quân trong khoảng 4 

- 4,5%/năm; 

4) Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, 

định hướng đến năm 2050 

Quan điểm: 

- Sử dụng hiệu quả tài nguyên, triệt để tiết kiệm năng lượng, nguyên liệu, 

nhiên liệu; 

- Hạn chế tối đa ảnh hưởng tới môi trường trong quá trình khai thác, chế 

biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng 

Mục tiêu: 

Loại bỏ hoàn toàn công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng lạc hậu, tiêu tốn 

nhiều tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường. 

5) Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045 

Quan điểm: 

- Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành thủy sản theo định hướng 

thị trường, thân thiện môi trường, bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, 

bảo tồn đa dạng sinh học; thích ứng với BĐKH; bảo đảm an toàn dịch bệnh, an 

toàn sinh học, an sinh xã hội.  

- Phát triển thủy sản gắn với nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người 

dân, xây dựng nông thôn mới; kết hợp phát triển kinh tế với xây dựng thế trận 

quốc phòng, an ninh trên biển vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền 

quốc gia trên các vùng biển đảo của Tổ quốc. 

Mục tiêu: 
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Đến năm 2020, phát triển thủy sản thành ngành kinh tế quan trọng của quốc 

gia, sản xuất hàng hóa lớn gắn với công nghiệp hóa - hiện đại hóa, phát triển bền 

vững và chủ động thích ứng với BĐKH; có cơ cấu và hình thức tổ chức sản xuất 

hợp lý, năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; có thương hiệu uy tín, khả năng cạnh 

tranh và hội nhập quốc tế; đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng 

nâng cao, bảo đảm an sinh xã hội; góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ 

vững độc lập, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; 

6) Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 

Quan điểm: 

- Phát triển du lịch bền vững và bao trùm, trên nền tảng tăng trưởng xanh, 

tối đa hóa sự đóng góp của du lịch cho các mục tiêu phát triển bền vững của Liên 

Hợp Quốc; quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, BVMT và ĐDSH, 

chủ động thích ứng với BĐKH, bảo đảm quốc phòng, an ninh 

Mục tiêu: 

Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn, phấn đấu thuộc nhóm ba quốc gia 

dẫn đầu về phát triển du lịch trong khu vực Đông Nam Á và 50 quốc gia có năng 

lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới, trong đó tất cả 14 tiêu chí năng lực cạnh 

tranh du lịch đều tăng, phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững. 

7) Điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến 

năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 

Quan điểm: 

- Quản lý tổng hợp chất thải rắn là quản lý toàn bộ vòng đời chất thải từ khi 

phát sinh đến khi xử lý cuối cùng, bao gồm phòng ngừa, giảm thiểu, phân loại, 

thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý cuối cùng nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe 

con người, BVMT, tiết kiệm tài nguyên, thích ứng với BĐKH và hướng tới sự 

phát triển bền vững của đất nước; 

- Quản lý tổng hợp chất thải rắn là trách nhiệm chung của toàn xã hội, trong 

đó Nhà nước có vai trò chủ đạo, được thực hiện trên cơ sở tăng cường đầu tư, đẩy 

mạnh xã hội hóa, huy động tối đa mọi nguồn lực, đáp ứng nguyên tắc “người gây 

ô nhiễm phải trả tiền”, theo đó các tổ chức, cá nhân phát sinh chất thải, gây ô 

nhiễm, suy thoái môi trường có trách nhiệm đóng góp kinh phí, khắc phục, bồi 

thường thiệt hại theo quy định của pháp luật; 
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- Quản lý tổng hợp chất thải rắn được thực hiện liên vùng, liên ngành; đảm 

bảo sự tối ưu về kinh tế, kỹ thuật, an toàn về xã hội và môi trường; phù hợp với 

điều kiện tự nhiên, KH - XH và gắn với các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch 

quốc gia; 

- Chất thải rắn phát sinh phải được quản lý theo hướng coi là tài nguyên, 

được phân loại, thu gom phù hợp với công nghệ xử lý được lựa chọn; khuyến 

khích xử lý chất thải thành nguyên liệu, nhiên liệu, các sản phẩm thân thiện môi 

trường, xử lý chất thải kết hợp với thu hồi năng lượng, tiết kiệm đất đai và phù 

hợp với điều kiện tự nhiên, KH - XH của từng địa phương, vùng và đất nước; 

- Đầu tư hệ thống quản lý chất thải rắn đồng bộ, bao gồm xây dựng cơ sở 

xử lý chất thải rắn; công tác thu gom, vận chuyển trên cơ sở công nghệ phù hợp. 

Thực hiện đầu tư cho quản lý chất thải rắn phải có trọng tâm, trọng điểm và ưu 

tiên cho từng giai đoạn cụ thể, tránh dàn trải, kém hiệu quả. 

Mục tiêu: 

a) Mục tiêu tổng quát 

- Phòng ngừa, kiểm soát, hạn chế về cơ bản mức độ phát sinh chất thải rắn 

gia tăng, giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường do chất thải rắn gây ra, góp phần 

bảo vệ sức khỏe con người, môi trường, thích ứng với BĐKH và hướng tới mục 

tiêu phát triển bền vững đất nước; 

- Tăng cường năng lực quản lý tổng hợp chất thải rắn, tiến hành đồng thời 

các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác lưu giữ, thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, 

tái chế, xử lý chất thải rắn; mở rộng mạng lưới thu gom chất thải rắn; thúc đẩy 

phân loại chất thải rắn tại nguồn với phòng ngừa và giảm thiểu phát sinh chất thải 

rắn trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; đẩy mạnh xã hội hóa và thu 

hút đầu tư từ khu vực tư nhân, nước ngoài trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt; 

- Ứng dụng các công nghệ xử lý chất thải rắn tiên tiến, thân thiện môi 

trường; lựa chọn các công nghệ xử lý chất thải rắn kết hợp với thu hồi năng lượng, 

giảm phát thải KNK, an toàn và phù hợp với điều kiện phát triển KH - XH của 

từng địa phương; phát triển ngành công nghiệp tái chế, khuyến khích sử dụng, 

tiêu thụ các sản phẩm từ quá trình xử lý chất thải rắn. 

b) Mục tiêu cụ thể đến năm 2025: 

- Về chất thải rắn nguy hại: 
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+ 100% tổng lượng chất thải rắn nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ, cơ sở y tế, làng nghề phải được thu gom, vận chuyển và xử 

lý đáp ứng yêu cầu BVMT; 

+ 85% chất thải rắn nguy hại phát sinh tại các hộ gia đình, cá nhân phải 

được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng các yêu cầu về BVMT; 

+ 100% các nhà sản xuất thiết bị điện tử phải thiết lập và công bố các điểm 

thu hồi sản phẩm thải bỏ theo quy định của pháp luật. 

- Về chất thải rắn sinh hoạt đô thị: 

+ Tất cả các đô thị loại đặc biệt và loại I có công trình tái chế chất thải rắn 

phù hợp với việc phân loại tại hộ gia đình; 85% các đô thị còn lại có công trình 

tái chế chất thải rắn phù hợp với việc phân loại tại hộ gia đình; 

+ 90% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các đô thị được thu 

gom và xử lý đáp ứng yêu cầu về BVMT; tăng cường khả năng tái chế, tái sử 

dụng, xử lý kết hợp thu hồi năng lượng hoặc sản xuất phân hữu cơ; phấn đấu tỷ 

lệ chất thải rắn sinh hoạt xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp đạt tỷ lệ dưới 

30% so với lượng chất thải được thu gom; 

+ Sử dụng 100% túi nilon thân thiện với môi trường tại các Trung tâm 

thương mại, siêu thị phục vụ cho mục đích sinh hoạt thay thế cho túi nilon khó 

phân hủy; 

+ 90 - 95% các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt tại các đô thị đã đóng 

cửa được cải tạo, xử lý, tái sử dụng đất; 

+ Việc đầu tư xây dựng mới cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt đảm bảo tỷ 

lệ chôn lấp sau xử lý không quá 20%. 

- Về chất thải rắn sinh hoạt nông thôn: 

+ 80% lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại khu dân cư nông thôn tập 

trung được thu gom, lưu giữ, vận chuyển, tự xử lý, xử lý tập trung đáp ứng yêu 

cầu BVMT; tận dụng tối đa lượng chất thải hữu cơ để tái sử dụng, tái chế, làm 

phân compost hoặc tự xử lý tại các hộ gia đình thành phân compost để sử dụng 

tại chỗ; 

+ 95% các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực nông thôn đã 

đóng cửa được cải tạo, xử lý, tái sử dụng đất; phấn đấu 100% các bãi chôn lấp 

chất thải tự phát không thuộc quy hoạch phải được xử lý đảm bảo yêu cầu BVMT; 
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+ Việc đầu tư xây dựng mới cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt phải đảm 

bảo tỷ lệ chôn lấp sau xử lý không quá 20%. 

- Về chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

+ 100% tổng lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường tại các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và làng nghề phát sinh được thu gom, tái sử dụng, 

tái chế và xử lý đảm bảo yêu cầu BVMT; 

+ 80% tổng lượng tro, xỉ, thạch cao phát sinh từ các nhà máy điện, nhà máy 

hóa chất, phân bón được tái chế, tái sử dụng và xử lý làm nguyên liệu sản xuất, 

vật liệu xây dựng, san lấp,... đáp ứng yêu cầu BVMT. 

- Về chất thải rắn đặc thù khác: 

+ 90% tổng lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh tại các đô thị được thu 

gom, xử lý đáp ứng yêu cầu BVMT, trong đó 60% được tái sử dụng hoặc tái chế 

thành các sản phẩm, vật liệu tái chế bằng các công nghệ phù hợp; 

+ 100% bùn bể tự hoại thu gom của các đô thị được xử lý đảm bảo môi 

trường; 

+ 80% chất thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi, gia súc, gia cầm phải 

được thu gom, tái sử dụng, tái chế làm phân compost, biogas và xử lý đáp ứng 

yêu cầu BVMT; 

+ 80% các phụ phẩm nông nghiệp phát sinh từ hoạt động sản xuất nông 

nghiệp phải được thu gom, tái sử dụng, tái chế thành các nguyên liệu, nhiên liệu 

và các sản phẩm thân thiện với môi trường; 

+ 100% các bao bì đựng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật dùng trong nông 

nghiệp phải được thu gom, lưu giữ và được xử lý theo quy định của pháp luật; 

+ 100% lượng chất thải rắn y tế phát sinh tại các cơ sở y tế, bệnh viện được 

phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý đáp ứng yêu cầu BVMT. 

8) Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 

Quan điểm: 

- Phòng chống thiên tai là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, là 

trách nhiệm và nghĩa vụ của toàn dân, toàn xã hội. 

- Phòng, chống thiên tai gồm 3 giai đoạn: phòng ngừa, ứng phó và khắc 

phục hậu quả, trong đó lấy chủ động phòng ngừa là chính. 
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- Phòng, chống thiên tai theo hướng quản lý, phòng ngừa rủi ro theo lưu 

vực, liên vùng, liên ngành. Nội dung phòng, chống thiên tai phải được lồng ghép 

trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của cả nước, địa 

phương và chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, phải tính đầy đủ các 

tác động của thiên tai, hạn chế làm gia tăng rủi ro thiên tai. 

- Phòng chống thiên tai phải thực hiện theo phương châm Nhà nước và nhân 

dân cùng làm, sử dụng hiệu quả nguồn lực của Nhà nước, phát huy mọi nguồn lực 

và trách nhiệm của cộng đồng, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài 

nước. 

- Phòng chống thiên tai trên cơ sở ứng dụng công nghệ tiên tiến; kế thừa, 

phát huy những kinh nghiệm truyền thống và thúc đẩy hợp tác quốc tế. 

Mục tiêu: 

1. Mục tiêu chung 

Chủ động phòng chống thiên tai, thích ứng với BĐKH, giảm thiểu tổn thất 

về người và tài sản của nhân dân và nhà nước; từng bước xây dựng quốc gia có 

khả năng quản lý rủi ro thiên tai, cộng đồng, xã hội an toàn trước thiên tai, tạo 

điều kiện phát triển bền vững KH - XH, giữ vững an ninh, quốc phòng. 

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 

- Giảm thiệt hại do thiên tai gây ra, trong đó tập trung bảo đảm an toàn tính 

mạng cho người dân khi bão, lũ, giảm 50% thiệt hại về người do lũ quét, sạt lở 

đất so với giai đoạn 2011-2020; thiệt hại về kinh tế do thiên tai thấp hơn giai đoạn 

2011-2020, không vượt quá 1,2% GDP. 

- Phấn đấu 100% cơ quan chính quyền các cấp, tổ chức và hộ gia đình được 

tiếp nhận đầy đủ thông tin và hiểu biết kỹ năng phòng tránh thiên tai; lực lượng 

làm công tác phòng chống thiên tai được đào tạo, tập huấn, trang bị đầy đủ kiến 

thức và trang thiết bị cần thiết; 100% tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đảm bảo các 

yêu cầu theo phương châm “4 tại chỗ”. 

- Năng lực theo dõi giám sát, dự báo, cảnh báo, phân tích thiên tai ngang 

tầm với các quốc gia hàng đầu trong khu vực. 

- Cơ sở dữ liệu phục vụ chỉ đạo điều hành phòng chống thiên tai được hình 

thành theo hướng đồng bộ, liên thông, theo thời gian thực; 100% cơ quan chỉ đạo 

điều hành phòng chống thiên tai cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh hoàn thiện cơ 

sở dữ liệu phòng chống thiên tai; 100% khu vực trọng điểm, xung yếu phòng 
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chống thiên tai được lắp đặt hệ thống theo dõi, giám sát; 100% tàu cá đánh bắt 

vùng khơi và vùng lộng được lắp đặt hệ thống giám sát, bảo đảm thông tin liên 

lạc. 

- Người dân được bảo đảm an toàn trước thiên tai, nhất là bão, lũ, sạt lở đất, 

lũ quét. Khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng, công trình phòng chống thiên tai, 

nhất là hệ thống đê điều, hồ đập, khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão được nâng 

cao, đảm bảo an toàn trước thiên tai theo mức thiết kế, không làm gia tăng nguy 

cơ rủi ro thiên tai. 

9) Chiến lược thủy lợi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

Quan điểm: 

- Hoạt động thủy lợi có tầm nhìn dài hạn, đáp ứng các yêu cầu phát triển 

KH - XH của đất nước, phục vụ đa ngành, đa mục tiêu, bảo đảm an ninh nguồn 

nước; góp phần phòng, chống thiên tai, BVMT, thích ứng với BĐKH, phát triển 

ở thượng nguồn các lưu vực sông liên quốc gia và phát triển nội tại; 

- Phát triển hệ thống công trình thủy lợi phải đảm bảo sự liên kết đồng bộ 

với hệ thống kết cấu hạ tầng của các ngành, lĩnh vực khác. Nhà nước đầu tư xây 

dựng công trình thủy lợi quan trọng đặc biệt, công trình thủy lợi lớn, công trình 

thủy lợi khó huy động các nguồn lực xã hội; công trình thủy lợi kết hợp phục vụ 

quốc phòng, an ninh, phòng, chống thiên tai; công trình thủy lợi ở vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện KH - XH đặc biệt khó khăn, 

vùng khan hiếm nước, vùng bị ảnh hưởng lớn của BĐKH; đồng thời khuyến 

khích, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác công 

trình thủy lợi theo quy định của pháp luật; 

- Chủ động ứng phó có hiệu quả với các tình huống bất lợi nhất; nâng cao 

mức bảo đảm an toàn phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, lũ, ngập 

lụt, úng, sạt lở bờ sông, bờ biển; bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du đập, 

hồ chứa nước thủy lợi. 

Mục tiêu: 

1. Mục tiêu chung 

a) Phát triển thủy lợi theo hướng hiện đại, linh hoạt, bảo đảm cấp, thoát 

nước cho dân sinh, các ngành kinh tế, góp phần phục vụ phát triển KH - XH bền 

vững, bảo đảm an ninh nguồn nước, lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh. 
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b) Chủ động phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, ứng 

phó với trường hợp bất lợi nhất, nâng cao mức bảo đảm tiêu thoát nước, phòng 

chống lũ, ngập lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, BVMT, thích ứng với BĐKH và phát 

triển thượng nguồn các lưu vực sông; góp phần xây dựng một xã hội an toàn trước 

thiên tai. 

2. Mục tiêu cụ thể 

* Tiêu, thoát nước và BVMT nước: 

- Chủ động tiêu, thoát nước ra sông chính, tăng diện tích tiêu bằng động 

lực, đảm bảo tiêu thoát ở vùng đồng bằng, vùng thấp trũng phục vụ dân sinh, nông 

nghiệp với tần suất từ 5% đến 10%; đáp ứng yêu cầu tiêu, thoát cho khu đô thị 

tiêu vào hệ thống công trình thủy lợi; 

- Chủ động phòng, chống lũ, ngập lụt, úng cho các KCN, khu chế xuất, khu 

kinh tế, khu công nghệ cao, khu dân cư nông thôn và các hoạt động sản xuất khác; 

- Bảo vệ, kiểm soát và ngăn chặn ô nhiễm nước trong hệ thống công trình 

thủy lợi đảm bảo chất lượng nước trong các hệ thống công trình thủy lợi đạt tiêu 

chuẩn cấp cho các hoạt động sử dụng nước. 

* Phòng, chống thiên tai và ứng phó với BĐKH: 

- Chủ động ứng phó có hiệu quả với các tác động bất lợi của hạn hán, thiếu 

nước, xâm nhập mặn, lũ, ngập lụt, úng, xói lở bờ sông, bờ biển... kết hợp hài hòa 

giữa giải pháp công trình và giải pháp phi công trình; 

- Bảo đảm an toàn trước các tác động bất lợi do thiên tai liên quan đến nước 

gây ra cho các đô thị, khu dân cư, hoạt động sản xuất trong điều kiện BĐKH; 

- Bảo đảm an toàn công trình, vùng hạ du đập, hồ chứa thủy lợi. 

- Củng cố, nâng cao khả năng chống lũ tại các lưu vực sông lớn ở Bắc bộ 

và Bắc Trung bộ với mức bảo đảm chống lũ tại bảng 1; chủ động phòng, tránh và 

thích nghi với lũ để bảo vệ dân cư ở các lưu vực sông thuộc duyên hải Nam Trung 

bộ, Tây Nguyên, Đông Nam bộ, đảm bảo sản xuất vụ Hè Thu, Đông Xuân với tần 

suất lũ 5% đến 10%; chủ động sống chung với lũ tại vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long, kiểm soát lũ ở vùng ngập nông, bảo đảm các điều kiện thích nghi và an toàn 

cho dân sinh, sản xuất ở vùng ngập sâu. 

10) Định hướng phát triển cấp nước đô thị và KCN Việt Nam đến năm 2025, 

tầm nhìn đến năm 2050 
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Quan điểm: 

- Khuyến khích sử dụng nước sạch hợp lý, tiết kiệm và tái sử dụng nước 

cho các mục đích khác. 

- Ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng 

và thân thiện môi trường; từng bước hiện đại hóa và tự động hóa ngành cấp nước 

đảm bảo cấp nước ổn định, đủ lưu lượng và chất lượng theo quy định. 

Mục tiêu: 

Định hướng phát triển cấp nước đô thị và KCN phục vụ nhu cầu thiết yếu 

của con người và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trên cơ sở 

đó đề ra các giải pháp cụ thể có tính đến BĐKH nhằm cấp nước ổn định, chất 

lượng bảo đảm, dịch vụ tốt đáp ứng cho các nhu cầu sử dụng nước theo từng giai 

đoạn. 

11) Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 về phát triển 

bền vững  

Quan điểm: 

- Phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển đất 

nước; kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển xã 

hội và bảo vệ tài nguyên, môi trường, chủ động ứng phó với BĐKH, bảo đảm 

quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền 

quốc gia. 

- Khoa học và công nghệ là nền tảng, là động lực cho phát triển bền vững 

đất nước. Công nghệ hiện đại, sạch và thân thiện với môi trường cần được ưu tiên 

sử dụng rộng rãi trong các ngành sản xuất. 

Mục tiêu: 

1. Mục tiêu tổng quát: Duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững đi đối với thực 

hiện tiến bộ, công bằng xã hội và BVMT sinh thái, quản lý và sử dụng hiệu quả 

tài nguyên, chủ động ứng phó với BĐKH; bảo đảm mọi người dân được phát huy 

mọi tiềm năng, tham gia và thụ hưởng bình đẳng thành quả của phát triển; xây 

dựng một xã hội Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, bao trùm, dân chủ, công bằng, 

văn minh và bền vững. 

2. Các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Việt Nam về TNMT 
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- Mục tiêu 6. Đảm bảo đầy đủ và quản lý bền vững tài nguyên nước và hệ 

thống vệ sinh cho tất cả mọi người 

- Mục tiêu 13. Ứng phó kịp thời, hiệu quả với BĐKH và thiên tai 

- Mục tiêu 14. Bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, biển và nguồn lợi 

biển để phát triển bền vững 

- Mục tiêu 15. Bảo vệ và phát triển rừng bền vững, bảo tồn ĐDSH, phát 

triển dịch vụ hệ sinh thái, chống sa mạc hóa, ngăn chặn suy thoái và phục hồi tài 

nguyên đất. 

12) Kế hoạch quốc gia thích ứng với BĐKH giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050  

Quan điểm: 

- Yêu cầu về ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai có vị trí 

quan trọng trong các quyết định phát triển. 

- Nội dung thích ứng với biến đổi khí hậu phải được lồng ghép trong các 

chính sách, hệ thống chiến lược, quy hoạch có liên quan. 

- Thích ứng với biến đổi khí hậu phải gắn với phát triển bền vững, tăng 

cường khả năng chống chịu của hệ thống tự nhiên và xã hội và tận dụng các cơ 

hội do biến đổi khí hậu mang lại. 

- Bảo đảm hài hòa lợi ích, tạo động lực khuyến khích các bên liên quan tích 

cực tham gia công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý, khai thác, sử dụng 

có hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường. 

Mục tiêu: 

a) Mục tiêu chung: Giảm thiểu tính dễ bị tổn thương và rủi ro trước những 

tác động của BĐKH thông qua việc tăng cường khả năng chống chịu, năng lực 

thích ứng của cộng đồng, các thành phần kinh tế và hệ sinh thái; thúc đẩy việc 

lồng ghép thích ứng với BĐKH vào hệ thống chiến lược, quy hoạch. 

b) Mục tiêu cụ thể: 

- Nâng cao hiệu quả thích ứng với BĐKH thông qua việc tăng cường công 

tác quản lý nhà nước về BĐKH, trong đó có hoạt động thích ứng với BĐKH, thúc 

đẩy việc lồng ghép thích ứng với BĐKH vào hệ thống chiến lược, quy hoạch. 

- Tăng cường khả năng chống chịu và nâng cao năng lực thích ứng của cộng 

đồng, các thành phần kinh tế và hệ sinh thái thông qua việc đầu tư cho các hành 
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động thích ứng, khoa học và công nghệ, nâng cao nhận thức để sẵn sàng điều 

chỉnh trước những thay đổi của khí hậu. 

- Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và giảm thiểu thiệt hại, sẵn sàng ứng phó với 

thiên tai và khí hậu cực đoan gia tăng do BĐKH. 

13) Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Quan điểm: 

- Môi trường là điều kiện, nền tảng, yếu tố tiên quyết cho phát triển bền 

vững KT-XH; bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ, cần được đặt 

ở vị trí trung tâm của các quyết định phát triển; phát triển kinh tế phải hài hòa với 

thiên nhiên, tôn trọng quy luật tự nhiên, không đánh đổi môi trường lấy tăng 

trưởng kinh tế. 

- Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã 

hội, trong đó các cấp chính quyền địa phương, doanh nghiệp, cộng đồng và người 

dân có vai trò quan trọng; bảo vệ môi trường phải dựa trên sự phối hợp chặt chẽ, 

đồng bộ, thống nhất giữa các cấp, các ngành, tận dụng cơ hội của quá trình hội 

nhập và hợp tác quốc tế. 

- Ưu tiên chủ động phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm, tập trung giải quyết 

các vấn đề môi trường trọng điểm, cấp bách; khắc phục ô nhiễm, suy thoái, cải 

thiện chất lượng môi trường, kết hợp với bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, 

góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu. 

- Bảo vệ môi trường phải dựa trên nâng cao chất lượng thể chế và thực thi 

pháp luật hiệu lực, hiệu quả; tăng cường trách nhiệm giải trình, tính công khai, 

minh bạch và sự giám sát của cộng đồng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, 

đổi mới sáng tạo, ứng dụng các thành quả của cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

và chuyển đổi số; thúc đẩy phương thức quản lý tổng hợp, tiếp cận dựa trên hệ 

sinh thái, liên vùng, liên ngành, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, các-

bon thấp. 

Mục tiêu đến năm 2030: 

- Các tác động xấu gây ô nhiễm, suy thoái môi trường, các sự cố môi trường 

được chủ động phòng ngừa, kiểm soát; 

- Các vấn đề môi trường trọng điểm, cấp bách cơ bản được giải quyết, chất 

lượng môi trường từng bước được cải thiện, phục hồi; 
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- Tăng cường bảo vệ các di sản thiên nhiên, phục hồi các hệ sinh thái; ngăn 

chặn xu hướng suy giảm đa dạng sinh học; 

- Góp phần nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu và đẩy mạnh 

giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. 

Tầm nhìn đến năm 2050: 

Môi trường Việt Nam có chất lượng tốt, bảo đảm quyền được sống trong 

môi trường trong lành và an toàn của nhân dân; đa dạng sinh học được gìn giữ, 

bảo tồn, bảo đảm cân bằng sinh thái; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; xã 

hội hài hòa với thiên nhiên, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, các-bon thấp được 

hình thành và phát triển, hướng tới mục tiêu trung hòa các-bon vào năm 2050. 

14) Chiến lược quốc gia về ĐDSH đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

Quan điểm: 

- Đa dạng sinh học là vốn tự nhiên quan trọng để phát triển kinh tế xanh; 

bảo tồn đa dạng sinh học vừa là giải pháp trước mắt, vừa là giải pháp lâu dài, bền 

vững nhằm bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi 

khí hậu. 

- Bảo tồn đa dạng sinh học kết hợp sử dụng bền vững các dịch vụ hệ sinh 

thái và đa dạng sinh học góp phần phát triển KT-XH, giảm nghèo, nâng cao chất 

lượng cuộc sống của người dân; thực hiện tiếp cận hệ sinh thái trong bảo tồn và 

sử dụng đa dạng sinh học. 

- Bảo tồn đa dạng sinh học là quyền và trách nhiệm của mọi tổ chức, cá 

nhân. Lợi ích từ đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái được chia sẻ công bằng, 

hợp lý, phù hợp với sự tham gia, đóng góp của tổ chức và cá nhân. 

- Tăng cường nguồn lực, ưu tiên đầu tư bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi 

và phát triển các hệ sinh thái tự nhiên; đẩy mạnh xã hội hóa và tăng cường hợp 

tác quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học. 

Mục tiêu: 

a) Mục tiêu tổng quát: Gia tăng diện tích các hệ sinh thái tự nhiên được bảo 

vệ, phục hồi và bảo đảm tính toàn vẹn, kết nối; đa dạng sinh học được bảo tồn, sử 

dụng bền vững nhằm góp phần phát triển KT-XH theo định hướng nền kinh tế 

xanh, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. 

b) Mục tiêu cụ thể: 
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- Mở rộng và nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống các di sản thiên nhiên, 

khu bảo tồn thiên nhiên bảo đảm đạt được các chỉ tiêu cơ bản ; 

- Bảo tồn hiệu quả các loài hoang dã, đặc biệt là các loài nguy cấp, quý, 

hiếm được ưu tiên bảo vệ, loài di cư; không có thêm loài hoang dã bị tuyệt chủng; 

tình trạng quần thể của ít nhất 10 loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ 

được cải thiện; các nguồn gen hoang dã và giống cây trồng, vật nuôi được lưu giữ 

và bảo tồn đạt mục tiêu thu thập, lưu giữ tối thiểu 100.000 nguồn gen. 

- Giá trị của đa dạng sinh học, dịch vụ hệ sinh thái được đánh giá, duy trì 

và nâng cao thông qua việc sử dụng bền vững, hạn chế các tác động tiêu cực tới 

đa dạng sinh học; giải pháp dựa vào thiên nhiên được triển khai, áp dụng trong 

phát triển KT-XH, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; thúc đẩy 

tiếp cận và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen. 

15) Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 

Quan điểm: 

- Kết hợp phát triển năng lượng tái tạo với triển khai thực hiện các mục tiêu 

kinh tế, xã hội và môi trường: Phát triển năng lượng tái tạo không chỉ tập trung 

mở rộng quy mô và tăng tỷ trọng nguồn năng lượng tái tạo trong tổng cung cấp 

năng lượng sơ cấp, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, mà còn giải quyết vấn 

đề cung cấp năng lượng cho khu vực nông thôn, góp phần thúc đẩy phát triển sản 

xuất, xây dựng một xã hội sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên, thân 

thiện môi trường. Phát triển năng lượng tái tạo trên cơ sở các nguồn lực và nhu 

cầu phát triển kinh tế, xã hội; phù hợp với nguồn tài nguyên và nhu cầu năng 

lượng của cả nước và từng địa phương. 

- Phát triển và sử dụng năng lượng tái tạo kết hợp với phát triển công nghiệp 

năng lượng tái tạo: Ưu tiên phát triển nhanh những lĩnh vực năng lượng tái tạo có 

nguồn tài nguyên lớn và triển vọng thương mại tốt, như điện gió, điện mặt trời và 

điện sinh khối, thực hiện các biện pháp cần thiết để mở rộng nhu cầu thị trường, 

đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế để chuyển giao công nghệ phát triển công 

nghiệp chế tạo thiết bị; tiếp thu, tiến tới tự chủ về công nghệ, nâng cao khả năng 

chế tạo thiết bị và khả năng cạnh tranh trên thị trường năng lượng tái tạo nhằm 

đáp ứng bền vững, ổn định cho nhu cầu thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho 

ngành công nghiệp năng lượng tái tạo phát triển với quy mô lớn. 

Mục tiêu: 
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- Từng bước nâng cao tỷ lệ tiếp cận nguồn năng lượng sạch và điện năng 

của người dân khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo: 

Đến năm 2030 hầu hết các hộ dân được tiếp cận các dịch vụ năng lượng hiện đại, 

bền vững, tin cậy với giá bán điện và giá năng lượng hợp lý. 

- Phát triển và sử dụng nguồn năng lượng tái tạo góp phần thực hiện các 

mục tiêu môi trường bền vững và phát triển nền kinh tế xanh: 

- Giảm nhẹ phát thải KNK trong các hoạt động năng lượng so với phương 

án phát triển bình thường: Khoảng khoảng 25% vào năm 2030 và khoảng 45% 

vào năm 2050. 

16) Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 

Quan điểm: 

- Tăng trưởng xanh góp phần thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi 

mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng chống chịu 

trước các cú sốc từ bên ngoài, hiện thực hóa Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 

2021 - 2030, hệ thống quy hoạch quốc gia, chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực. 

- Tăng trưởng xanh là một phương thức quan trọng để thực hiện phát triển 

bền vững, đóng góp trực tiếp vào giảm phát thải khí nhà kính để hướng tới nền 

kinh tế trung hòa các-bon trong dài hạn. 

- Tăng trưởng xanh lấy con người làm trung tâm, giúp giảm thiểu tính dễ bị 

tổn thương của con người trước biến đổi khí hậu; khuyến khích lối sống có trách 

nhiệm của từng cá nhân đối với cộng đồng và xã hội, định hướng thế hệ tương lai 

về văn hóa sống xanh, hình thành xã hội văn minh, hiện đại hài hòa với thiên 

nhiên và môi trường. 

- Tăng trưởng xanh phải dựa vào thể chế và quản trị hiện đại, khoa học và 

công nghệ tiên tiến, nguồn nhân lực chất lượng cao, phù hợp với bối cảnh quốc tế 

và điều kiện trong nước. 

- Tăng trưởng xanh định hướng đầu tư vào công nghệ tiên tiến, chuyển đổi 

số, kết cấu hạ tầng thông minh và bền vững; tạo động lực để đầu tư tư nhân đóng 

vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế xanh. 

- Tăng trưởng xanh là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị, toàn dân, cộng 

đồng doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức liên quan, được thúc đẩy bằng tinh 

thần đổi mới sáng tạo và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, bền vững. 
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Mục tiêu: 

Mục tiêu tổng quát: Tăng trưởng xanh góp phần thúc đẩy cơ cấu lại nền 

kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nhằm đạt được thịnh vượng về kinh 

tế, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội; hướng tới nền kinh tế xanh, 

trung hòa các-bon và đóng góp vào mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn 

cầu. 

Mục tiêu cụ thể:  

(1) Giảm cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP: đến năm 2030, cường 

độ phát thải khí nhà kính trên GDP giảm ít nhất 15% so với năm 2014; đến năm 

2050, cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP giảm ít nhất 30% so với năm 

2014. 

(2) Xanh hóa các ngành kinh tế 

- Chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh hóa các ngành kinh tế, 

áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn thông qua khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu 

quả tài nguyên thiên nhiên và năng lượng dựa trên nền tảng khoa học và công 

nghệ, ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số, phát triển kết cấu hạ tầng bền 

vững để nâng cao Chất lượng tăng trưởng, phát huy lợi thế cạnh tranh và giảm 

thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. 

- Mục tiêu chủ yếu đến năm 2030: Tiêu hao năng lượng sơ cấp trên GDP 

bình quân giai đoạn 2021 - 2030 giảm từ 1,0 - 1,5%/năm; tỷ trọng năng lượng tái 

tạo trên tổng cung cấp năng lượng sơ cấp đạt 15 - 20%; kinh tế số đạt 30% GDP; 

tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42%; ít nhất 30% tổng diện tích cây trồng cạn 

có tưới được áp dụng phương pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. 

- Mục tiêu chủ yếu đến năm 2050: Tiêu hao năng lượng sơ cấp trên GDP 

bình quân mỗi giai đoạn (10 năm) giảm 1,0%/năm; tỷ trọng năng lượng tái tạo 

trên tổng cung cấp năng lượng sơ cấp đạt 25 - 30%; phấn đấu kinh tế số đạt 50% 

GDP; tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42 - 43%; ít nhất 60% tổng diện tích cây 

trồng cạn có tưới được áp dụng phương pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. 

(3) Xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững 

- Xây dựng lối sống xanh kết hợp với nếp sống đẹp truyền thống để tạo nên 

đời sống chất lượng cao hòa hợp với thiên nhiên. Thực hiện đô thị hóa, xây dựng 

nông thôn mới đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng xanh, bền vững; tạo lập văn hóa 

tiêu dùng bền vững trong bối cảnh hội nhập với thế giới. 
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- Mục tiêu chủ yếu đến năm 2030: Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được 

thu gom, xử lý đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định đạt 95%; tỷ lệ chất 

thải rắn sinh hoạt đô thị được xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp so với 

lượng chất thải được thu gom chiếm 10%; tỷ lệ nước thải đô thị được thu gom và 

xử lý đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định lần lượt đạt trên 50% đối với 

đô thị loại II trở lên và 20% đối với các loại đô thị còn lại; tỷ lệ đảm nhận của vận 

tải hành khách công cộng tại các đô thị đặc biệt, đô thị loại I lần lượt đạt ít nhất 

20% và 5%; tỷ lệ xe buýt sử dụng năng lượng sạch tại các đô thị đặc biệt đạt ít 

nhất 15% so với tổng số xe buýt đang hoạt động và tại đô thị loại I đạt 10% số 

lượng xe buýt mới; tỷ lệ mua sắm công xanh trong tổng mua sắm công đạt ít nhất 

35%; ít nhất 10 đô thị phê duyệt và thực hiện Đề án tổng thể về phát triển đô thị 

tăng trưởng xanh theo hướng đô thị thông minh bền vững. 

- Mục tiêu chủ yếu đến năm 2050: Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom, xử lý 

đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia đạt 100%, trong đó hạn chế tối đa việc chôn 

lấp chất thải rắn hữu cơ và chất thải có thể tái chế; 100% các đô thị được xây dựng 

đồng bộ và hoàn thiện hệ thống thoát nước, xóa bỏ tình trạng ngập úng tại các đô 

thị và 100% nước thải được xử lý phải đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả 

ra nguồn tiếp nhận; tỷ lệ đảm nhận của vận tải hành khách công cộng tại các đô 

thị đặc biệt, đô thị loại I lần lượt đạt ít nhất 40% và 15%; tỷ lệ xe buýt sử dụng 

năng lượng sạch tại các đô thị đặc biệt và đô thị loại I lần lượt đạt 100% và ít nhất 

40% số lượng xe buýt đầu tư mới; tỷ lệ mua sắm công xanh trong tổng mua sắm 

công đạt ít nhất 50%; ít nhất 45 đô thị phê duyệt và thực hiện Đề án tổng thể về 

phát triển đô thị tăng trưởng xanh theo hướng đô thị thông minh bền vững. 

(4) Xanh hóa quá trình chuyển đổi trên nguyên tắc bình đẳng, bao trùm, 

nâng cao năng lực chống chịu 

- Nâng cao chất lượng cuộc sống và khả năng chống chịu của người dân 

với biến đổi khí hậu, đảm bảo bình đẳng về điều kiện, cơ hội phát huy năng lực 

và thụ hưởng thành quả của sự phát triển, không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá 

trình chuyển đổi xanh. 

- Mục tiêu chủ yếu đến năm 2030: Chỉ số phát triển con người (HDl) đạt 

trên 0,75; 100% các tỉnh, thành phố xây dựng và triển khai Kế hoạch quản lý chất 

lượng môi trường không khí cấp tỉnh; tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch, đạt 

chuẩn theo quy định của Bộ Y tế đạt ít nhất 70%. 
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- Mục tiêu chủ yếu đến năm 2050: Chỉ số phát triển con người (HDI) đạt 

trên 0,8. Tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch, đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y 

tế đạt ít nhất 90%. 

17) Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 

Quan điểm: 

- Thích ứng với biến đổi khí hậu và thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 

“0” là cơ hội để phát triển bền vững, ưu tiên cao nhất trong các quyết sách phát 

triển, tiêu chuẩn đạo đức cao nhất của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người 

dân. 

- Ứng phó với biến đổi khí hậu được thực hiện trên nguyên tắc công lý, 

công bằng, với cách tiếp cận toàn cầu và toàn dân; dựa trên thể chế đồng bộ, chính 

sách, pháp luật hiệu lực và hiệu quả, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, 

phát huy nội lực và hợp tác quốc tế; góp phần xây dựng và phát triển nền kinh tế 

độc lập tự chủ, tích cực hội nhập. 

- Ứng phó với biến đổi khí hậu là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, 

của mỗi người dân và toàn xã hội. Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, dẫn dắt; người 

dân và doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm và là chủ thể thực hiện cùng với sự 

tham gia hiệu quả của các tổ chức chính trị - xã hội. 

- Triển khai các giải pháp cấp bách giảm mức độ dễ bị tổn thương, tăng 

cường sức chống chịu trước tác động của biến đổi khí hậu; ưu tiên cao nhất bảo 

đảm an toàn, sinh kế cho người dân ở những vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng nặng 

nề; tập trung phát triển hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển dịch năng 

lượng dựa trên tiềm năng, lợi thế của vùng, miền. 

- Tập trung nguồn lực cho ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển các cơ 

chế tài chính, thị trường các-bon, thúc đẩy chuyển dịch đầu tư cho phát triển kinh 

tế ít phát thải; phát huy nguồn lực của Nhà nước thúc đẩy thu hút các nguồn lực 

của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nguồn lực quốc tế, đẩy mạnh hợp tác công tư 

trên cơ sở bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi. 

Mục tiêu: 

Mục tiêu tổng quát: Chủ động thích ứng hiệu quả, giảm mức độ dễ bị tổn 

thương, tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu; giảm phát thải khí nhà kính theo 

mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, đóng góp tích cực và trách nhiệm 

với cộng đồng quốc tế trong bảo vệ hệ thống khí hậu trái đất; tận dụng cơ hội từ 
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ứng phó biến đổi khí hậu để chuyển dịch mô hình tăng trưởng, nâng cao sức chống 

chịu và cạnh tranh của nền kinh tế. 

Mục tiêu cụ thể:  

(1) Thích ứng với biến đổi khí hậu 

Giảm mức độ dễ bị tổn thương và rủi ro trước tác động của biến đổi khí hậu 

thông qua nâng cao khả năng chống chịu và năng lực thích ứng của hệ thống tự 

nhiên, kinh tế và xã hội, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và khí hậu cực đoan gia 

tăng do biến đổi khí hậu. 

- Đến năm 2030: 

Kiểm soát được tình trạng suy thoái tài nguyên nước, tài nguyên đất, đảm 

bảo cân đối đủ nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt, công nghiệp, dịch vụ và các 

ngành kinh tế quan trọng. 

Cơ cấu cây trồng, vật nuôi được chuyển đổi theo hướng thích ứng thông 

minh với biến đổi khí hậu; phát triển chuỗi giá trị nông, lâm, thuỷ sản bền vững; 

bảo đảm an ninh lương thực và cân bằng dinh dưỡng quốc gia. 

Bảo đảm độ che phủ rừng ít nhất 42%; diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên 

trên cạn đạt 9% diện tích lãnh thổ đất liền, diện tích vùng biển và ven biển được 

bảo tồn đạt ít nhất 5% diện tích tự nhiên vùng biển của quốc gia. 

Các công trình hạ tầng trọng yếu thích ứng với biến đổi khí hậu được hoàn 

thành với các tiêu chuẩn an toàn trước thiên tai, đặc biệt là các công trình phòng 

chống thiên tai, ngăn triều cường, xâm nhập mặn, công trình trữ nước ngọt phục 

vụ sinh hoạt và sản xuất, chống ngập úng ở các đô thị lớn. 

Bảo đảm ít nhất 95% dân số được cung cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh, 

trong đó ít nhất 80% dân số được sử dụng nước sạch đạt chuẩn; đáp ứng nhu cầu 

về phòng chống dịch, bệnh và các bệnh mới phát sinh do biến đổi khí hậu. 

Trình độ khoa học và công nghệ dự báo khí tượng thủy văn, cảnh báo sớm 

thiên tai ngang tầm các nước phát triển khu vực châu Á; năng lực giám sát biến 

đổi khí hậu, quản lý rủi ro thiên tai đạt ngang tầm với các quốc gia hàng đầu trong 

khu vực; đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ khí hậu cơ bản. 

Bảo đảm 80% số hộ dân thuộc khu vực thường xuyên xảy ra thiên tai có 

nhà ở an toàn; hoàn thành di dời ít nhất 70% các hộ dân sinh sống ở nơi có nguy 

cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; đối với khu vực chưa thể di dời 



 

174  

được lắp đặt hệ thống theo dõi, giám sát, cảnh báo để kịp thời sơ tán, giảm thiểu 

rủi ro khi xảy ra thiên tai; 100% các khu vực ngầm tràn được giám sát và cảnh 

báo độ sâu nước ngập. 

- Đến năm 2050: 

Quản lý hiệu quả tài nguyên nước và đất, cải thiện chất lượng môi trường 

phục vụ phát triển KT-XH; bảo đảm vững chắc an ninh tài nguyên nước quốc gia. 

Tiếp tục phát triển nền nông nghiệp thông minh hiện đại, thích ứng hiệu quả với 

biến đổi khí hậu và có giá trị gia tăng cao. 

Giữ vững độ che phủ rừng ổn định ở mức 43% và đảm bảo lâm phận rừng 

quốc gia; nâng cao chất lượng rừng và quản lý rừng bền vững; diện tích các khu 

bảo tồn biển và ven biển đạt 6% diện tích tự nhiên vùng biển quốc gia; các hệ sinh 

thái tự nhiên quan trọng, các loài nguy cấp, nguồn gen quý, hiếm được phục hồi, 

bảo tồn hiệu quả; đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái được lượng giá đầy đủ, 

sử dụng bền vững và mang lại lợi ích thiết yếu cho mọi người dân, góp phần bảo 

đảm an ninh sinh thái. 

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được phát triển đồng bộ, hiện đại 

thích ứng hiệu quả với nước biển dâng và tác động của biến đổi khí hậu. Bảo đảm 

100% dân số được cung cấp nước sạch, hợp vệ sinh, trong đó ít nhất 90% dân số 

được sử dụng nước sạch đạt chuẩn; mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm 

sóc sức khỏe. 

Trình độ, năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, giám sát biến đổi khí hậu, 

quản lý rủi ro thiên tai tương đương với các nước phát triển; dịch vụ khí hậu đáp 

ứng yêu cầu phát triển KT-XH. Khả năng chống chịu của các công trình phòng 

chống thiên tai được nâng cao, đảm bảo an toàn trước thiên tai theo mức thiết kế 

có tính đến tác động của biến đổi khí hậu. 

Mọi người dân được bảo đảm an toàn trước thiên tai và các rủi ro khí hậu; 

đảm bảo di dời 100% số hộ dân sinh sống ở nơi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt 

lở đất đến nơi an toàn; 100% số hộ dân thuộc khu vực thường xuyên xảy ra thiên 

tai có nhà ở đảm bảo an toàn. Bảo hiểm rủi ro thiên tai cho các hoạt động sản xuất, 

kinh doanh, tài sản của doanh nghiệp và xã hội. 

(2) Giảm phát thải khí nhà kính 
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Nỗ lực đạt mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, tích cực đóng 

góp có trách nhiệm cùng cộng đồng quốc tế bảo vệ hệ thống khí hậu trái đất; nâng 

cao chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế. 

- Đến năm 2030, bảo đảm tổng lượng phát thải khí nhà kính quốc gia giảm 

43,5% so với kịch bản phát triển thông thường (BAU). Trong đó: Lĩnh vực năng 

lượng giảm 32,6%, lượng phát thải không vượt quá 457 triệu tấn CO2 tương đương 

(CO2tđ); lĩnh vực nông nghiệp giảm 43,0%, lượng phát thải không vượt quá 64 

triệu tấn CO2tđ; lĩnh vực lâm nghiệp, sử dụng đất giảm 70% lượng phát thải và 

tăng 20% lượng hấp thụ các-bon, tổng lượng phát thải và hấp thụ đạt ít nhất -95 

triệu tấn CO2tđ; lĩnh vực chất thải giảm 60,7%, lượng phát thải không vượt quá 

18 triệu tấn CO2tđ; lĩnh vực các quá trình công nghiệp giảm 38,3%, lượng phát 

thải không vượt quá 86 triệu tấn CO2tđ. Các cơ sở có mức phát thải khí nhà kính 

hằng năm từ 2.000 tấn CO2tđ trở lên phải thực hiện giảm phát thải khí nhà kính. 

- Đến năm 2050, bảo đảm tổng lượng phát thải khí nhà kính quốc gia đạt 

mức phát thải ròng bằng “0”; lượng phát thải đạt đỉnh vào năm 2035, sau đó giảm 

nhanh. Trong đó: Lĩnh vực năng lượng giảm 91,6%, lượng phát thải không vượt 

quá 101 triệu tấn CO2tđ; lĩnh vực nông nghiệp giảm 63,1%, lượng phát thải không 

vượt quá 56 triệu tấn CO2tđ; lĩnh vực lâm nghiệp, sử dụng đất giảm 90% lượng 

phát thải, tăng 30% lượng hấp thụ các-bon, tổng lượng phát thải và hấp thụ đạt ít 

nhất -185 triệu tấn CO2tđ; lĩnh vực chất thải giảm 90,7%, lượng phát thải không 

vượt quá 8 triệu tấn CO2tđ; lĩnh vực các quá trình công nghiệp giảm 84,8%, lượng 

phát thải không vượt quá 20 triệu tấn CO2tđ. Các cơ sở có mức phát thải khí nhà 

kính hằng năm từ 200 tấn CO2tđ trở lên phải thực hiện giảm phát thải khí nhà 

kính. 

Văn bản luật và Nghị quyết của Quốc hội 

1) Luật Bảo vệ môi trường 2020 

Nguyên tắc: 

BVMT là điều kiện, nền tảng, yếu tố trung tâm, tiên quyết cho phát triển 

KH - XH bền vững. Hoạt động BVMT phải gắn kết với phát triển kinh tế, quản 

lý tài nguyên và được xem xét, đánh giá trong quá trình thực hiện các hoạt động 

phát triển. BVMT phải phù hợp vái quy luật, đặc điểm tự nhiên, văn hóa, lịch sử, 

cơ chế thị trường, trình độ phát triển KH - XH. 

Mục tiêu: 
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- Luật BVMT năm 2020 đã đưa các quy định về bảo vệ của các thành phần 

môi trường. 

- Mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ các thành phần môi trường, bảo vệ sức khỏe 

người dân. Đây là nội dung trọng tâm, quyết định cho các chính sách BVMT khác. 

2) Luật Đa dạng sinh học 2008 

Nguyên tắc: 

- Kết hợp hài hòa giữa bảo tồn với khai thác, sử dụng hợp lý ĐDSH; giữa 

bảo tồn, khai thác, sử dụng hợp lý ĐDSH với việc xóa đói, giảm nghèo. 

- Ưu tiên bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, đặc thù hoặc đại diện 

cho một vùng sinh thái, bảo tồn loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm 

được ưu tiên bảo vệ; bảo đảm kiểm soát việc tiếp cận nguồn gen. 

- Phát triển du lịch sinh thái gắn với việc xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm ổn 

định cuộc sống của hộ gia đình, cá nhân sinh sống hợp pháp trong khu bảo tồn; 

phát triển bền vững vùng đệm của khu bảo tồn. 

3) Luật Tài nguyên nước 2012 

Nguyên tắc: 

- Tài nguyên nước phải được quản lý tổng hợp, thống nhất về số lượng và 

chất lượng nước; 

- Việc bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc 

phục hậu quả tác hại do nước gây ra phải gắn với BVMT, cảnh quan thiên nhiên, 

di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh và các tài nguyên thiên nhiên khác.... 

- Bảo vệ tài nguyên nước phải lấy phòng ngừa là chính, gắn với việc bảo 

vệ, phát triển rừng, khả năng tái tạo tài nguyên nước, kết hợp với bảo vệ chất 

lượng nước và hệ sinh thái thủy sinh, khắc phục, hạn chế ô nhiễm, suy thoái, cạn 

kiệt nguồn nước. 

Các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển KH - XH, quốc 

phòng, an ninh phải gắn với khả năng nguồn nước, bảo vệ tài nguyên nước; bảo 

đảm duy trì dòng chảy tối thiểu trên sông, không vượt quá ngưỡng khai thác đối 

với các tầng chứa nước và có các biện pháp bảo đảm đời sống dân cư. 

4) Luật Lâm nghiệp 2017  

Nguyên tắc hoạt động lâm nghiệp (trích): Rừng được quản lý bền vững về 

diện tích và chất lượng, bảo đảm hài hòa các mục tiêu phát triển KH - XH, quốc 
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phòng, an ninh, bảo tồn ĐDSH, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng, giá trị dịch vụ môi 

trường rừng và ứng phó với BĐKH. 

5) Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội phê duyệt 

chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021 - 2025 

a) Mục tiêu tổng quát: Tiếp tục triển khai Chương trình gắn với thực hiện 

có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, quá trình 

đô thị hoá, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững; thực hiện xây dựng nông thôn 

mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới cấp thôn, bản. Nâng cao 

đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, thúc đẩy bình đẳng giới. 

Xây dựng hạ tầng KH - XH nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, bảo đảm 

môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn 

hoá truyền thống, thích ứng với BĐKH và phát triển bền vững. 

b) Mục tiêu cụ thể đến năm 2025: 

- Phấn đấu cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong 

đó, ít nhất 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, không còn xã đạt dưới 

15 tiêu chí; tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu 

đối với các xã, huyện, tỉnh đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập 

bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020; 

- Phấn đấu cả nước có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt 

chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó, ít 

nhất 20% số huyện đạt chuẩn được công nhận là huyện nông thôn mới nâng cao, 

huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có ít 

nhất 02 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 

- Phấn đấu cả nước có ít nhất 15 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được 

công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 

- Phấn đấu 60% số thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc (sau đây gọi là 

thôn) thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang 

ven biển và hải đảo được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo các tiêu chí 

nông thôn mới do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định. 

6) Nghị quyết số 39/2021/NQ/QH15 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất quốc 

gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 

5 năm 2021 – 2025 
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Quan điểm: 

- Bảo đảm có tầm nhìn dài hạn, tổng thể, đáp ứng các mục tiêu của Chiến 

lược phát triển KT-XH 10 năm 2021 - 2030; là quy hoạch tài nguyên đặc biệt, làm 

cơ sở cho quy hoạch ngành, lĩnh vực có sử dụng đất; bảo đảm tính liên vùng, liên 

tỉnh, kết nối giao thông, hành lang kinh tế ven biển, trọng điểm và quốc tế; gắn 

kết hữu cơ giữa đô thị và nông thôn; giữa yêu cầu công nghiệp hóa với nhu cầu 

đô thị hóa trên phạm vi toàn quốc và từng địa phương; 

- Bảo đảm sự thống nhất từ trung ương đến địa phương, tạo động lực phát 

triển KT-XH, văn hóa, củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm an ninh lương thực, 

an ninh nguồn nước, tỷ lệ che phủ rừng; bảo vệ môi trường, các hệ sinh thái, di 

tích lịch sử, di sản thiên nhiên, danh lam thắng cảnh; giải quyết tốt các vấn đề xã 

hội, nhất là nhu cầu đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số, phù hợp với 

đặc điểm phân bố dân cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số; định hướng cho không 

gian phát triển, khai hoang, lấn biển; 

- Phân bổ nguồn lực đất đai phù hợp cho từng thời kỳ, trên cơ sở nguyên 

tắc thị trường và phát triển bền vững; đáp ứng nhu cầu sử dụng đất để phát triển 

KT-XH dựa trên sự cân bằng và khả năng của hệ sinh thái, bảo vệ, phục hồi đất 

bị suy thoái, chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; được 

phân kỳ để khai thác, sử dụng hợp lý, bền vững, tiết kiệm, hiệu quả. 

Quan điểm: 

- Bảo đảm nhu cầu sử dụng đất để thực hiện Chiến lược phát triển KT-XH 

10 năm 2021 - 2030, Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021 - 2025. Phân bổ 

hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực đất đai cho các ngành, lĩnh vực và các địa 

phương trong phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh, gắn với bảo vệ 

môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; tạo nền tảng để đến năm 2045 nước 

ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao; 

- Bố trí quỹ đất đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng 

bộ, bảo đảm kết nối không gian phát triển liên ngành, liên vùng, các hành lang 

kinh tế và các vùng động lực phát triển của quốc gia; giữ ổn định 3,5 triệu ha đất 

trồng lúa; bảo đảm tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42 - 43%; 

- Khai hoang, phục hóa, lấn biển, đưa diện tích đất chưa sử dụng vào sử 

dụng; hạn chế tình trạng suy thoái đất; cải tạo, phục hồi diện tích đất bị thoái hóa 

gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. 
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3.1.2. So sánh, đánh giá sự phù hợp giữa quan điểm, mục tiêu Quy hoạch với 

quan điểm, mục tiêu, chính sách về bảo vệ môi trường trong các văn bản 

Dự thảo QHT Lạng Sơn đã đưa ra các quan điểm phát triển gồm: (1) Phát 

triển nhanh và bền vững trên cơ sở nâng cao hiệu quả cải cách thể chế, tăng cường 

hội nhập, liên kết vùng, phát triển hạ tầng KT-XH, thu hút nhân tài và nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực, bắt kịp trình độ chuyển đổi số của cả nước và tận dụng 

thành công các cơ hội phát triển từ cuộc CMCN 4.0; (2) Phát triển KT-XH tỉnh 

Lạng Sơn dựa trên cơ sở khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, đặc biệt là lợi thế vị 

trí cửa ngõ quốc tế kết nối với thị trường Trung Quốc; (3) Xác định giá trị văn 

hóa, con người Lạng Sơn là yếu tố nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng đảm 

bảo cho sự phát triển bền vững; (4) Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH, hội 

nhập quốc tế với xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, củng cố quốc phòng, an 

ninh; (5) QHT Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải phù 

hợp với Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch Vùng trung du miền núi phía 

Bắc. 

Các mục tiêu của QHT, ngoài việc phù hợp với định hướng của các chiến 

lược phát triển của vùng và quốc gia, chiến lược ngành và lĩnh vực cho thời kỳ 

2021-2030, vẫn tiếp tục kế thừa các quan điểm phát triển và phát huy các định 

hướng phát triển còn phù hợp từ các quy hoạch thời kỳ trước của quốc gia và tỉnh 

Lạng Sơn. Dự thảo QHT Lạng Sơn đã xác định rõ các chỉ tiêu cụ thể về môi 

trường cần đạt được đến năm 2030 như sau: (1) Đến năm 2025, độ che phủ rừng 

đạt trên 65,0%; năm 2030, tỷ lệ che phủ đạt 67%; (2) Đến năm 2030, trên 99% 

chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom xử lý; (3) Năm 2030, 100% dân số đô 

thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung, 100% dân số nông 

thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh. 

Nhìn chung, các quan điểm và mục tiêu của QHT Lạng Sơn thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050 là phù hợp với các quan điểm, mục tiêu về BVMT, 

đã được đề ra tại các văn bản chính thống liên quan như Nghị quyết, Chỉ thị của 

Đảng; văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; chiến lược, quy hoạch BVMT, 

bảo tồn thiên nhiên và ĐDSH; chiến lược, quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên 

thiên nhiên; và các văn bản chính thống có liên quan. Nội dung về bảo vệ, sử dụng 

hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên và BVMT gắn liền với phát triển bền vững, phát 

bao trùm, phát triển kinh tế và xã hội là một trong các quan điểm xuyên suốt của 

QHT Lạng Sơn. 
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Tuy nhiên, trong quan điểm phát triển và mục tiêu của bản dự thảo QHT 

lần thứ nhất còn thiếu nội dung về ứng phó với BĐKH và phòng, chống giảm nhẹ 

rủi ro thiên tai. Hơn nữa, về quan điểm phát triển, QHT nên cân nhắc bổ sung 

quan điểm coi môi trường là điều kiện, nền tảng để phát triển KH - XH bền vững, 

không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế, theo như Kết luận 56-KL/TW 

ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, quan điểm QHT nên làm rõ, nhấn 

mạnh thêm về phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế các-bon thấp trong thời gian 

tới là định hướng chung của quốc gia, thực hiện cam kết đạt mức phát thải bằng 

0 vào năm 2050 của Việt Nam với cộng đồng quốc tế do Thủ tướng Chính phủ đề 

ra tại Hội nghị các bên của Công ước khung của Liên hợp quốc về BĐKH 

(COP26). Đối với mục tiêu tổng quát đến 2030, để phù hợp với chủ trương của 

Đảng và Nhà nước tại Nghị quyết Đại hội XIII và cũng phù hợp với quan điểm 

của QHT, mục tiêu tổng quát nên bổ sung “phát triển tỉnh Lạng Sơn bền vững để 

góp phần đạt được các mục tiêu PTBV của Việt Nam đến 2030”.  

Ngoài ra, đối với các chỉ tiêu cụ thể cần cân nhắc một số điểm sau: 

- Một số chỉ tiêu cụ thể đưa ra ở mức khá cao so với thực tế. Ví dụ như tỷ 

lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh là 100%. Cần xem lại tính 

khả thi đối với chỉ tiêu này. Thực tế hiện nay trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thường 

xuyên xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô, đặc biệt tại các khu 

vực miền núi cao (50% diện tích toàn huyện Văn Quan có diện tích đất hạn hán 

về mùa khô; 65% diện tích huyện Hữu Lũng thiếu nước, đặc biệt một số xã thiếu 

nước trầm trọng như xã Minh Hòa 80% thiếu nước sử dụng do địa hình dốc ngược 

với sông). Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt 97% vào 

năm 2025 và 99% vào năm 2030, tỷ lệ thu gom thì có thể đạt được nhưng tỷ lệ xử 

lý thì rất khó đạt được vì đến thời điểm hiện tại tỉnh Lạng Sơn chưa có nhà máy 

xử lý tái chế chất thải rắn đi vào hoạt động.  

Nội dung đánh giá cụ thể về sự phù hợp/không phù hợp hoặc mâu thuẫn 

giữa quan điểm, mục tiêu của Quy hoạch với các quan điểm, mục tiêu về BVMT 

được trình bày tại Bảng 3.1. 

Bảng 3.1: Đánh giá sự phù hợp giữa quan điểm, mục tiêu của Chiến lược 

với các quan điểm, mục tiêu về BVMT 

TT 
Quan điểm, mục tiêu của Quy 

hoạch 

Các văn bản có quan điểm, 

mục tiêu tương ứng 
Đánh giá 

A Đánh giá sự phù hợp của các quan điểm 
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TT 
Quan điểm, mục tiêu của Quy 

hoạch 

Các văn bản có quan điểm, 

mục tiêu tương ứng 
Đánh giá 

1 - Phát triển nhanh và bền vững 

trên cơ sở nâng cao hiệu quả cải 

cách thể chế, tăng cường hội 

nhập, liên kết vùng, phát triển hạ 

tầng KT-XH, thu hút nhân tài và 

nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực, bắt kịp trình độ chuyển đổi 

số của cả nước và tận dụng 

thành công các cơ hội phát triển 

từ cuộc CMCN 4.0 

- Phát triển KT-XH tỉnh Lạng 

Sơn dựa trên cơ sở khai thác tối 

đa tiềm năng, lợi thế, đặc biệt là 

lợi thế vị trí cửa ngõ quốc tế kết 

nối với thị trường Trung Quốc.  

- Xác định giá trị văn hóa, con 

người Lạng Sơn là yếu tố nền 

tảng, sức mạnh nội sinh quan 

trọng đảm bảo cho sự phát triển 

bền vững.  

- Kết hợp chặt chẽ giữa phát 

triển KT-XH, hội nhập quốc tế 

với xây dựng hệ thống chính trị 

vững mạnh, củng cố quốc 

phòng, an ninh, bảo đảm trật tự 

an toàn xã hội, giữ vững chủ 

quyền biên giới quốc gia và xây 

dựng biên giới hòa bình, hữu 

nghị.  

- QHT Lạng Sơn thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050 

phải phù hợp với Quy hoạch 

tổng thể quốc gia, Quy hoạch 

Vùng trung du miền núi phía 

Bắc. 

- Nghị quyết Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng 

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII 

- Chiến lược phát triển KH - 

XH 10 năm 2021-2030 

- Chiến lược quốc gia về tăng 

trưởng xanh  

- Kế hoạch hành động quốc gia 

thực hiện Chương trình nghị 

sự 2030 vì sự phát triển bền 

vững  

- Chiến lược quốc gia về Cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư 

đến năm 2030  

Phù hợp với các quan 

điểm về tăng trưởng 

xanh, phát triển bền 

vững, công nghiệp 4.0. 

2 

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII 

- Chiến lược phát triển KH - 

XH 10 năm 2021-2030 

- Chiến lược quốc gia về tăng 

trưởng xanh  

- Quy hoạch vùng trung du và 

miền núi phía Bắc thời kỳ 

2021 – 2030, tầm nhìn đến 

2050 

- Chiến lược quốc gia về 

BĐKH đến năm 2050 

Phù hợp với các quan 

điểm về phát triển hạ 

tầng của quốc gia và tỉnh 

Lạng Sơn 

3 

- Nghị quyết số 24/NQ-TW về 

chủ động ứng phó với 

BĐKH, tăng cường quản lý 

tài nguyên và BVMT 

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII 

- Nghị quyết 06/NQ-CP ngày 

21 tháng 01 năm 2021 ban 

hành Chương trình hành 

động tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết số 24-NQ/TW 

- Chiến lược phát triển KH - 

XH 10 năm 2021-2030 

- Chiến lược quốc gia về tăng 

trưởng xanh  

Phù hợp với các quan 

điểm BVMT, sử dụng 

hiệu quả tài nguyên 

thiên nhiên và ứng phó 

với BĐKH của Việt 

Nam. Tuy nhiên, QHT 

nên cân nhắc bổ sung 

quan điểm coi môi 

trường là điều kiện, nền 

tảng để phát triển KH - 

XH bền vững, không 

đánh đổi môi trường lấy 

tăng trưởng kinh tế, theo 

như Kết luận 56-

KL/TW ngày 23/8/2019 

của Bộ Chính trị. Bên 
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TT 
Quan điểm, mục tiêu của Quy 

hoạch 

Các văn bản có quan điểm, 

mục tiêu tương ứng 
Đánh giá 

- Kế hoạch hành động quốc gia 

thực hiện Chương trình nghị 

sự 2030 vì sự phát triển bền 

vững  

- Kế hoạch quốc gia thích ứng 

với BĐKH giai đoạn 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050 

(NAP) 

- Chiến lược quốc gia về 

ĐDSH đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2030 

- Chiến lược quốc gia về Quản 

lý tổng hợp Chất thải rắn đến 

năm 2025, tầm nhìn 2050  

- Chiến lược quốc gia về 

BĐKH đến năm 2050 

cạnh đó, quan điểm 

QHT nên làm rõ, nhấn 

mạnh thêm về phát triển 

kinh tế tuần hoàn, kinh 

tế các-bon thấp,  trong 

thời gian tới là định 

hướng chung của quốc 

gia, thực hiện cam kết 

đạt mức phát thải bằng 0 

vào năm 2050 của Việt 

Nam với cộng đồng 

quốc tế do Thủ tướng 

Chính phủ đề ra tại Hội 

nghị các bên của Công 

ước khung của Liên hợp 

quốc về BĐKH 

(COP26). 

B Đánh giá sự phù hợp của các mục tiêu 

 - Xây dựng Lạng Sơn trở thành 

tỉnh biên giới có kinh tế phát 

triển khá, xã hội ổn định, quốc 

phòng, an ninh vững mạnh, môi 

trường sinh thái được bảo đảm, 

là một trong 05 cực tăng trưởng 

kinh tế của vùng Trung du và 

miền núi phía Bắc4,  “cầu nối” 

ngày càng quan trọng trong kết 

nối kinh tế, thương mại  giữa 

Việt Nam, các nước ASEAN và 

Trung Quốc.  

- Có có hệ thống kết cấu hạ 

tầng phát triển đồng bộ, hệ 

thống đô thị hiện đại; có nguồn 

nhân lực chất lượng ngày càng 

cao và thực hiện chuyển đổi số 

hiệu quả trên cả ba trụ cột 

chính quyền số, xã hội số, kinh 

tế số; cơ cấu kinh tế của tỉnh 

chuyển dịch mạnh theo hướng 

ngành các ngành công nghiệp, 

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII 

- Kế hoạch hành động quốc gia 

thực hiện Chương trình nghị 

sự 2030 vì sự phát triển bền 

vững. 

- Chiến lược quốc gia về tăng 

trưởng xanh  

- Chiến lược phát triển du lịch 

Việt Nam đến năm 2030  

- Chiến lược phát triển công 

nghiệp Việt Nam đến năm 

2025, tầm nhìn đến năm 2035 

- Chiến lược quốc gia về 

BĐKH đến năm 2050 

- Quy hoạch vùng trung du và 

miền núi phía Bắc thời kỳ 

2021 – 2030, tầm nhìn đến 

2050 

 

Phù hợp với mục tiêu về 

tăng trưởng xanh, phát 

triển bền vững, phát 

triển năng lượng sạch. 

Tuy nhiên, QHT nên bổ 

sung, làm rõ mục tiêu 

tổng quát về “phát triển 

tỉnh Lạng Sơn bền vững 

để góp phần đạt được 

các mục tiêu PTBV của 

Việt Nam đến 2030” 

 
4 Cùng với Sơn La, Lào Cai, Thái Nguyên, Bắc Giang; theo Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngày 

10/02/2022. 
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TT 
Quan điểm, mục tiêu của Quy 

hoạch 

Các văn bản có quan điểm, 

mục tiêu tương ứng 
Đánh giá 

dịch vụ trở thành động lực tăng 

trưởng chính; ngành nông 

nghiệp phát triển theo hướng 

sản xuất nông – lâm sản hàng 

hóa, ứng dụng công nghệ cao, 

hiệu quả cao.  

- Đến năm 2030, tỉnh Lạng Sơn 

có quy mô kinh tế và GRDP 

bình quân đầu người trong 

nhóm 5 tỉnh dẫn đầu của vùng 

Trung du miền núi phía Bắc. 

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn 

hóa, xã hội phát triển toàn diện; 

đời sống vật chất, tinh thần và 

môi trường sống của nhân dân 

không ngừng được cải thiện.   

 

 Mục tiêu cụ thể về môi 

trường:  

- Đến năm 2025, độ che phủ 

rừng đạt trên 65,0%; năm 2030, 

tỷ lệ che phủ đạt 67%. 

- Đến năm 2030, trên 99% 

chất thải rắn sinh hoạt đô thị 

được thu gom xử lý. 

- Năm 2030, 100% dân số đô 

thị được cung cấp nước sạch qua 

hệ thống cấp nước tập trung, 

100% dân số nông thôn được sử 

dụng nước hợp vệ sinh. 

- KHHĐ thực hiện Chương 

trình Nghị sự 2030 về phát 

triển bền vững 

- Nghị quyết số 25/2021/QH15 

Phê duyệt chủ trương đầu tư 

Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2021 - 2025  

- Kế hoạch quốc gia thích ứng 

với BĐKH giai đoạn 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050 

(NAP)  

- Chiến lược quốc gia về Quản 

lý tổng hợp Chất thải rắn đến 

năm 2025, tầm nhìn 2050   

- Quy hoạch tổng thể điều tra 

cơ bản tài nguyên nước đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050  

- Chiến lược quốc gia về 

BĐKH đến năm 2050 

Về cơ bản, các chỉ tiêu 

cụ thể đưa ra là phù hợp. 

Tuy nhiên, rà soát lại để 

đảm bảo thống nhất các 

chỉ tiêu môi trường 

trong các phương án 

phát triển ngành, lĩnh 

vực. Một số chỉ tiêu đưa 

ra còn cao so với thực 

trạng hiện nay (Tỷ lệ tỷ 

lệ dân số nông thôn 

được sử dụng nước hợp 

vệ sinh; Tỷ lệ chất thải 

rắn sinh hoạt đô thị được 

thu gom và xử lý).  

Nguồn: Nhóm ĐCM tổng hợp từ các văn bản chính sách và Dự thảo Quy hoạch  
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3.2. Các vấn đề môi trường chính  

3.2.1. Cơ sở lựa chọn 

Khi thực hiện QHT Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

chắc chắn sẽ xảy ra các tác động đối với môi trường từ bản thân các hoạt động để 

thực hiện Quy hoạch cũng như các tác động khách quan khác. Để xác định các 

vấn đề môi trường chính liên quan đến Quy hoạch, nhóm ĐMC đã nghiên cứu các 

tài liệu, thống tin và số liệu sau: 

1- Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020; 

2- Hiện trạng các nguồn tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh và thực 

tiễn khai thác, sử dụng cho mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh Lạng Sơn trong 

thời gian vừa qua;  

3- Hiện trạng và xu thế diễn biến chất lượng môi trường đất, nước, không 

khí và ĐDSH trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020; 

4- Hiện trạng các nguồn gây ô nhiễm trên địa bàn thông qua nghiên cứu các 

báo cáo hiện trạng môi trường của tỉnh trong các năm gần đây (các năm 2016, 

2017, 2018, 2019, 2020); 

5- Dự báo ảnh hưởng của BĐKH đến phát triển KT-XH và các nguồn tài 

nguyên trên địa bàn tỉnh; 

6- Các quan điểm, mục tiêu và phương hướng phát triển KT-XH nêu trong 

dự thảo Quy hoạch; 

7- Các kết quả tham vấn các bên liên quan trong quá trình thực hiện ĐMC.  

3.2.2. Các vấn đề môi trường chính cần xem xét 

Theo báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Lạng Sơn các năm từ 2011 đến 

2020, đặc biệt là giai đoạn 2016-2020, các điều kiện tự nhiên và môi trường của 

tỉnh có khả năng bị tác động khi thực hiện Quy hoạch gồm: Tài nguyên nước dưới 

đất bị khai thác quá mức, khan hiếm nước vào mùa khô, chất lượng ngày càng 

giảm do khai thác quá mức, không hợp lý; Nước thải không được xử lý đổ trực 

tiếp xuống lòng sông, ao hồ do thiếu hệ thống xử lý tập trung; Môi trường nước, 

không khí, đất có thể bị ô nhiễm nặng do lượng chất thải và khí thải phát sinh từ 

các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, cơ sở khai thác mỏ; Chất thải rắn ngày càng 

gia tăng vượt quá giới hạn của hệ thống thu gom, xử lý; Suy giảm đa dạng sinh 

học do phá rừng, cháy rừng,… 
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Các vấn đề môi trường của tỉnh chủ yếu gồm:  

(1) Khan hiếm và ô nhiễm môi trường nước 

Lạng Sơn thường xảy ra tình trạng thiếu nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất 

nông nghiệp vào mùa khô khi lượng mưa ít đặc biệt tại các khu vực đồi núi, dốc 

như huyện Văn Quan, Hữu Lũng (50% diện tích toàn huyện Văn Quan có diện 

tích đất hạn hán về mùa khô; 65% diện tích huyện Hữu Lũng thiếu nước, đặc biệt 

một số xã thiếu nước trầm trọng như xã Minh Hòa 80% thiếu nước sử dụng do 

địa hình dốc ngược với sông, xã Hòa Thắng, Yên Vượng, Thanh Sơn, Tân Lập 

thiếu nước cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp). 

Hơn nữa, Lạng Sơn chưa có quy hoạch khai thác nước dưới đất, việc khai 

thác và sử dụng quá mức nguồn nước dưới đất dẫn đến tình trạng suy giảm về 

lượng và chất của nguồn nước dưới đất, đặc biệt tại các vùng núi cao, vùng khan 

hiếm nước.  

Bên cạnh đó, nước thải từ các khu đô thị, công nghiệp, nước rò rỉ từ các bãi 

rác và việc chôn lấp tại các bãi rác không hợp vệ sinh gây ảnh hưởng tới chất 

lượng nguồn nước dưới đất; nước thải nông nghiệp và các hoạt động sinh hoạt ở 

khu vực nông thôn ngay cạnh các điểm cung cấp nước dưới đất công cộng làm 

phát tán nguồn gây ô nhiễm vào nguồn nước; các hộ gia đình sử dụng giếng khoan 

không tuân thủ quy trình kỹ thuật làm ảnh hưởng đến nguồn nước. 

(2) Ô nhiễm môi trường không khí  

Các nguồn chính gây ô nhiễm môi trường không khí tại Lạng Sơn được xác 

định gồm: Hoạt động giao thông vận tải; hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng và 

khai thác mỏ; phát triển đô thị và đô thị hóa. 

Lạng Sơn có cửa khẩu Tân Thanh là nơi giao thương hàng hóa lớn giữa 

Việt Nam và Trung Quốc. Chính vì vậy, lưu lượng và mật độ phương tiện giao 

thông qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày càng gia tăng, sẽ tạo ra nguồn khí thải và 

khói bụi lớn gây ô nhiễm môi trường không khí.  

Quá trình đô thị hoá đang diễn ra rất nhanh ở hầu hết các huyện, quận, với 

các hoạt động xây dựng nhà cửa, đường xá, cầu cống. Các hoạt động xây dựng: 

công tác đào đất, san lấp mặt bằng, vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng sẽ làm 

phát sinh bụi đất đá, gây ô nhiễm môi trường không khí xung quanh. Việc xây 

dựng đô thị, hạ tầng còn phát sinh khí thải, đặc biệt là bụi, CO, NOx.. do hoạt 
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động của các máy móc thiết bị thi công trên công trường cũng phát sinh bụi và 

các khí CO, NOx làm suy giảm chất lượng không khí khu vực xung quanh. 

Bên cạnh đó, hoạt động khai thác mỏ và sản xuất vật liệu xây dựng (gạch, 

đá, xi măng,…) cũng phát sinh ra lượng khí thải lớn gây tác động không nhỏ đến 

chất lượng không khí. 

(3) Vấn đề xử lý chất thải rắn 

Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng cùng với việc phát triển các KCN, 

CCN, hoạt động khai thác mỏ và sản xuất vật liệu xây dựng đã dẫn đến tình trạng 

ra tăng các nguồn thải tập trung (chất thải sinh hoạt, chất thải nông nghiệp, chất 

thải công nghiệp, chất thải xây dựng,…), đặc biệt là chất thải rắn (CTR) vượt quá 

khả năng tự phân hủy của môi trường tự nhiên cũng như khả năng thu gom, xử lý 

hợp vệ sinh.  

Hiện tại tỉnh Lạng Sơn có 5 bãi chôn lấp chất thải rắn đang hoạt động (theo 

quy hoạch đến năm 2020 có 7 bãi) và 03 lò đốt rác, chưa có cơ sở tái chế chất 

thải. Tuy nhiên, hầu hết các bãi xử lý rác tại các huyện có công xuất nhỏ, chỉ đảm 

bảo việc xử lý rác tại địa phương trong thời gian khoảng 7 đến 10 năm tới. Do đó 

vấn đề thu gom và xử lý chất thải rắn cần đặc biệt quan tâm trong thời gian tới 

trong bối cảnh khối lượng chất thải ngày càng gia tăng. 

(4) Suy giảm đa dạng sinh học 

Tỉnh Lạng Sơn có đa dạng sinh học cao. Tuy nhiên, hoạt động phát triển 

KT-XH đã có tác động lớn tài nguyên đa dạng sinh học của tỉnh. 

Hệ sinh thái rừng tự nhiên giàu đang có xu hướng giảm cả về diện tích và 

chất lượng tác động tới môi trường sống của nhiều loài sinh vật; tình trạng săn 

bắn trái phép động thực vật rừng diễn ra ngày càng phổ biến làm cho số lượng cá 

thể các loài đang bị sụt giảm nghiêm trọng theo thời gian.  

Quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá làm gia tăng lượng nước thải, chất 

thải có hàm lượng nitơ, phốt pho cao chưa được xử lý hoặc xử lý chưa triệt để thải 

ra làm ô nhiễm của các hệ sinh thái thuỷ vực nội địa. Sự ô nhiễm này, đặc biệt là 

hiện tượng phú dưỡng sẽ làm suy thoái các hệ sinh thái thuỷ vực nội địa, gây ra 

sự suy giảm tính ĐDSH và nguồn tài nguyên sinh vật. 

(5) Ô nhiễm và suy thoái môi trường đất 

Các nguồn gây ô nhiễm và suy thoái môi trường đất chủ yếu đều liên quan 

đến quá trình sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dân sinh do nước thải, chất thải 
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rắn thông thường và nguy hại, phân bón và thuốc trừ sâu đã trực tiếp và gián tiếp 

tác động dến chất lượng môi trường đất. 

Bên cạnh các vấn đề môi trường tự nhiên đã đề cập ở trên, QHT Lạng Sơn 

giai đoạn 2021-2030 cũng có những tác động lớn đối với môi trường xã hội như 

điều kiện an sinh xã hội, di dân, chênh lệch giàu nghèo, vấn đề giới, sức khỏe,… 

Theo các nội dung của dự thảo Quy hoạch phát triển KT-XH tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2021-2030 (theo phương án chọn), nhóm tư vấn ĐMC đã xác định được 

các hoạt động phát triển KT-XH của địa phương có khả năng gây tác động đến 

môi trường. Từ đó, xác định ra các tác động lên môi trường và các vấn đề môi 

trường chính của từng hoạt động phát triển KT-XH. Chi tiết về các vấn đề môi 

trường chính liên quan đến phương án quy hoạch được mô tả chi tiết tại Bảng 3.2. 

Bảng 3.2: Xác định các vấn đề môi trường chính có liên quan đến QHT  

Hoạt 

động PT 

KT-XH 

Các nguồn 

gây tác động 

Các tác động lên môi trường Các vấn đề môi trường 

Phát triển 

công 

nghiệp 

- Phát triển 

KCN, CCN 

- Gia tăng nước thải  

- Gia tăng khí thải  

- Gia tăng CTR 

- Tăng nhu cầu sử dụng nước 

 

- Ô nhiễm, cạn kiệt 

nguồn nước 

- Ô nhiễm môi trường 

không khí đô thị 

- Ô nhiễm môi trường đất 

- Phát thải nhiều khí nhà 

kính, gây ra BĐKH 

-Phát triển 

công nghiệp 

chế biến nông, 

lâm sản và 

thực phẩm, 

chế biến gỗ và 

các sản phẩm 

từ tre, nứa, gỗ 

- Phát sinh khí thải và bụi  

- Nước thải 

 

- Ô nhiễm môi trường 

nước 

- Ô nhiễm môi trường 

không khí 

- Phát thải khí nhà kính 

Phát triển 

ngành năng 

lượng (nhiệt 

điện, điện rác, 

điện gió) 

- Gia tăng chất thải 

- Gia tăng khí thải 

- Ô nhiễm không khí 

- Phát thải khí nhà kính 

Phát triển 

các ngành 

dịch vụ  

Phát triển du 

lịch 

- Gia tăng chất thải, nước thải 

- Tăng nhu cầu sử dụng nước  

- Gia tăng chất thải 

- Ô nhiễm nguồn nước 

- Suy giảm và cạn kiệt 

nguồn nước 

Vận tải và 

logistics 

- Gia tăng chất thải - Gia tăng chất thải 
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Hoạt 

động PT 

KT-XH 

Các nguồn 

gây tác động 

Các tác động lên môi trường Các vấn đề môi trường 

Xuất nhập 

khẩu 

- Gia tăng chất thải - Gia tăng chất thải 

Phát triển 

kinh tế 

cửa khẩu 

Phát triển hệ 

thống kho, bãi 

chứa hàng hóa 

- Gia tăng chất thải 

- Gia tăng nước thải 

 

- Gia tăng chất thải 

- Ô nhiễm không khí 

- Ô nhiễm nước 

-   Ô nhiễm đất 

Vận chuyển 

hàng hóa và 

hành khách 

- Gia tăng chất thải 

- Gia tăng khí thải 

- Gia tăng chất thải 

- Ô nhiễm không khí 

- Phát thải khí nhà kính 

Dịch vụ trạm 

nghỉ, bãi đỗ xe 

- Gia tăng chất thải 

- Gia tăng khí thải 

- Gia tăng chất thải 

-  Ô nhiễm nước 

Nông 

nghiệp, 

lâm 

nghiệp và 

thủy sản 

- Trồng trọt - Nước thải do phân bón, 

TBVTV. 

- Chất thải sản xuất. 

- Phá vỡ hệ sinh thái nông 

nghiệp 

- Tăng nhu cầu sử dụng nước 

cho sản xuất nông nghiệp 

- Ô nhiễm đất 

- Ô nhiễm nước  

- Suy giảm ĐDSH 

- Suy giảm và khan hiếm 

nước 

- Chăn nuôi - Nước thải chăn nuôi 

- Chất thải chăn nuôi 

- Ảnh hưởng đến sức khoẻ  

- Suy giảm và ô nhiễm 

nguồn nước 

- Ô nhiễm không khí 

- Phát thải khí nhà kính 

- Nuôi trồng 

thủy sản 

- Nước thải từ nuôi trồng thủy 

sản 

- Suy giảm và ô nhiễm 

nguồn nước 

- Ô nhiễm đất 

- Lâm nghiệp - Khai thác các sản phẩm từ 

rừng 

- Thay đổi diện tích rừng 

- Suy giảm đa dạng sinh 

học và hệ sinh thái 

- Giảm khả năng hấp thụ 

các bon 

Nguồn: Nhóm ĐMC tổng hợp và phân tích 

Từ các phân tích trên đây, nhóm ĐMC xác định các vấn đề môi trường 

chính liên quan đến Quy hoạch bao gồm: 

1)  Khan hiếm và ô nhiễm nguồn nước 

2) Áp lực từ gia tăng chất thải rắn (CTR)  

3) Suy giảm đa dạng sinh học và hệ sinh thái 

4) Ô nhiễm môi trường không khí 

5) Ô nhiễm môi trường đất 

6)  Tác động về mặt xã hội: Điều kiện an sinh xã hội, lao động việc làm, 

giảm nghèo; sức khỏe người dân. 
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 3.3. Đánh giá, dự báo xu hướng của các vấn đề môi trường chính trong 

trường hợp không thực hiện Quy hoạch (phương án 0) 

Trong trường hợp không xây dựng và thực hiện QHT Lạng Sơn thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì các quy hoạch phát triển và các dự án 

trong các quy hoạch đã được Chính phủ, Bộ ngành, tỉnh phê duyệt vẫn tiếp tục 

được triển khai (Phương án “Không thực hiện QHT” hay còn gọi là Phương án 0. 

Trong đó có các quy hoạch liên quan đến tỉnh Lạng Sơn đã được ban hành trong 

giai đoạn 2011-2020, một số quy hoạch đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 như: 

(i) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam lần 

thứ XIII; 

(ii) Chiến lược phát triển KT-XH mười năm 2021-2030, được Đại hội Đảng 

toàn quốc lần thứ XIII thông qua vào tháng 01/2021;  

(iii) Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025;  

(iv) Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia. 

Ngoài ra còn có các quy hoạch có thời hạn thực hiện sau năm 2020, cụ thể 

gồm:  

1- Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050; 

2- Các quy hoạch ngành quốc gia có liên quan đến tỉnh Lạng Sơn 

3- Các kết luận, chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của Đảng, 

Chính phủ về phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh, quốc phòng của đất nước có 

liên quan đến tỉnh Lạng Sơn trong thời kỳ quy hoạch 2021-2030. 

Cùng với tốc độ và mô hình phát triển KT-XH hiện nay của tỉnh Lạng Sơn 

và việc tiếp tục triển khai nội dung các quy hoạch đã phê duyệt ở trên cũng sẽ tiếp 

tục gây ra những tác động đến môi trường tự nhiên và xã hội. Bên cạnh đó, một 

số chủ trương, định hướng phát triển quan trọng mới được ban hành sẽ được triển 

khai trong giai đoạn tới cũng sẽ tác động các vấn đề môi trường ngay cả khi không 

thực hiện QHT giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050, đó là: Nghị quyết 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 số 

01-NQ/ĐH ngày 27/09/2020; Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 10/05/2021 về 

dự kiến Kế hoạch và phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn 

ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; Các nghị quyết, chương trình trọng tâm, 

các đề án phát triển KT-XH tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025; 2026-2030 và 

2031-2050. 

Ngoài ra, trong quá trình phát triển giai đoạn tới của Lạng Sơn, các vấn đề 
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như khai thác mỏ, đô thị hoá nhanh, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, phát triển 

kinh tế-xã hội, tăng dân số,… sẽ là các yếu tố thường trực ảnh hưởng tới vấn đề 

BĐKH ngay cả khi không thực hiện Quy hoạch. BĐKH với diễn biến khó lường 

hiện là một vấn đề toàn cầu nhưng nguyên nhân và tác động từ địa phương. Hệ 

sinh thái, tài nguyên môi trường và cuộc sống con người đang ngày càng chịu tác 

động trực tiếp và gián tiếp của BĐKH. BĐKH là chủ yếu do các hoạt động phát 

triển của con người nhưng cũng là nguyên nhân gây ra ảnh hưởng trực tiếp đến 

quá trình phát triển kinh tế. Đặc biệt đối với tỉnh Lạng Sơn- nơi các hoạt động 

khai thác mỏ, sản xuất nông nghiệp và các hoạt động thương mại, dịch vụ vẫn 

đóng vài trò quan trọng. Bên cạnh đó, BĐKH cũng sẽ ảnh hưởng đến mức độ ô 

nhiễm môi trường không khí, môi trường nước và chất lượng cuộc sống của người 

dân trong đó có vấn đề sức khỏe của cộng đồng.  

3.3.1. Đánh giá, dự báo xu hướng của các vấn đề môi trường chính trong 

trường hợp không thực hiện Quy hoạch 

Hiện trạng môi trường tại thời điểm lập QHT cho thấy các vấn đề môi 

trường chính trong quá khứ gồm có khan hiếm, ô nhiễm môi trường nước; ô nhiễm 

không khí; vấn đề xử lý chất thải rắn, suy giảm đa dạng sinh học, ô nhiễm cà  suy 

thoái môi trường đất đến thời điểm cuối năm 2020. 

Theo Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng đầu 

năm;nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn, giai 

đoạn 2015 - 2019, kinh tế của tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng 

ước đạt 7,63% (mục tiêu là 8,5-9%); trong đó: Nông lâm nghiệp tăng 2,8%, công 

nghiệp - xây dựng tăng 12,32%, dịch vụ tăng 7,44%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp 

sản phẩm tăng 7,65%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Nông lâm 

nghiệp chiếm 21,17%, công nghiệp - xây dựng 23,33%, dịch vụ 51,08%, thuế sản 

phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 4,42%. GRDP bình quân đầu người đạt 43,4 triệu 

đồng. 

Tuy nhiên đến 6 tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh khó khăn do tác động 

của dịch Covid-19, hầu hết các hoạt động kinh tế, xã hội... đều bị ảnh hưởng tiêu 

cực, nhất là các lĩnh vực kinh tế quan trọng có đóng góp lớn vào tăng trưởng như 

các ngành dịch vụ, vận tải, du lịch... đều bị suy giảm sâu. Do vậy, tăng trưởng 

kinh tế của tỉnh Lạng Sơn chỉ đạt 0,47%, trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp và 

thủy sản tăng 0,27%, công nghiệp và xây dựng tăng 0,59%, dịch vụ tăng 0,49%, 

thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 0,6% (đây là mức tăng trưởng kinh tế rất 

thấp và thấp nhất của tỉnh Lạng Sơn xét trong tương quan so sánh với cùng kỳ 

trong nhiều năm vừa qua). 

Nếu giữ tốc độ phát triển kinh tế trong giai đoạn vừa qua (đặc biệt là giai 
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đoạn 2011-2020), tốc độ phát triển kinh tế tiếp tục phát triển theo kế hoạch triển 

khai các chương trình, dự án đã được phê duyệt và theo định hướng phát triển của 

tỉnh thì xu hướng các vấn đề môi trường chính cũng như xu hướng phát thải KNK, 

tác động của BĐKH được dự báo sẽ tăng trong thời gian tới. 

Phần tiếp theo sẽ trình bày tóm tắt, xu hướng của các vấn đề môi trường 

chính, xu hướng phát thải khí nhà kính (KNK) theo Phương án 0 (Phương án 

không thực hiện QHT). 

3.3.1.1. Khan hiếm và ô nhiễm môi trường nước 

Tỉnh Lạng Sơn phải đối mặt với tình trạng hạn hán, thiếu nước tập trung 

vào mùa khô khi lượng mưa ít. Cụ thể, theo báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh 

Lạng Sơn, 50% diện tích toàn huyện Văn Quan có diện tích đất hạn hán về mùa 

khô; 65% diện tích huyện Hữu Lũng thiếu nước, đặc biệt một số xã thiếu nước 

trầm trọng như xã Minh Hòa 80% thiếu nước sử dụng do địa hình dốc ngược với 

sông, xã Hòa Thắng, Yên Vượng, Thanh Sơn, Tân Lập thiếu nước cho sinh hoạt 

và sản xuất nông nghiệp.   

Việc khai thác và sử dụng quá mức nguồn nước dưới đất chưa có quy hoạch 

dẫn đến tình trạng suy giảm về lượng và chất của nguồn nước dưới đất, đặc biệt 

tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước. Bên cạnh đó, việc tăng dân số và phát 

triển các hoạt động du lịch gây sức ép lên nhu cầu lượng nước sạch lớn của tỉnh. 

Việc phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp cũng tăng nhu cầu nước 

sạch cho hoạt động sản xuất cũng như nước sinh hoạt cho cán bộ công nhân của 

khu công nghiệp.  

Ngoài ra, vấn đề ô nhiễm nguồn nước đến từ nước thải từ các khu đô thị, 

công nghiệp, nước rò rỉ từ các bãi rác và việc chôn lấp tại các bãi rác không hợp 

vệ sinh gây ảnh hưởng tới chất lượng nguồn nước dưới đất; nước thải nông nghiệp 

và các hoạt động sinh hoạt ở khu vực nông thôn ngay cạnh các điểm cung cấp 

nước dưới đất công cộng làm phát tán nguồn gây ô nhiễm vào nguồn nước; các 

hộ gia đình sử dụng giếng khoan không tuân thủ quy trình kỹ thuật làm ảnh hưởng 

đến nguồn nước. 

Đánh giá chung: Với tốc độ phát triển kinh tế- xã hội cuả tỉnh Lạng Sơn 

hiện nay, nhu cầu cấp nước sạch cũng như lượng nước thải từ sinh hoạt, hoạt động 

công nghiệp, nông nghiệp và y tế có xu hướng gia tăng và tạo sức ép lên môi 

trường nước ngay cả trong trường hợp không thực hiện QHT trong giai đoạn tới. 

Các khu vực nước mặt tiếp nhận nước thải công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 
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làng nghề, chăn nuôi và khu dân cư tập trung có nguy cơ gia tăng ô nhiễm. Tài 

nguyên nước dưới đất của Lạng Sơn tuy phong phú tuy nhiên chất lượng tại nhiều 

nơi có chiều hướng suy giảm và không đảm bảo để sử dụng cho mục đích sinh 

hoạt. Bên cạnh đó nhu cầu sử dụng nước cho mục đích sinh hoạt, sản xuất nông 

nghiệp và công nghiệp ngày càng tăng sẽ gây ra những áp lực đối với tài nguyên 

nước chung và chất lượng nguồn nước mặt nói riêng. 

3.3.1.2. Ô nhiễm môi trường không khí 

Tình trạng ô nhiễm môi trường không khí (nhất là khói, bụi) tại tỉnh Lạng 

Sơn đang gia tăng. Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí chủ yếu trên địa bàn tỉnh 

gồm: Hoạt động giao thông, các hoạt động xây dựng, mở rộng đô thị, hoạt động 

sản xuất tại các khu công nghiệp, hoạt động sản xuất nông nghiệp (Chi tiết trình 

bày tại Bảng 3.3). 

Bảng 3.3: Nguyên nhân gây suy giảm chất lượng không khí tỉnh Lạng Sơn 

TT 
Nguồn ô nhiễm 

không khí 
Chất ô nhiễm chính và khu vực ô nhiễm 

1 Các hoạt động 

giao thông vận 

tải 

- Bụi, độ ồn, SO2, CO2, NO,... Ngoài ra còn có nguồn ô nhiễm 

từ tàu thuyền hoạt động dưới sông. Việc xây dựng, cải tạo hệ 

thống đường bộ địa phận tỉnh, xây dựng các dư án cao tốc 

liên tỉnh như cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (gồm cả đoạn 

tuyến kết nối cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng với cửa khẩu Tân 

Thanh và cửa khẩu Cốc Nam); dự án tuyến cao tốc Đồng 

Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) 

2 Xây dựng đô thị, 

HTKT 

Bụi từ các hoạt động xây dựng đô thị, cải tạo xây dựng các 

tuyến giao thông 

3 Hoạt động của 

ngày công 

nghiệp khai 

khoáng, công 

nghiệp chế biến 

chế tạo,  nhà 

máy sản xuất vật 

liệu xây dựng,… 

- Khí thải của nhà máy chế biến gỗ, chế biến khoáng sản phi 

kim cũng như các khu vực sản xuất vật liệu xây dựng có chứa 

các chất ô nhiễm (Bụi, độ ồn, SO2, CO, CO2, NO2, THC) có 

nồng độ cao. Việc phát tán khí thải sẽ góp phần làm gia tăng 

mức độ ô nhiễm không khí tại khu vực dự án, đặc 

biệt là ảnh hưởng đến sức khỏe con người và các hệ sinh thái. 

4 Sản xuất công 

nghiệp, tiểu thủ 

công nghiệp 

Nhóm bụi, nhóm chất vô cơ, nhóm chất hữu cơ phổ biến như: 

SO2, CO, NO2, H2S…khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 

chế biến chè, bánh, kẹo, sản xuất rượu, tinh dầu hồi, tinh bột, 

chế biến gỗ, ván bóc, nguyên liệu thuốc lá, nhựa thông, bột 

thạch. 
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TT 
Nguồn ô nhiễm 

không khí 
Chất ô nhiễm chính và khu vực ô nhiễm 

5 Hoạt động sinh 

hoạt người dân 

- CO, CO2 phát sinh từ các hộ gia đình, nhà hàng, khách sạn, 

du lịch. 

Nguồn: Nhóm ĐMC tổng hợp 

Kết quả quan trắc giai đoạn 2016-2020, cho thấy chất lượng không khí tại 

một số khu vực trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn chưa đến mức báo động. Tuy nhiên, 

với định hướng quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Lạng Sơn đến năm 

2020 sẽ phát triển đô thị, hệ thống giao thông, khu công nghiệp thì tỉnh Lạng Sơn 

sẽ làm gia tăng mức độ suy giảm chất lượng không khí. Cụ thể, theo Kế hoạch 

phát triển KT-XH 5 năm 2021 – 2025 tỉnh Lạng Sơn, đến năm 2025, tỷ trọng các 

ngành trong cơ cấu GRDP: nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 17 - 18%, công 

nghiệp - xây dựng 25 - 26%, dịch vụ 52 - 53%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản 

phẩm 4 - 5%. 

Bên cạnh đó, hoạt động giao thông vận tải cũng là nguồn gây ra các vấn 

đề ô nhiễm và sự cố môi trường do tiếng ồn, bụi và khí thải, chất thải rắn,… chiếm 

dụng diện tích lớn đất. Theo số liệu của Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn, tốc độ tăng 

trưởng khối lượng và năng lực vận chuyển hành khách hàng năm tăng trưởng 

trung bình 6,9%/năm trong giai đoạn 2015 – 2018, khối lượng và năng lực vận 

chuyển hàng hoá hàng năm tăng trưởng trung bình 9,67%/năm trong giai đoạn 

2015 – 2018. Tuy nhiên, giai đoạn 2019 – 2020, do ảnh hưởng của dịch vệnh 

Coivd-19, hoạt động vận chuyển hành khách của tỉnh đã giảm mạnh so với các 

năm trước. Lạng Sơn còn là tỉnh có nhiều cửa khẩu kinh tế giao thương hàng hoá 

lớn, lưu lượng giao thông lớn dẫn đến phát thải một lượng lớn khí thải ra môi 

trường, gây sức ép lên vấn đề chất lượng không khí. 

Việc tỉnh Lạng Sơn tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng công nghiệp ở mức 

cao và là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế tỉnh cùng với việc đô thị hoá các 

khu dân cư lân cận các khu công nghiệp cũng như tốc độ tăng dân số sẽ tiếp tục 

tạo áp lực lên chất lượng không khí.  

Đánh giá chung: Trong trường hợp không thực hiện Quy hoạch, ô nhiễm 

không khí Lạng Sơn có xu hướng tiếp tục gia tăng do việc gia tăng số lượng 

phương tiện giao thông, lưu lượng giao thông vận chuyển hàng hoá ở các khu vực 

cửa khẩu và phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.  
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3.3.1.3. Vấn đề xử lý chất thải rắn 

Tỉnh Lạng Sơn có phân bố hành chính gồm 1 Thành phố và 10 Huyện, 

theo khảo sát năm 2018, ước tính tổng dân số trong toàn tỉnh là 790,5 nghìn người, 

trong đó dân số khu vực đô thị là 160,2 nghìn người (chiếm 20,26%), dân số khu 

vực nông thôn là 630,3 nghìn người (chiếm 79,74%). 

Hiệu suất thu gom chất thải rắn trên địa Thành phố Lạng Sơn khoảng 92% 

và một số huyện lân cận thường đạt khoảng 60 - 70%, các huyện vùng sâu, vùng 

xa, do điều kiện địa hình đồi núi dốc, dân cư phân bố thưa thớt nên hiệu suất thu 

gom chỉ đạt 50% - 60%. 

Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng cùng với việc phát triển các 

KCN, CCN, hoạt động khai thác mỏ và sản xuất vật liệu xây dựng đã dẫn đến tình 

trạng ra tăng các nguồn thải tập trung (chất thải sinh hoạt, chất thải nông nghiệp, 

chất thải công nghiệp, chất thải xây dựng,…), đặc biệt là chất thải rắn (CTR) vượt 

quá khả năng tự phân hủy của môi trường tự nhiên cũng như khả năng thu gom, 

xử lý hợp vệ sinh.  

Hiện tại tỉnh Lạng Sơn có 5 bãi chôn lấp chất thải rắn đang hoạt động (theo 

quy hoạch đến năm 2020 có 7 bãi) và 04 Lò đốt rác thải sinh hoạt5, chưa có cơ sở 

tái chế chất thải. Tuy nhiên, hầu hết các bãi xử lý rác tại các huyện có công xuất 

nhỏ, chỉ đảm bảo việc xử lý rác tại địa phương trong thời gian khoảng 7 đến 10 

năm tới.  

Với tốc độ gia tăng dân số, phát triển kinh tế- xã hội, các khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp, hoạt động du lịch phát triển, sẽ dẫn tới gia tăng lượng CTR cần 

xử lý, với hiện trạng các khu xử lý rác hiện nay của Lạng Sơn có thể chưa đáp 

ứng được lượng CTR cần xử lý trong thời gian tới. 

Đánh giá chung: CTR sinh hoạt, công nghiệp và chất thải y tế phát sinh 

của tỉnh Lạng Sơn có xu hướng gia tăng trong giai đoạn tới, kể cả khi không thực 

hiện QHT. Nguyên nhân chính là do gia tăng dân số, phát triển và mở rộng các 

khu đô thị, khu, cụm công nghiệp và làng nghề, cũng như việc nâng cao chất lượng 

y tế tuyến tỉnh sẽ thu hút nhiều người tin tưởng khám chữa bệnh tại địa phương 

thay vì chuyển lên tuyến trên. Trong trường hợp không thực hiện phương án QHT, 

lượng CTR sẽ tiếp tục gia tăng, trong khi đó hệ thống xử lý CTR không có nhiều 

thay đổi sẽ tạo áp lực lớn cho việc thu gom và xử lý. 

 
5 tại các huyện: Hữu Lũng (công suất lò đốt: 420 kg/ngày), Chi Lăng (công suất lò đốt: 500 kg/ngày), Đình Lập 

(công suất lò đốt: 1.000 kg/ngày), Văn Quan (công suất lò đốt: 1.000 kg/ngày) 
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3.3.1.4. Suy giảm đa dạng sinh học 

Trong những năm qua, hoạt động phát triển kinh tế xã hội là một trong 

những nguyên nhân chính làm giảm diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn. Trong đó, khai thác mỏ và xây dựng hồ đập thuỷ điện là một trong những 

nguyên nhân hàng đầu làm giảm thảm thực vật trên địa bàn tỉnh. Việc giảm diện 

tích rừng tự nhiên sẽ làm thu hẹp/mất môi trường sống của một số loài, cháy rừng 

làm phá hủy môi trường sống của các hệ sinh thái, hệ thống trồng rừng thuần loài 

dẫn đến suy giảm ĐDSH. Bên cạnh đó, hoạt động khai thác mỏ và sản xuất vật 

liệu xây dựng còn đổ bỏ chất thải ra cửa sông, suối gây bồi lắng, nước thải với 

tính axit và hàm lượng kim loại nặng cao trong nước thải đã trở thành tác nhân, 

nguyên nhân gây suy giảm ĐDSH thuỷ sinh vật, khu hệ ngập nước thời gian qua.  

Việc xây đập, hồ chứa tới vùng sông hạ lưu sau đập khá lớn làm thay đổi 

các kiểu nơi cư trú như vực sông-suối, ghềnh, bãi cát trên sông, đồng bằng ngập 

lụt ven sông, lòng sông dẫn đến thay đổi cấu trúc thành phần loài thủy sinh. Nhịp 

sống của thủy sinh vật như thời kỳ sinh sản, sinh trưởng, kiếm mồi và các phản 

ứng khác với môi trường sống bị thay đổi. Nhiều loài thủy sinh vật, đặc biệt các 

loài có tập tính di cư dài, có tập tính di chuyển kết nối theo chiều dọc sông bị ảnh 

hưởng. Thay đổi dòng chảy tạo điều kiện thuận lợi cho các loài ngoại lai xâm 

nhập vào hệ sinh thái sông.  

Việc xây dựng các hồ chứa cho thủy điện bên cạnh làm mất đi các khu 

rừng tự nhiên, ngăn cản đường di cư của cá, phân cắt dòng sông. Nhiều công trình 

hồ chứa thủy điện khi đi vào hoạt động đã không vận hành đúng quy trình như 

chế độ xả lũ, bảo đảm dòng chảy môi trường gây ra các thiệt hại về người, về kinh 

tế, ảnh hưởng đến các hệ sinh thái vùng hạ lưu. Ngoài ra, việc phát triển cơ sở hạ 

tầng còn làm tăng dân số cơ học tạo ra tác động gián tiếp đến suy thoái đa dạng 

sinh học.  

Bên cạnh đó, các hoạt động khai thác gỗ tạo ra các khoảng trống làm biến 

đổi cấu trúc thảm thực vật ban đầu; khai thác các sản phẩm phi gỗ làm tăng cường 

hoạt động săn bắt động vật rừng để làm thực phẩm; săn bắt động vật hoang dã.  

Ngoài ra, các hệ sinh thái, ĐDSH cũng chịu ảnh hưởng lớn của BĐKH bởi 

Quảng Ninh là một trong các tỉnh thuộc vùng trung du và miền núi phía bắc của 

Việt Nam thuộc khu vực nhạy cảm về BĐKH và có tính dễ tổn thương cao trước 

tác động của mưa lớn, bão, lũ ống, lũ quét và các đợt rét đậm. rét hại. Theo kịch 

bản BĐKH của Lạng Sơn, Lạng Sơn càng bị ảnh hưởng hơn nữa bởi những tác 

động của BĐKH khi mà lượng mưa và nhiệt độ đều có sự biến đổi. 
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3.3.1.5. Ô nhiễm và suy thoái môi trường đất 

Theo báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020, 

chất lượng đất của tỉnh Lạng Sơn trong các đợt quan trắc tương đối tốt, đa số các 

chỉ tiêu quan trắc tại các điểm trên địa bàn Lạng Sơn dều nằm trong giới hạn quy 

chuẩn cho phép (QCVN 03-MT:2015/BTNMT), chất lượng đất tại các khu vực 

dân sinh và khu vực các bãi chôn lấp, tập kết và xử lý rác chưa có dấu hiệu bị suy 

thoái và ô nhiễm. Tuy nhiên, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đô thị hoá 

vẫn là những nguy cơ tiềm tàng làm tăng dư lượng ô nhiễm môi trường đất.  

Việc chuyển đổi sử dụng đất tăng sử dụng đất nông nghiệp sẽ làm tăng 

nhu cầu sử dụng phân bón và hóa chất BVTV, đặc biệt diện tích đất trồng lúa, 

trồng na và các loại cây đặc sản khác của Lạng Sơn. Theo kết quả quan trắc thì 

hiện chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật. Tuy nhiên việc sử 

dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng kỹ thuật và sử dụng các loại thuốc không 

rõ nguồn gốc được nhập Trung Quốc góp phần tiêu diệt các loài vi sinh vật, động 

vật và côn trùng có lợi trong môi trường đất. 

Đối với đất phục vụ khoáng sản, diện tích khai thác khoáng sản, sau quá 

trình khai thác cần phải tiến hành cải tạo, phục hồi môi trường mới có thể tiếp tục 

sử dụng cho các mục đích khác. Bên cạnh đó, việc khai thác khoáng sản và sản 

xuất công nghiệp gây ra các nguy cơ về ô nhiễm kim loại nặng trong đất. 

Đánh giá chung: Khi không thực hiện QHT, môi trường đất Lạng Sơn 

vẫn có xu hướng bị ô nhiễm. Nguyên nhân là do việc lạm dụng hoặc sử dụng thiếu 

kiểm soát phân bón hoá học và chất bảo vệ thực vật gây ra các nguy cơ cao về ô 

nhiễm môi trường đất nông nghiệp. Ngoài ra việc phát triển các khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp, gia tăng dân số, đô thị hoá, phát triển du lịch làm tăng lượng 

chất thải rắn có xu hướng tạo sức ép suy thoái và ô nhiễm lên môi trường đất. Mặc 

dù hiện nay môi trường đất tại các khu vực dân sinh và xử lý rác thải chưa bị ô 

nhiễm, tuy nhiên với tốc độ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Lạng Sơn trong các 

năm tới, đây cũng sẽ là yếu tố tiềm tàng gây áp lực lên môi trường đất của địa 

phương. 

3.3.2. Tác động của biến đổi khí hậu đến các vấn đề môi trường chính trong 

trường hợp không thực hiện Quy hoạch 

3.3.2.1. Diễn biến biến đổi khí hậu tại Lạng Sơn 

a) Thay đổi nhiệt độ 

Trong thời kỳ 1961-2018, nhiệt độ trung bình năm có xu thế tăng ở tất cả 

các khu vực của tỉnh Lạng Sơn. Tốc độ tăng nhiệt độ trung bình năm tại các trạm 
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như sau: 0,0167oC/năm tại trạm Bắc Sơn; 0,0187oC/năm tại trạm Hữu Lũng; 

0,0093oC/năm tại trạm Đình Lập; 0,0097oC/năm tại trạm Thất Khê và 

0,0098oC/năm tại trạm Lạng Sơn. Trung bình toàn tỉnh Lạng Sơn, trong 58 năm 

gần đây, nhiệt độ trung bình năm đã tăng khoảng 0,74oC. 

b) Thay đổi lượng mưa 

Trong giai đoạn 1961-2018, lượng mưa năm có xu thế tăng nhẹ ở hầu hết 

các khu vực Bắc Sơn, Hữu Lũng, Đình Lập và Thất Khê và giảm nhẹ tại trạm đo 

tại Thành Phố Lạng Sơn. Với mức tăng trung bình toàn tỉnh khoảng 9,74%. Mức 

độ biến đổi lượng mưa năm trên khu vực tỉnh Lạng Sơn có sự biến động mạnh mẽ 

theo không gian: tăng 20,5% tại trạm Bắc Sơn, tăng 5,2% tại trạm Hữu Lũng, tăng 

14,9% tại trạm Đình Lập, tăng 9,9% tại trạm Thất Khê, và giảm nhẹ tại trạm Lạng 

Sơn với mức độ 1,84%. 

c) Hiện tượng thời tiết cực đoan 

Trong giai đoạn từ năm 2011-2020, tại tỉnh Lạng Sơn chịu ảnh hưởng chủ 

yếu của các hoàn lưu bão, ATNĐ; mưa lớn; dông, lốc, sét; rét đậm, rét hại và một 

số loại hình khác như nắng nóng, hạn hán, mưa đá.  

Bảng 3.4: Tổng hợp một số hiện tượng thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn trong giai đoạn từ năm 2011-2020  

Loại hình thiên tai 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Mưa lũ, ngập úng x x x x x x x x x x 

Dông, lốc, sét đánh x x x x x x x x x x 

Sạt lở đất, đá x x x x x x x x x x 

Rét đậm, rét hại x   x  x x x x x 

Nắng nóng       x x x  

Hạn hán x   x     x  

Lũ quét  x x      x  

Mưa đá  x        x 

Nguồn: Dự thảo báo cáo QHT Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030 

Từ năm 2016, biến đổi khí hậu đã làm thay đổi một số loại hình thiên tai, 

tại tỉnh bắt đầu xuất hiện hạn hán tại một số huyện. Rét đậm, rét hại, sương muối 

cũng xuất hiện nhiều hơn, đặc biệt năm 2016, 2020 còn xuất hiện mưa tuyết ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân. 

- Rét đậm, rét hại: Trong 10 năm gần đây, số ngày rét đậm, rét hại trung bình 

khoảng 30 - 40 ngày/năm ở khu vực thấp, 60 - 65 ngày/năm ở vùng cao hơn, tập 

trung chủ yếu trong tháng 12 và tháng 1. Rét đậm, rét hại ảnh hưởng nhiều nhất 
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tại Cao Lộc, TP Lạng Sơn, Tràng Định, Lộc Bình, Bình Gia, Hữu Lũng, Đình 

Lập. 

- Mưa lớn, mưa lớn do hoàn lưu sau bão, ATNĐ: Trong 10 năm qua, số ngày 

mưa lớn trung bình mỗi năm cũng có khoảng 5 - 7 ngày, trong đó, xảy ra nhiều 

nhất vào tháng 8. Năm xảy ra nhiều ngày mưa lớn nhất là 2013 tại Bắc Sơn (27 

ngày), Hữu Lũng (13 ngày); tuy nhiên, ở Thất Khê và Lạng Sơn lại xảy ra vào 

năm 2015, với số ngày mưa lớn là 10 ngày và 7 ngày; còn ở Đình Lập có 9 ngày 

mưa lớn vào 2011 và 2012. 

- Lũ quét: xảy ra vào năm 2012, 2013 trên địa bản huyện Bình Gia và năm 

2019 trên địa bàn huyện Hữu Lũng. 

- Dông, lốc, sét: đây là loại hình thiên tai gây ảnh hưởng lớn đến người và 

KT-XH tỉnh Lạng Sơn. Hầu như năm nào, trên địa bàn các huyện đều xảy ra hiện 

tượng thiên tai này. 

- Nắng nóng xuất hiện nhiều trong những năm gần đây trên địa bàn một số 

huyện: Hữu Lũng, TP Lạng Sơn. 

- Hạn hán: xuất hiện ở một số huyện Bắc Sơn, Bình Gia vào giai đoạn cuối 

tháng 12, đầu tháng 1 với mức độ khô (chớm hạn) 

3.3.2.2. Tác động của biến đổi khí hậu 

BĐKH được dự báo sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến tỉnh Lạng Sơn với 3 nhóm 

biểu hiện chính (i) Gia tăng nhiệt độ; (ii) thay đổi lượng mưa và (iii) gia tăng các 

hiện tượng thời tiết cực đoan. Những biểu hiện nêu trên sẽ có tác động khác nhau 

đến các vấn đề môi trường chính.  

Bảng 3.5: Tổng hợp mối liên hệ giữa BĐKH và các vấn đề môi trường chính  

Biểu hiện 

của BĐKH 

Các vấn đề môi trường chính 

Khan hiếm 

và ô nhiễm 

môi trường 

nước 

Gia tăng 

CTR 

Ô nhiễm 

môi trường 

không khí 

Suy giảm 

đa dạng 

sinh học 

Ô nhiễm 

môi trường 

đất 

Tác động về 

mặt xã hội 

(sinh kế, việc 

làm,…)   

Gia tăng 

nhiệt độ 

xxx x xx xxx x x 

Thay đổi 

lượng mưa 

xx xx x xxx x xx 

Tăng các 

hiện tượng 

thời tiết cực 

đoan 

xxx xxx xx x xx xxx 

Ghi chú: x: Tác động ít; xx: Tác động vừa; xxx: Tác động nhiều  
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Gia tăng nhiệt độ sẽ có tác động khác nhau đến các vấn đề môi trường 

chính. Khi gia tăng nhiệt độ sẽ làm bay hơi nước, làm cho tình trạng ô nhiễm nước 

mặt sẽ nhiệm trọng hơn, cũng như làm cho các chất hữu cơ phân huy nhanh hơn, 

ảnh hưởng đến ô nhiễm mùi. Đặc biệt gia tăng nhiệt độ sẽ tác động nhiều nhất đến 

vấn đề ô nhiễm không khí do gia tăng sử dụng điều hòa, quạt làm mát (tăng mức 

tiêu thụ điện năng), cũng như làm cho các chất ô nhiễm trong không khí khuếch 

tán, phân bố rộng hơn,.... Gia tăng nhiệt độ cũng ảnh hưởng đến năng suất lao 

động và sức khỏe của người lao động ngoài trời,... 

Thay đổi lượng mưa, đặt biệt là mưa cực đoan sẽ làm trầm trọng hơn tình 

trạng ngập lụt, làm dịch chuyển các chất ô nhiễm đặc biệt là rác thải sinh hoạt 

(bao gồm cả túi ni-lông sử dụng 1 lần,...), ảnh hưởng đến các bãi rác (nhất là các 

bãi chôn lấp rác lộ thiên) gây tình trạng ô nhiễm nước,... Thay đổi lượng mưa 

cũng ảnh hưởng đến sản suất nông nghiệp (bao gồm cả nuôi trồng thủy sản) làm 

cho năng suất cây trồng, vật nuôi bị ảnh hưởng từ đó tác động đến sinh kế của 

người nông dân.  

Các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng sẽ tác động đến môi 

trường nước, môi trường không khí, môi trường đất và tác động về xã hội, đặt biệt 

là sinh kế của nhóm lao động ngoài trời, lao động tự do... Hạn hán kéo dài làm 

cho tình trạng khan hiếm nước ngày càng trầm trọng hơn ở các khu vực vùng cao 

của tỉnh Lạng Sơn. Các loại hình thiên tai ngày càng gia tăng cả về cường độ và 

tần suất xuất hiện, đặc biệt là mưa lớn và lũ quét đã gây ra ngập lụt và sạt lở đất 

làm thiệt hại nhiều cơ sở hạ tầng, cây trồng, vật nuôi gây ra những hậu quả nghiêm 

trọng về ô nhiễm môi trường nước, đất và gia tăng khối lượng chất thải rắn.  

Những thay đổi về nhiệt độ và lượng mưa cũng ảnh hưởng tới cấu trúc và 

môi trường sống của các loài động thực vật, do đó sẽ làm suy giảm chất lượng hệ 

sinh thái và đa dạng sinh học.  

3.4. Đánh giá, dự báo xu hướng của các vấn đề môi trường chính trong 

trường hợp thực hiện Quy hoạch  

3.4.1. Đánh giá, dự báo xu hướng tích cực và tiêu cực của các vấn đề môi 

trường chính 

Trên cơ sở định hướng phát triển của các ngành và các lĩnh vực trong QHT 

Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhóm ĐMC đã phân tích 

và khái quát các nội dung QHT. Các nhóm ngành, lĩnh vực trong QHT (tóm tắt 

tại Chương 1) bao gồm: 
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(i) Phương án phát triển các ngành kinh tế quan trọng: 

- Công nghiệp và xây dựng;  

- Dịch vụ;  

- Nông, lâm nghiệp và thủy sản;  

(ii) Phương án tổ chức không gian và quy hoạch hệ thống; 

(iii) Phương án phân bổ và phân vùng sử đụng đất; 

(iv) Phương án bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo 

vệ môi trường: 

- Phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên 

- Phương án BVMT và ĐDSH 

- Phương án phòng, chống thiên tai và ứng phó với BĐKH 

Tổng hợp các phương án phát triển, nghiên cứu ĐMC tập trung dự báo, đánh 

giá các tác động của các phương án các ngành lĩnh vực có tiềm năng tác động 

mạnh đến các vấn đề môi trường chính. Các đề xuất/hoạt động phát triển trong 

QHT Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn năm 2050 được trình bày tóm tắt 

tại Bảng 3.6. 

Bảng 3.6: Các đề xuất/hoạt động phát triển trong dự án Quy hoạch 

A  Phát triển công nghiệp và xây dựng 

A.1 Công nghiệp chế biến chế tạo 

A.2 Công nghiệp khai khoáng 

A.3 Công nghiệp năng lượng 

B Phát triển hạ tầng kỹ thuật 

B.1 Hạ tầng giao thông (bao gồm cảng) 

B.2 Hạ tầng thủy lợi, cấp nước và thoát nước, xử lý chất thải rắn 

B.3 Phát triển các KĐT, điểm dân cư 

C Phát triển dịch vụ 

C.1 Phát triển trung tâm, khu du lịch 

C.2 Xây dựng phát triển thương mại; dịch vụ logistic 

D Phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản 

D.1 Phát triển nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi) 

D.2 Thủy sản (khai thác, nuôi trồng) 
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A  Phát triển công nghiệp và xây dựng 

D.3 Lâm nghiêp  

E Phát triển văn hoá - xã hội 

E.1 

Phát triển giáo dục, đào tạo; văn hoá và thể thao; thông tin và truyền thông; khoa 

học và công nghệ 

E.2 Phát triển y tế và chăm sóc sức khoẻ 

Nguồn: Nhóm ĐMC tổng hợp từ Dự thảo Báo cáo QHT Lạng Sơn 

3.4.1.1. Các tác động môi trường khi thực hiện các hợp phần Quy hoạch 

Dựa trên các nhóm hoạt động/ dự án thuộc các phương án phát triển đã xác 

định trên và các vấn đề về môi trường hiện nay của tỉnh Lạng Sơn có thể xác định 

nguồn gây tác động khi thực hiện Quy hoạch chủ yếu là từ nhóm phát triển các 

ngành kinh tế quan trọng và nhóm phát triển hạ tầng kỹ thuật (Bảng 3.7).  

Bảng 3.7: Các nguồn gây tác động môi trường điển hình khi thực hiện QHT 

Lạng Sơn 

TT Nhóm hoạt động phát triển 

Nguồn gây tác 

động liên quan 

đến chất thải 

Nguồn gây tác 

động không liên 

quan đến chất 

thải 

A 
Nhóm các hoạt động/dự án phát triển 

công nghiệp  
  

B 
Nhóm các hoạt động/ dự án phát triển 

hạ tầng KH - XH, đô thị, nông thôn 
  

D 
Nhóm các hoạt động/dự án phát triển 

thương mại - dịch vụ và du lịch 
  

C 
Nhóm các hoạt động/dự án phát triển 

sản xuất nông nghiệp 
  

E 
Nhóm các hoạt động/dự án phát triển 

văn hóa-xã hội 
không đáng kể  

Nguồn: Tổng hợp của nhóm ĐMC 

Các nguồn gây tác động đến môi trường khi thực hiện QHT được chia thành 

2 nhóm chính sau đây:  

- Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải (chất thải đô thị, sinh hoạt, 

giao thông, công nghiệp, y tế, du lịch, nông nghiệp); 
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- Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải (hoạt động thu hồi đất, 

giải phóng mặt bằng, tái định cư; phương án tổ chức không gian phát triển; tác 

động do BĐKH). 

Đối tượng bị tác động khi thực hiện từng thành phần Quy hoạch 

Dựa trên nguồn gây tác động đã xác định trên cũng như các vấn đề môi 

trường tác động, có thể xác định được đối tượng và quy mô bị tác động khi thực 

hiện QHT Lạng Sơn. 

Như đã phân tích ở trên, có thể thấy nhóm các dự án phát triển công nghiệp 

chế biến chế tạo, du lịch, nông nghiệp, phát triển hạ tầng kỹ thuật, phát triển hệ 

thống đô thị, khu dân cư và giao thông vận tải là các hoạt động chủ yếu gây ra các 

tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Bảng 3.8).  

Bảng 3.8: Nguồn gây tác động khi thực hiện các dự án Quy hoạch 

Nguồn gây tác động Vấn đề môi 

trường 

Các dự án ưu tiên/ trọng điểm 

Nguồn  

gây tác 

động 

liên 

quan 

đến chất 

thải 

1. Các hoạt 

động nhóm 

A:  

Phát triển 

công nghiệp. 

Các hoạt 

động: A1, A2, 

A3 

- Gia tăng ô 

nhiễm do nước 

thải công nghiệp 

- Gia tăng ô 

nhiễm không khí 

(Khí thải công 

nghiệp) 

- Gia tăng lượng 

CTR công nghiệp 

- Tác động cảnh 

quan và suy giảm 

ĐDSH 

- Tác động xã hội 

 

Giai đoạn 2021-2025: tỉnh Lạng Sơn có 02 KCN 

với diện tích 762 ha cụ thể như sau:  

- Giữ nguyên theo quy hoạch KCN Đồng Bành 

với diện tích 162 ha tại huyện Chi Lăng. 

- Đưa vào hoạt động KCN Hữu Lũng 1 (tên dự 

kiến), diện tích 600 ha trong Tổ hợp Khu CN-

ĐT-DV Hữu Lũng (tổng diện tích 5.500 ha), vị 

trí tại huyện Hữu Lũng. 

Giai đoạn 2026-2030: 

- Nghiên cứu quy hoạch và triển khai 02 KCN 

(dự kiến là Hữu Lũng 2,3) với diện tích khoảng 

1.220 ha tại Khu CN-ĐT-DV Hữu Lũng. 

Như vậy đến năm 2030, toàn tỉnh có 04 KCN là 

KCN Đồng Bành và các KCN Hữu Lũng 1,2,3 

với tổng diện tích khoảng 1.982 ha tập trung tại 

huyện Chi Lăng và Hữu Lũng. 

Giai đoạn 2031-2050: 

- Nghiên cứu quy hoạch và triển khai 03 KCN 

(dự kiến là Hữu Lũng 4,5,6) với diện tích khoảng 

1.800 ha tại Khu CN-ĐT-DV Hữu Lũng, huyện 

Hữu Lũng. 

- Nghiên cứu quy hoạch và triển khai 01 KCN 

Na Dương với diện tích 350 ha, vị trí liền kề các 

CCN Na Dương hiện có tại huyện Lộc Bình. 

 Như vậy đến năm 2050, toàn tỉnh có 08 KCN là 

KCN Đồng Bành, KCN Na Dương và các KCN 

Hữu Lũng 1,2,3,4,5,6 với tổng diện tích khoảng 
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Nguồn gây tác động Vấn đề môi 

trường 

Các dự án ưu tiên/ trọng điểm 

4.179 ha tập trung tại huyện Chi Lăng, Lộc Bình 

và Hữu Lũng. 

Ngành nghề thu hút đầu tư tại các KCN như sau: 

các dự án chế biến sâu các sản phẩm nông, lâm 

sản; chế biến sâu khoáng sản; sản xuất vật liệu 

mới trong lĩnh vực xây dựng; cơ khí chính xác; 

điện tử viễn thông; công nghiệp công nghệ cao, 

ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ số; CNHT. 

2. Các hoạt 

động nhóm 

B; E: Phát 

triển kết cấu 

hạ tầng đô thị 

và mở rộng, 

nâng cấp các 

cơ sở y tế . 

Các hoạt 

động: B2; 

B3; E2 

- Gia tăng ô 

nhiễm do lượng 

nước thải sinh 

hoạt, nước thải y 

tế 

- Gia tăng lượng 

CTR sinh hoạt và 

Y tế 

- Gia tăng chất ô 

nhiễm không khí 

từ các hoạt động 

sinh hoạt  

- Tác động cảnh 

quan và suy giảm 

ĐDSH 

- Tác động xã hội 

 

(1). Giai đoạn 2021 - 2025 

Đến năm 2025, tỉnh Lạng Sơn có 15 đô thị, trong 

đó có 01 đô thị loại II (Thành phố Lạng Sơn mở 

rộng, tiếp tục đầu tư xây dựng các tiêu chí đô thị 

định hướng trở thành đô thị loại I giai đoạn 

2026-2030); 14 đô thị loại V. 

Điều chỉnh mở rộng địa giới thành phố Lạng 

Sơn, sáp nhập huyện Cao Lộc vào thành phố 

Lạng Sơn. 

Công nhận 02 đô thị là đô thị Phồng - Vân Nham 

và đô thị Bắc Lệ - Tân Thành (huyện Hữu Lũng), 

đạt tiêu chí đô thị loại V; Thị trấn Thất Khê 

(huyện Tràng Định) mở rộng sáp nhập xã Đại 

Đồng. 

(2). Giai đoạn 2026 - 2030 

Đến năm 2030, tỉnh Lạng Sơn có 17 đô thị, trong 

đó có 01 đô thị loại I (Thành phố Lạng Sơn); 01 

đô thị loại IV (đô thị Hữu Lũng); 15 đô thị loại 

V. 

Phát triển thành phố Lạng Sơn trở thành đô thị 

loại I. 

Phát triển đô thị Hữu Lũng lên đô thị loại IV theo 

định hướng trên cơ sở ranh giới toàn huyện trong 

đó khu vực trung tâm là thị trấn hiện hữu mở 

rộng phát triển về khu vực phía Đông Nam gắn 

với Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Hữu 

Lũng, khu vực đô thị mới Bắc Lệ - Tân Thành 

và khu vực đô thị Phồng - Vân Nham. 

Công nhận mới 04 đô thị loại V gồm: Chi Ma - 

Yên Khoái (huyện Lộc Bình); Ngả Hai (huyện 

Bắc Sơn), Tân Thanh (huyện Văn Lãng); Vạn 

Linh (huyện Chi Lăng). 

(3). Tầm nhìn đến năm 2050 

Tầm nhìn đến năm 2050 định hướng phát triển 

tỉnh Lạng Sơn có 20 đô thị, trong đó có 01 đô thị 

loại I (TP. Lạng Sơn), 02 đô thị loại III (đô thị 

Hữu Lũng, đô thị Lộc Bình) và 07 đô thị loại IV 

và 15 đô thị loại V. 
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Nguồn gây tác động Vấn đề môi 

trường 

Các dự án ưu tiên/ trọng điểm 

Phát triển huyện Lộc Bình thành đô thị loại III 

trên cơ sở ranh giới toàn huyện Lộc Bình với 

trung tâm, động lực phát triển là các đô thị Lộc 

Bình, Na Dương, Chi Ma, khu du lịch Mẫu Sơn 

và các KCN, CCN Na Dương. 

Công nhận 07 đô thị loại IV gồm: Thị trấn Đồng 

Mỏ, thị trấn Chi Lăng (huyện Chi Lăng), thị trấn 

Thất Khê (huyện Tràng Định), thị trấn Văn Quan 

(huyện Văn Quan), thị trấn Bình Gia (huyện 

Bình Gia), thị trấn Bắc Sơn (huyện Bắc Sơn), thị 

trấn Đình Lập (huyện Đình Lập). 

  Tỉnh Lạng Sơn tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng 

cấp, mở rộng một số công trình y tế như: tiếp tục 

xây dựng, nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng 

Sơn; trung tâm y tế huyện Hữu Lũng; bệnh viện 

sản nhi Lạng Sơn; Xây dựng bệnh viện tâm thần 

tỉnh Lạng Sơn tại Hoàng Đồng, thành phố Lạng 

Sơn với quy mô 100 giường bệnh; Sửa chữa cải 

tạo trụ sở Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Lạng Sơn (CDC)…Đồng thời tiến hành sửa 

chữa, nâng cấp các trạm y tế cấp xã đủ điều kiện 

phục vụ người dân. 

3. Các hoạt 

động nhóm 

B:  

- Phát triển, 

mở rộng 

mạng lưới 

giao thông; 

cảng; hạ tầng 

thủy lợi 

Các hoạt 

động: B1 

 - Gia tăng lượng 

khí thải vào môi 

trường không khí 

(bụi, PM10, SO2, 

NO2, CO, 

VOC…) từ hoạt 

động giao thông.  

- Gia tăng ô 

nhiễm nước mặt, 

khí thải do hoạt 

động cảng biển, 

vận tải thủy. 

- Tác động hệ 

sinh thái và 

ĐDSH 

- Tác động xã hội 

 

a. Đường bộ 

- Cao tốc: hình thành 03 đoạn tuyến cao tốc gồm 

cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (kết nối đến cửa 

khẩu Hữu Nghị) mở rộng 6 làn; đoạn cao tốc 

Đồng Đăng - Trà Lĩnh (kết nối cửa khẩu Trà 

Lĩnh) 4 làn và đoạn Tiên Yên - Lạng Sơn 4 làn 

kết nối với cao tốc Hạ Long - Móng Cái; nghiên 

cứu tuyến đường cấp cao kết nối Lạng Sơn với 

tuyến Thái Nguyên - Tuyên Quang - Yên Bái - 

Phú Thọ, đề xuất bổ sung vào quy hoạch vùng. 

- Quốc lộ: duy trì, nâng cấp các QL.1, QL.31, 

QL.1B, QL.4B đạt cấp III toàn tuyến, QL.4A 

cấp IV toàn tuyến; nâng cấp các quốc lộ 279, 3B 

cấp III toàn tuyến hoặc từng đoạn; bổ sung quốc 

lộ 3E (kết nối QL.1B, 279 với QL.4A và 3B). 

- Đường tỉnh: Cải tạo nâng cấp các đường tỉnh 

kết nối liên tỉnh, trục chính toàn tỉnh đạt cấp III, 

các đường tỉnh khác đạt tối thiểu cấp IV, 2 làn 

xe. Hoàn thiện kết nối với mạng đường tỉnh của 

Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn, định hướng 

mở mới một số tuyến kết nối liên tỉnh Lạng Sơn 

với cảng sông, cảng biển tại Bắc Giang, Quảng 

Ninh. 
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- Đường huyện, GTNT: đường huyện cơ bản đạt 

cấp V - VI, đường GTNT khác được cứng hoá 

mặt đường 100%. 

b. Đường thủy nội địa 

- Tuyến ĐTNĐ: đầu tư khai thông luồng đạt tiêu 

chuẩn để khai thác tuyến sông Kỳ Cùng cùng với 

một số vùng hồ lớn. 

- Cảng, bến đường thủy nội địa: thu hút đầu tư 

bến thuỷ trên tuyến sông Kỳ Cùng đoạn qua 

thành phố Lạng Sơn và một số vùng hồ lớn như 

Cấm Sơn, Bản Lải, thuỷ điện Thác Xăng. 

c. Đầu mối vận tải lớn 

Phát triển quy mô cảng cạn Lạng Sơn, trung tâm 

logistics Lạng Sơn trên cơ sở khu trung chuyển 

hàng hoá cửa khẩu, kết nối với các tuyến cao tốc 

và đường sắt. Bố trí quỹ đất để thu hút đầu tư hạ 

tầng phục vụ logistics, phát triển thêm cảng cạn 

dọc theo tuyến đường bộ cao tốc Tiên Yên - 

Lạng Sơn - Cao Bằng.  

d. Đường sắt 

Cải tạo và khai thác hiệu quả đường sắt hiện có. 

Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt mới Hà Nội - 

Đồng Đăng đường đôi, khổ tiêu chuẩn 1435 mm, 

điện khí hoá kết nối liên vận với Trung Quốc. 

 4. Các hoạt 

động nhóm 

C: Phát triển 

các hoạt động 

du lịch, 

thương mại 

Các hoạt 

động C1, C2 

- Gia tăng CTR 

và nước thải sinh 

hoạt từ cơ cơ sở 

dịch vụ du lịch và 

từ du khách; và từ 

các dịch vụ 

thương mại 

- Tác động xã hội 

 

1. Thương mại:  

- Phát triển mạng lưới chợ: Tiếp tục nâng cấp, 

cải tạo các chợ hạng 2, hạng 3 hiện có và bố trí 

xây mới các chợ hạng 3 trên địa bàn, đặc biệt là 

chợ nông thôn đã quy hoạch. Tiếp tục thực hiện 

chuyển đổi môi hình quản lý, kinh doanh, khai 

thác chợ nhằm huy động tối đa nguồn vốn xã hội 

hoá. 

- Mạng lưới siêu thị: Trên địa bàn tỉnh đến năm 

2030 sẽ có 10 siêu thị, trong đó xây mới 07 siêu 

thị. 

- Mạng lưới Trung tâm thương mại: Trên địa bàn 

tỉnh đến năm 2030 sẽ có 11 TTTM, trong đó xây 

mới 07 TTTM. 

- Trung tâm Hội chợ triển lãm: trong thời kỳ đến 

2030, trên địa bàn tỉnh sẽ xây dựng 01 Trung tâm 

hội chợ triển lãm. 

- Kho thương mại, trung tâm Logistics: Trên địa 

bàn tỉnh đến năm 2030 sẽ có 17 kho bãi, và hình 

thành Trung tâm logistics tại Khu Trung chuyển 

hàng hóa tại huyện Cao Lộc (trong giai đoạn 
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2021-2025) và Trung tâm logistics tại thành phố 

Lạng Sơn (giai đoạn 2026-2030) 

2. Du lịch: 

- Phát triển hệ thống cơ sở lưu trú du lịch:  

Tiếp tục đầu tư phát triển về số lượng và nâng 

cao chất lượng hệ thống cơ sở lưu trú du lịch.  

 + Về số lượng: Đáp ứng đủ số lượng buồng lưu 

trú theo dự báo: Đến năm 2020, toàn tỉnh cần có 

5.200 buồng lưu trú, trong đó có 780 buồng đạt 

tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 - 5 sao; Năm 2025, toàn 

tỉnh cần có 9.000 buồng lưu trú, trong đó có 

1.800 buồng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 - 5 sao; 

Năm 2030, toàn tỉnh cần có 13.000 buồng lưu 

trú, trong đó có 3.200 buồng đạt tiêu chuẩn xếp 

hạng từ 3 - 5 sao. 

 + Về chất lượng: Hiện nay, ở Lạng Sơn còn 

thiếu các khách sạn cao cấp 4 - 5 sao. Vì vậy, 

hướng đầu tư phát triển hệ thống khách sạn cần 

ưu tiên các dự án xây dựng khách sạn nghỉ 

dưỡng, khách sạn thương mại cao cấp ở thành 

phố Lạng Sơn và các khu du lịch trọng điểm 

(Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn…). Ở các không 

gian du lịch khác chỉ nên đầu tư xây dựng các 

khách sạn với quy mô và tiêu chuẩn trung bình 

để đảm bảo tính hiệu quả trong kinh doanh. Đối 

với các khu, điểm du lịch mà sản phẩm chủ yếu 

là du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng hoặc du 

lịch dựa vào tự nhiên, cần chú trọng phát triển 

hệ thống lưu trú sinh thái, hệ thống lưu trú trong 

dân (homestay)...  

- Phát triển các công trình vui chơi giải trí:  

+ Phát triển các loại hình vui chơi giải trí cao cấp 

tại khu vực thành phố Lạng Sơn, khu vực Bắc 

Sơn, Bình Gia, các khu Kinh tế cửa khẩu và các 

khu du lịch. 

+ Phát triển các loại hình vui chơi giải trí dân 

gian kết hợp hiện đại ở thành phố Lạng Sơn và 

các trung tâm phụ trợ khác gắn với các công 

viên, các khu du lịch... 

 5. Các hoạt 

động nhóm 

D: Phát triển, 

mở rộng sản 

xuất của các 

ngành nông 

- Gia tăng lượng 

nước thải nông 

nghiệp (trồng trọt 

và chăn nuôi). 

- Nước thải, CTR 

từ nuôi trồng thủy 

sản 

3. Nông nghiệp: 

- Canh tác lúa: đến năm 2025 đạt tổng diện tích 

47.000 ha, trong đó vùng Lúa đặc sản chất lượng 

cao 5.000 ha; đến năm 2030 khoảng 46.000 ha 

canh tác lúa, với 6.500-7.000 ha lúa dặc sản chất 

lượng cao. 
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nghiệp, thủy 

sản. 

Hoạt động: 

D1, D2; D3 

- Gia tăng lượng 

CTR rắn nông 

nghiệp; chất thải 

vật nuôi  

- Phát triển vùng sản xuất rau đến năm 2025 

khoảng 9.000 ha, trong đó vùng rau an toàn với 

diện tích 4.000 ha: Thành phố 500 ha, Cao Lộc 

1.400 ha, Lộc Bình 1.600 ha, Chi Lăng 300 ha, 

Văn Quan 200 ha. Đến năm 2030 khoảng 10.000 

ha, trong đó rau an toàn khoảng 5.000-5.500 ha: 

Thành phố 500 ha, Cao Lộc 2.000 ha, Lộc Bình 

2.100 ha, Chi Lăng 500 ha, Văn Quan 400 ha. 

- Vùng canh tác khoai tây và khoai lang: Đến 

năm 2025 có khoảng 2.000 ha, trong đó Khoai 

lang 1.500 ha: Cao Lộc 500 ha, Lộc Bình 700 

ha, Trạng Định 100 ha, Chi Lăng 200 ha. Đến 

năm 2030 duy trì diện tích 2.000 ha. 

Vùng trồng cây Thạch đen: đến năm 2025 

khoảng 5.000 ha, trong đó: Tràng Định 3.000 ha, 

Văn Lãng 600 ha, Bình Giang 1.350 ha, Bắc Sơn 

50 ha. Đến năm 2030 phát triển cây thạch đen 

khoảng 6.000-6.500 ha. 

- Vùng chuyên canh chè khoảng khoảng 600 ha 

đến năm 2030, trong đó Bình Gia 100 ha, Bắc 

Sơn 50 ha và Đình Lập 450 ha. 

Phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng một số 

cây trồng có tiềm năng như: Táo đại, Chanh leo, 

nấm, Mắc ca,... với quy mô hợp lý ở những địa 

bàn có lợi thế. 

- Định hướng cây ăn quả: Phát triển, nâng cao 

chất lượng vùng trồng một số loài cây ăn quả tập 

trung như: vùng sản xuất Na với diện tích 3.500 

ha (Hữu Lũng 1.600 ha, Chi Lăng 1.900 ha); 

Quýt 1.500 ha (Tràng Định 400 ha, Bình Gia 500 

ha, Bắc Sơn 600 ha); Hồng vành khuyên, Hồng 

Bảo Lâm 2.000 ha (Cao Lộc 650 ha, Văn Lãng 

1.000 ha, Chi Lăng 150 ha và Văn Quan 200 ha); 

cây Đào với diện tích 300 ha (trồng rải rác ở tất 

cả các huyện, thành phố); cây có múi khác 1.300 

ha (Hữu Lũng 600 ha, Bắc Sơn 200 ha và Chi 

Lăng 500 ha). 

4. Thuỷ sản: 

Nuôi cá mặt nước lớn (sông, hồ chứa, đập thủy 

điện): Rà soát lại diện tích mặt nước tại các hồ 

thủy lợi để mở rộng diện tích nuôi các loài cá 

truyền thống; quan tâm, mở rộng mô hình nuôi 

cá lồng, tập trung huyện Văn Quan, Cao Lộc và 

Văn Lãng. Mở rộng mô hình nuôi cá lồng, đến 

năm 2025 đạt quy mô trên 1.000 lồng cá, đến 

năm 2030 đạt quy mô trên 1.500 lồng, trong đó 

tập trung huyện Văn Lãng, Đình Lập mở rộng 
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quy mô nuôi cá lồng tại Hồ thủy điện Thác 

Xăng, xã Bắc La (huyện Văn Lãng). Đối tượng 

nuôi tập trung các loài cá truyền thống, và phát 

triển các loài thủy đặc sản như cá hồi, cá tầm, cá 

lăng, cá nheo và một số đối tượng đặc sản khác. 

Nuôi ao hồ nhỏ: Duy trì diện tích mặt nước nuôi 

cá thả ao hằng năm đạt 1.300 ha. Trong đó, phát 

triển các đối tượng cá truyền thống, đặc sản (ếch 

Hương, ba ba, rô phi cao sản…). 

Phát triển nuôi trồng thủy sản nước lạnh, đặc 

sản, hướng tới xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ 

sản phẩm thủy sản đặc sản (OCOP): Đến năm 

2025, mở rộng quy mô nuôi cá tầm, cá hồi (dự 

kiến từ 29 bể tăng lên 40 bể), tập trung tại huyện 

Lộc Bình (khu vực Mẫu Sơn); đến năm 2030 sẽ 

mở rộng quy mô bể nuôi ở huyện Cao Lộc. 

Nguồn 

gây tác 

động 

không 

liên 

quan 

đến chất 

thải 

6. Các hoạt 

động nhóm 

A; B; C; D; 

E 

Phát triển 

không gian 

Các hoạt 

động: A1; 

A2, A3; B1; 

B3; C1; C2   

Chuyển đổi 

mục đích sử 

dụng đất  

Các hoạt 

động: 

A;B;C;D;E 

- Tác động cảnh 

quan và Suy thoái 

hệ sinh thái tự 

nhiên, đặc biệt 

các hệ sinh thái 

ven bờ 

- Suy giảm chất 

lượng môi trường 

nước, đất, không 

khí 

- Ảnh hưởng việc 

làm thu nhập của 

các hộ bị mất đất. 

- Tác động xã hội. 

- Các phương án phát triển các KCN, CCN, đô 

thị  

- Các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất 

nông nghiệp thành đất xây dựng, phát triển cơ sở 

hạ tầng đô thị, công nghiệp. 

7. Các hoạt 

động nhóm 

A; B 

Tác động các 

vùng sinh 

thái nhạy 

cảm 

Các hoạt 

động A;  

B1;C1; D2 

- Suy giảm ĐDSH 

- Suy giảm các 

HST tự nhiên 

- Gia tăng xói 

mòn, lũ lụt 

- Giảm nước dưới 

đất 

- Khô hạn 

- Thay đổi cảnh 

quan 

- Các dự án hạ tầng, đặc biệt là các dự án giao 

thông đường bộ 

- Các dự án phát triển công nghiệp, đô thị, du 

lịch 

Nguồn: Tổng hợp của nhóm ĐMC 
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Ngoài đối tượng chịu tác động, quy mô chịu tác động cũng quan trọng để 

đánh giá mức độ tác động của QHT đến môi trường. Bảng 3.9 thể hiện quy mô 

tác động của các thành phần quy hoạch. Theo đó, phát triển công nghiệp có cả tác 

động tích cực và tiêu cực, phạm vi tác động thường rộng, thời gian tác động lâu 

dài và mức độ tác động từ mạnh đến trung bình. Trong khi đó, phát triển hạ tầng 

kỹ thuật thường có phạm vi tác động cụ bộ. 



 

210  

Bảng 3.9: Quy mô và đối tượng bị tác động khu thực hiện quy hoạch 

Thành 

phần QH 
Nội dung/Hoạt động 

Vấn môi 

trường/Tác 

động 

Phạm vi không gian 

chịu tác động 

Quy mô tác động 

Loại tác 

động 

Tính 

chất tác 

động 

Phạm vi 

tác động 

Thời 

gian tác 

động 

Mức độ tác 

động 

Phát triển 

công nghiệp  

Giai đoạn 2021-2025:  

Tỉnh Lạng Sơn có 02 KCN với diện 

tích 762 ha. 

Giai đoạn 2026-2030: 

- Nghiên cứu quy hoạch và triển khai 

02 KCN (dự kiến là Hữu Lũng 2,3) 

với diện tích khoảng 1.220 ha tại Khu 

CN-ĐT-DV Hữu Lũng. 

Giai đoạn 2031-2050: 

- Nghiên cứu quy hoạch và triển khai 

03 KCN (dự kiến là Hữu Lũng 4,5,6) 

với diện tích khoảng 1.800 ha tại Khu 

CN-ĐT-DV Hữu Lũng, huyện Hữu 

Lũng. 

- Nghiên cứu quy hoạch và triển khai 

01 KCN Na Dương với diện tích 350 

ha, vị trí liền kề các CCN Na Dương 

hiện có tại huyện Lộc Bình. 

 Như vậy đến năm 2050, toàn tỉnh có 

08 KCN là KCN Đồng Bành, KCN 

Na Dương và các KCN Hữu Lũng 

1,2,3,4,5,6 với tổng diện tích khoảng 

4.179 ha tập trung tại huyện Chi Lăng, 

Lộc Bình và Hữu Lũng. 

- Giữ nguyên quy mô diện tích, địa 

điểm đối với 05 CCN với tổng diện 

1); 2); 3); 4);  

5); 

Các khu vực nằm cạnh 

KCN và các CCN 

Tiêu 

cực/ 

Tích cực 

Có thể 

giảm 

thiểu 

Rộng Lâu dài Mạnh/TB 
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Thành 

phần QH 
Nội dung/Hoạt động 

Vấn môi 

trường/Tác 

động 

Phạm vi không gian 

chịu tác động 

Quy mô tác động 

Loại tác 

động 

Tính 

chất tác 

động 

Phạm vi 

tác động 

Thời 

gian tác 

động 

Mức độ tác 

động 

tích là 255 ha tại Thành phố Lạng 

Sơn, huyện Lộc Bình, huyện Bắc Sơn. 

Phát triển 

hạ tầng kỹ 

thuật 

* Hạ tầng giao thông  

+ Giao thông đường bộ 

+ Đường sắt 

+ Đường thuỷ nội địa: Luồng 

tuyến; Cảng, bến thủy nội địa 

1); 2); 3);  

4); 

5); 

- Vùng ven đường giao 

thông đường bộ: tất cả 

các huyện trên địa bàn 

tỉnh; 

- Khu vực xung quanh 

cảng, bến 

- Một số khu vực nhạy 

cảm sinh thái.  

Tiêu 

cực/ 

Tích cực 

KPH 

 

Cục bộ/ 

Rộng 

 

Lâu dài 

 

Trung 

bình-Mạnh 

* Hạ tầng thủy lợi 1); 3) Vùng có hệ thống hạ 

tầng thủy lợi; hạ du 
Tiêu 

cực/ 

Tích cực 

KPH 

 

Rộng 

 

Lâu dài 

 

 Trung 

bình-Mạnh 

 

* Hệ thống thu gom, xử lý CTR nước 

thải đô thị và công nghiệp. Hệ thống 

cấp - thoát nước đô thị và nông thôn. 

1); 2); 3);  

4); 5); 

Vùng có các bãi chứa 

chất thải 
Tiêu 

cực/ 

Tích cực 

Có thể 

giảm 

thiểu 

 

Cục bộ 

 

Lâu dài 

 

Nhẹ - 

Trung bình 

 

* Phát triển các KĐT, tổ chức không 

gian hệ thống đô thị trên các vùng 

lãnh thổ (đặc biệt là các hoạt động 

lấn biển) 

1); 2); 3);  

4); 5); 

Các đô thị  
Tiêu 

cực/ 

Tích cực 

KHP  Rộng 
Lâu dài 

 
Nhẹ-Mạnh 
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Thành 

phần QH 
Nội dung/Hoạt động 

Vấn môi 

trường/Tác 

động 

Phạm vi không gian 

chịu tác động 

Quy mô tác động 

Loại tác 

động 

Tính 

chất tác 

động 

Phạm vi 

tác động 

Thời 

gian tác 

động 

Mức độ tác 

động 

Phát triển 

dịch vụ 

* Phát triển thương mại 

+ Phát triển hạ tầng thương mại 

hiện đại (trung tâm thương mại, 

siêu thị, khu phố mua sắm chất 

lượng cao) mang tầm khu vực 

(Đông Nam Á) ở thành phố Lạng 

Sơn. 

+ Phát triển hạ tầng thương mại 

hiện đại (trung tâm thương mại, 

siêu thị, cửa hàng tiện lợi) ở các 

đô thị loại II, loại III, loại IV, loại 

V 

+ Phát triển hệ thống các chợ  

1); 2); 3); 4); 

5); 

Các TP, TX, huyện  

Tiêu 

cực/ tích 

cực 

Có thể 

giảm 

thiểu 

Rộng Lâu dài  
Nhẹ- 

Trung bình 

* Phát triển các khu, điểm du lịch: 

+ Thị trấn Chi Lăng 

+ Thị trấn Bắc Sơn 

+ Thị trấn Lộc Bình 

+ Thị trấn Thất Khê 

+ Công viên địa chất toàn cầu Lạng 

Sơn 

+ Khu du lịch Mẫu Sơn 

+ Khu du lịch sinh thái Emer Hill 

+ Và các điểm đến vui chơi, giải trí 

khác,... 

1); 2); 3); 4); 

5); 

 

Các khu, điểm du lịch 

Tiêu 

cực/ tích 

cực 

Có thể 

giảm 

thiểu đối 

với chất 

thải; 

KPH đổi 

với các 

HST 

Rộng Lâu dài 
Trung 

bình-Mạnh 
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Thành 

phần QH 
Nội dung/Hoạt động 

Vấn môi 

trường/Tác 

động 

Phạm vi không gian 

chịu tác động 

Quy mô tác động 

Loại tác 

động 

Tính 

chất tác 

động 

Phạm vi 

tác động 

Thời 

gian tác 

động 

Mức độ tác 

động 

Phát triển 

nông, lâm 

nghiệp và 

thủy sản 

+ Trồng trọt: Quy hoạch lĩnh vực 

trồng trọt theo hướng phát triển 

sản xuất quy mô lớn, tập trung 

gắn với bảo quản, chế biến và 

tiêu thụ theo chuỗi giá trị trên cơ 

sở phát huy lợi thế sản phẩm và 

lợi thế vùng, miền 

+ Chăn nuôi: Phát triển chăn nuôi 

theo hướng hiện đại, tập trung 

quy mô lớn 

1); 2); 3); 4). 

 

Các huyện, xã  

 

Tiêu 

cực/ tích 

cực 

Có thẻ 

giảm 

thiểu 

Cục bộ Lâu dài 
Nhẹ-Trung 

bình 

Ghi chú: Loại tác động: Tác động tích cực/tích cực; Phạm vi tác động: Rộng/Cục bộ; Thời gian tác động: Lâu dài/ ngắn hạn; mức độ tác 

động: Mạnh/Trung bình/Nhẹ; KPH: Khó phục hồi 

Nguồn: Tổng hợp của nhóm ĐMC
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3.4.1.1.1. Dự báo các tác động của phương án phát triển công nghiệp đến các vấn đề 

môi trường chính 

a) Các tác động tích cực 

Theo định hướng Quy hoạch, đến năm 2030, Lạng Sơn đặt mục tiêu đến năm 

2030, ngành công nghiệp tỉnh Lạng Sơn trở thành động lực chính thúc đẩy tăng 

trưởng kinh tế, đóng góp cao vào tỉ trọng GRDP của toàn tỉnh; công nghiệp phát triển 

theo hướng bền vững, an toàn và hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng và tham gia vào 

các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, với các ngành chủ đạo gồm: (1) công nghiệp 

chế biến chế tạo; (2) Công nghiệp điện tử viễn thông; (3) Năng lượng tái tạo trong 

đó ưu tiên phát triển sản xuất điện gió, phấn đấu trở thành trung tâm điện gió của khu 

vực Trung du và miền núi phía Bắc. 

Giai đoạn 2021-2025: 

- Tốc độ tăng trưởng GRDP ngành công nghiệp tăng bình quân 15-16%/năm, 

ngành xây dựng duy trì mức tăng khoảng 10%/năm. 

- Tỷ trọng của khu vực công nghiệp – xây dựng trong GRDP toàn tỉnh tăng 

từ mức 22,2% năm 2020 lên mức 28-30% vào năm 2025, trong đó ngành công nghiệp 

đóng góp 14-15% vào GRDP vào năm 2025. 

- Ngoài khu công nghiệp Đồng Bành, hoàn thành quy hoạch và triển khai Tổ 

hợp khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Hữu Lũng, đưa vào hoạt động khu công nghiệp 

Hữu Lũng với diện tích khoảng 600 ha trong khu tổ hợp này; thành lập được ít nhất 

3-4 cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp đạt 30%. 

- Thu hút đầu tư xây dựng một số dự án năng lượng gió trên địa bàn tỉnh với 

công suất khoảng 800MW và các dự án điện sinh khối và điện rác. 

Giai đoạn 2026-2030 

- Tốc độ tăng trưởng GRDP ngành công nghiệp tăng bình quân 18-19%/năm, 

ngành xây dựng duy trì mức tăng khoảng 10%/năm. 

- Tỷ trọng của công nghiệp – xây dựng trong GRDP toàn tỉnh đến năm 2030 

sẽ đạt 36-38%, trong đó ngành công nghiệp đóng góp 22-23% vào GRDP vào năm 

2030. 
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- Tiếp tục thu hút đầu tư để hoàn thành xây dựng các khu và cụm công nghiệp 

đã quy hoạch trong tỉnh, trong đó, phấn đấu mỗi huyện đầu tư ít nhất một cụm công 

nghiệp, tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp đạt 50%; hoàn thành quy hoạch và triển 

khai thu hút đầu tư xây dựng thêm 02 khu công nghiệp trong Tổ hợp KCN-ĐT-DV 

Hữu Lũng với diện tích khoảng 1.220 ha. 

- Tiếp tục thu hút đầu tư vào các dự án điện gió nhằm tạo nguồn điện cho 

phát triển công nghiệp với công suất tăng thêm khoảng 1000MW đến 1.600MW. 

- Hoàn thành và đưa vào hoạt động Nhà máy nhiệt điện Na Dương 2 và các 

nhà máy điện khác. 

Khu vực tập trung phát triển các KCN tại các huyện có vị trí thuận lợi về giao 

thông và điều kiện địa hình, quỹ đất phát triển. Dự kiến khu vực phát triển các KCN 

bao gồm tại các huyện Hữu Lũng, Chi Lăng, Lộc Bình. 

Đối với CCN sẽ bố trí tại tất cả các huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bao gồm: 

Thành phố Lạng Sơn, Huyện Hữu Lũng, Chi Lăng, Văn Lãng, Lộc Bình, Tràng Định, 

Bắc Sơn, Văn Quan và Đình Lập; giai đoạn sau bổ sung thêm các CCN tại các huyện: 

Tràng Định, Bắc Sơn, Cao Lộc, Văn Lãng, Đình Lập, Hữu Lũng, Bình Gia. 

Phân bố không gian các khu, cụm công nghiệp 

i. Phân bố khu công nghiệp 

* Giai đoạn 2021-2025: tỉnh Lạng Sơn có 02 KCN với diện tích 762 ha cụ 

thể như sau:  

* Giai đoạn 2021-2030: tỉnh Lạng Sơn có 05 KCN với tổng diện tích 2.055 

ha cụ thể như sau:  

- Các KCN đang hoạt động và KCN đã có quyết định thành lập 

+ KCN Đồng Bành diện tích 162 ha (hiện đang hoạt động). 

+ KCN Hữu Lũng diện tích 600 ha tại xã Hồ Sơn và xã Hòa Thắng, huyện 

Hữu Lũng (đã có quyết định thành lập). 

- Quy hoạch mới 03 KCN với tích 1.293 ha  

+ KCN Hữu Lũng 2, diện tích 444 ha tại xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng 
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+ KCN Hữu Lũng 3, diện tích 350 ha tại xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng 

+ KCN Hữu Lũng 4, diện tích 499 ha tại xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng. 

* Giai đoạn 2031-2050: toàn tỉnh có 11 KCN với tổng diện tích khoảng 3.455 

ha như sau: 

- Giữ nguyên 06 KCN đã có đến năm 2030;  

- Nghiên cứu quy hoạch và triển khai 03 KCN (dự kiến là Hữu Lũng 6,7,8) 

với diện tích khoảng 900 ha tại các xã Hòa Lạc, Hòa Thắng, Hồ Sơn, huyện Hữu 

Lũng;  

- Nghiên cứu quy hoạch và triển khai 01 KCN Na Dương với diện tích 300 

ha, vị trí liền kề các CCN Na Dương hiện có tại Thị trấn Na Dương, Huyện Lộc Bình.  

- Nghiên cứu quy hoạch và triển khai 01 KCN Đình Lập với diện tích 200 ha, 

vị trí ven QL4B liền kề xã Đình Lập và Thị trấn Đình Lập, Huyện Đình Lập 

Ngành nghề thu hút đầu tư tại các KCN như sau: các dự án chế biến sâu các 

sản phẩm nông, lâm sản; chế biến sâu khoáng sản; sản xuất vật liệu mới trong lĩnh 

vực xây dựng; cơ khí chính xác; điện tử viễn thông; công nghiệp công nghệ cao, ứng 

dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ số; CNHT. 

Ngành nghề thu hút đầu tư tại các KCN như sau: các dự án chế biến sâu các 

sản phẩm nông, lâm sản; chế biến sâu khoáng sản; sản xuất vật liệu mới trong lĩnh 

vực xây dựng; cơ khí chính xác; điện tử viễn thông; công nghiệp công nghệ cao, ứng 

dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ số; CNHT. 

Tác động đến môi trường: 

Giai đoạn san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng cơ sở KCN, CCN và xây dựng 

các nhà máy diễn ra trong thời gian ngắn nên tác động chỉ mang tính tạm thời. Khi 

các nhà máy, xí nghiệp đầu tư trong KCN, CCN vận hành thì nước thải, CTR và khí 

thải là những nguồn sẽ gây ra tác động tiêu cực tới chất lượng môi trường và sức 

khoẻ người dân, tác động này sẽ mang tính lâu dài nếu các biện pháp BVMT không 

được thực hiện nghiêm ngặt. Mức độ tác động tiêu cực phụ thuộc vào tính đồng bộ 

của hạ tầng cơ sở KCN, CCN, vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải, xử lý khí 

thải và CTR.  
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Nước thải, khí thải và CTR là những nguồn gây ô nhiễm môi trường có nguồn 

gốc từ phát triển công nghiệp. Do tính chất đa dạng của các ngành nghề sản xuất đầu 

tư vào mỗi KCN, CCN nên việc dự báo chính xác về lượng phát thải phát sinh cho 

mỗi KCN, CCN là rất khó khăn. 

Dưới đây sẽ phân tích cụ thể các tác động tiềm năng của phát triển công 

nghiệp theo các vấn đề môi trường chính.  

-  Gia tăng nước thải công nghiệp  

Hệ số cấp nước cho các KCN được xác định theo “Tiêu chuẩn xây dựng Việt 

Nam (TCXDVN) 33:2006 về cấp nước - mạng lưới đường ống và công trình tiêu 

chuẩn thiết kế” là 22-45m3/ha/ngày đêm. Còn theo Trung tâm Công nghệ Môi trường 

(ENTEC), khi thử nghiệm tính toán cho các KCN có quy mô trung bình, tỷ lệ lấp đầy 

khoảng 80% của Việt Nam, thì hệ số cấp nước lấy trung bình mức 30m3/ha/ngày đêm 

cho kết quả sát với thống kê đo thực tế lưu lượng nước cấp và phát thải hơn. Vì vậy, 

trong khuôn khổ báo cáo ĐMC này, nhóm nghiên cứu sử dụng hệ số nước cấp của 

Trung tâm ENTEC là 30 m3/ha/ngày đêm đưa vào tính toán phù hợp với quy mô 

trung bình của các KCN theo quy hoạch đến 2030 của tỉnh Lạng Sơn. Trong đó, hệ 

số phát thải của nước thải được tính bằng 80% lượng nước cấp theo như khuyến nghị 

của Tổ chức y tế thế giới (WHO)6. 

Kết quả tính toán cho thấy, vào năm 2030 ước tính lượng nước thải phát sinh 

từ các KCN khoảng gần 82.920 m3/ngày.đêm. Bảng 3.10 cung cấp chi tiết lượng 

nước cấp và nước thải của các KCN trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vào năm 2050, nếu 

tính đến năm 2030 thì lượng nước thải phát sinh từ các KCN trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn khoảng 49.320 m3/ngày.đêm. 

Bảng 3.10: Dự báo lượng nước thải phát sinh từ các KCN 

TT Vị trí các KCN 
Diện tích KCN 

(ha) 

Hệ số cấp 

nước 

(m3/ha/ngày) 

Lượng 

nước cấp  

(m3/ngày) 

Lượng nước 

thải  

(m3/ngày) 

1 KCN Đồng Bành 162 
 

 

                                

4.860  

                                        

3.888  

2 KCN Hữu Lũng 1 600 
                              

18.000  

                                      

14.400  

 
6WHO, Đánh giá nhanh nguồn ô nhiễm đất, nước, không khí. Phần I. Về kỹ thuật điều tra nhanh ô nhiễm môi trường. 

Geneva, 1993 
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TT Vị trí các KCN 
Diện tích KCN 

(ha) 

Hệ số cấp 

nước 

(m3/ha/ngày) 

Lượng 

nước cấp  

(m3/ngày) 

Lượng nước 

thải  

(m3/ngày) 

3 KCN Hữu Lũng 2 444 
 

 

30 

                              

13.320  

                                      

10.656  

4 KCN Hữu Lũng 3 300 
                                

9.000  

                                        

7.200  

5 KCN Hữu Lũng 4 300 
                                

9.000  

                                        

7.200  

6 KCN Hữu Lũng 5 249  
                                

7.470  

                                        

5.976  

7 KCN Hữu Lũng 6 300  
                                

9.000  

                                        

7.200  

8 KCN Hữu Lũng 7 300  
                                

9.000  

                                        

7.200  

9 KCN Hữu Lũng 8 300  
                                

9.000  

                                        

7.200  

10 KCN Na Dương 300  
                                

9.000  

                                        

7.200  

11 KCN Đình Lập 200   
                                

6.000  

                                        

4.800  

  Tổng 
                       

3.455  
 

                            

103.650  

                                      

82.920  

Nguồn: Tính toán của nhóm ĐMC dựa trên số liệu của QHT 

Ngoài lượng nước thải từ các KCN, nước thải từ các CCN trên địa bản tỉnh Lạng 

Sơn dự báo sẽ tiếp tục gia tăng. Kết quả tính toán cho thấy vào năm 2050, lượng 

nước thải phát sinh hàng ngày từ các CCN vào khoảng 39.875 m3 (Bảng 3.11). 

Bảng 3.11: Dự báo lượng nước thải phát sinh từ các CCN 

Tên CCN 
Vị trí các 

CCN 

Diện tích 

CCN (ha) 

Hệ số cấp 

nước 

(m3/ha/ngày) 

Lượng nước cấp  

(m3/ngày) 

Lượng nước 

thải  

(m3/ngày) 

(1) CCN 

Quảng Lạc 

Xã Quảng 

Lạc, thành 

phố Lạng 

Sơn  

50 30 1500 1200 
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Tên CCN 
Vị trí các 

CCN 

Diện tích 

CCN (ha) 

Hệ số cấp 

nước 

(m3/ha/ngày) 

Lượng nước cấp  

(m3/ngày) 

Lượng nước 

thải  

(m3/ngày) 

(2) CCN 

Hòa Sơn 1 
Xã Hòa Sơn 74,9 2.247 1798 

(3) CCN 

Hồ Sơn 1 

Xã Hồ Sơn, 

xã Cai Kinh 
73,6 2.208 1766 

(4) CCN 

Minh Sơn 
Xã Minh Sơn 55  1.650 1320 

(5) CCN 

Hồ Sơn 2 

Xã: Hồ Sơn, 

Cai Kinh, 

Tân Thành 

74.9  2.247 1798 

(6) CCN 

Hòa Sơn 3 
Xã Hòa Sơn 30   900 720 

(7) CCN 

Hòa Sơn 2 
Xã Hòa Sơn 64   1.920 1536 

(8) CCN 

Tân Thành 1 

Xã Tân 

Thành 
60   1.800 1440 

(9) CCN 

Tân Thành 2 

Xã Tân 

Thành 
60   1.800 1440 

(10) CCN 

Văn Miêu 
Xã Minh Sơn 65   1.950 1560 

(11) CCN 

phía Đông 

Nam thị trấn 

Đồng Mỏ 

Thị trấn 

Đồng Mỏ 
70  2.100 1680 

(12) CCN 

Chi Lăng 

Thị trấn 

Đồng Mỏ 
24,55  736,5 589 

(13) CCN 

Đồng Mỏ 

Thị trấn 

Đồng Mỏ 
66,46  1.993,8 1595 

(14) CCN 

Hợp Thành 1 

Thị trấn Cao 

Lộc và xã 

Hợp Thành 

23,8  714 571 

(15) CCN 

Hợp Thành 2 

Xã Hợp 

Thành  
25,47  764,1 611 
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Tên CCN 
Vị trí các 

CCN 

Diện tích 

CCN (ha) 

Hệ số cấp 

nước 

(m3/ha/ngày) 

Lượng nước cấp  

(m3/ngày) 

Lượng nước 

thải  

(m3/ngày) 

(16) CCN 

Địa phương số 

2 

Xã Hợp 

Thành  
8,5  255 204 

(17) CCN 

Na Dương 1 

Xã Đông 

Quan 
50   1.500 1200 

(18) CCN 

Na Dương 2 

Xã Đông 

Quan 
50   1.500 1200 

(19) CCNNa 

Dương 3 

Xã Đông 

Quan 
50   1.500 1200 

(20) CCN 

Na Dương 4 

Xã Đông 

Quan và TT. 

Na Dương 

30  900 720 

(21) CCN 

Chi Ma 

Xã Yên 

Khoái 
75  2.250 1800 

(22) CCN 

Đình Lập 
Xã Đình Lập 71,39  2.141,7 1713 

(23) CCN 

Bình Chương 
Xã Đình Lập 70  2.100 1680 

(24) CCN 

Văn Lãng 
Xã Tân Mỹ 47,87  1.436,1 1149 

(25) CCN 

Văn Lãng 2 
Xã Tân Mỹ 39,5  1185 948 

(26) CCN 

Văn Lãng 3 
Xã Tân Mỹ 25  750 600 

(27) CCN số 

1 Kháng Chiến 

Xã Kháng 

Chiến 
60  1.800 1440 

(28) CCN 

Tân Tiến 
Xã Tân Tiến 30  900 720 

(29) CCN 

Quốc Khánh 

Xã Quốc 

Khánh 
30   900 720 

(30) CCN 

Bắc Sơn 1 

Xã Chiến 

Thắng 
21.5   645 516 
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Tên CCN 
Vị trí các 

CCN 

Diện tích 

CCN (ha) 

Hệ số cấp 

nước 

(m3/ha/ngày) 

Lượng nước cấp  

(m3/ngày) 

Lượng nước 

thải  

(m3/ngày) 

(31) CCN 

Bắc Sơn 2 

Xã Chiến 

Thắng 
25   750 600 

(32) CCN 

Bắc Sơn 3 
Xã Vũ Lễ 20   600 480 

(33) CCN 

Văn Quan 

Xã Lương 

Năng 
50   1.500 1200 

(34) CCN 

Điềm He 

Xã Điềm He 

và xã An Sơn 
45  1.350 1080 

(35) CCN 

Tân Văn  
Xã Tân Văn 30  900 720 

(36) CCN 

Bình Gia 

Xã Hoa 

Thám 
15  450 360 

Tổng  1.661 30 49.843,2 39.875 

Nguồn: Tính toán của nhóm ĐMC dựa trên số liệu của QHT và hệ số phát thải của Trung 

tâm Công nghệ Môi trường (ENTEC)7 

Kết quả tính toán cho thấy nhu cầu nước sử dụng cho hoạt động công nghiệp 

năm 2030 là 22,5 triệu m3/năm. Như vậy, lượng nước thải phát sinh cần được xử lý 

tương đương sẽ là 18 triệu m3 nước thải công nghiệp/năm, bằng 32 lần so với năm 

2020 (0,56 triệu m3/năm) (Bảng 3.12). Theo đó, nước thải từ KCN, CCN nếu không 

được xử lý đạt QCVN sẽ góp phần làm cho tình trạng ô nhiễm tại các sông, kênh, 

nguồn tiếp nhận trở nên nghiêm trọng hơn. 

Bảng 3.12: Dự kiến tổng lượng nước thải, nước cấp cho các KCN và CCN 

Năm 
Diện tích KCN, CCN 

(ha) 

Lượng nước cấp 

(triệu m3/năm) 

Lượng nước thải 

(triệu m3/năm) 

2020 64 0,70 0,56 

2030 3.091 22,50 18 

2050 5.116 56,02 44,82 

 
7 Trung tâm công nghệ môi trường ENTEC. Báo cáo tổng hợp Nghiên cứu xây dựng quy hoạch môi trường vùng kinh 

tế trọng điểm miền Trung (TP. Ðà Nẵng, các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi) (KC-08-03)” 
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Nguồn: Tính toán của nhóm ĐMC 

Dựa trên kết quả nghiên cứu về hàm lượng trung bình của một số chất gây ô 

nhiễm ở một số KCN nước ta, nhóm ĐMC đã tính toán được tải lượng các chất gây 

ô nhiễm trong nước thải công nghiệp phát sinh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn chi tiết tại 

Bảng 3.13.  

Bảng 3.13: Dự báo thải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải tại KCN, CCN 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  

Năm Tổng lượng nước 

thải công nghiệp, 

triệu m3/năm 

Tải lượng 

TSS, 

tấn/năm 

Tải lượng 

BOD5, 

tấn/năm 

Tải lượng COD, 

tấn/năm 

Hệ số ô nhiễm 

trung bình, g/ml  
253 170 271 

2020 0,56 141,68 95,20 151,76 

2030 18 4.554,46 3.060,31 4.878,49 

2050 44,82 11.339,46 7.619,4 12.146,22 

Nguồn: Tính toán của nhóm ĐMC dựa trên số liệu của QHT, hệ số ô nhiễm của Trung tâm Công 

nghệ Môi trường (ENTEC) tổng hợp, năm 2010 

Như vậy, đến năm 2030, với lượng nước thải công nghiệp khoảng 18 triệu 

m3/năm thì thải lượng chất ô nhiễm từ nước thải công nghiệp sẽ là: TSS 4.554,46 

tấn/năm; BOD5 là 3.060,31 tấn/năm và COD là 4.878,5 tấn/năm. Trong đó, các KCN 

có phát sinh nước thải tương đối lớn cụm KCN Hữu Lũng 1,2,3,4. 

Trên thực tế, tổng lượng nước thải công nghiệp toàn tỉnh có thể cao hơn nhiều 

do chưa tính đến các cơ sở công nghiệp nằm ngoài khu, cụm công nghiệp. Nếu thực 

hiện tất cả các dự án công nghiệp đã được quy hoạch, lượng nước thải công nghiệp 

cần xử lý sẽ là vấn đề môi trường lớn ở Lạng Sơn trong thời gian tới. 

- Gia tăng CTR công nghiệp 

Với định hướng phát triển của ngành công nghiệp trong thời gian tới, CTR công 

nghiệp sẽ là nguồn gây ô nhiễm khá lớn nếu không có các biện pháp thu gom và xử lý 

thích hợp, đặc biệt là CTR công nghiệp nguy hại. Theo đó, nhóm ĐMC đã dự báo lượng 

CTR công nghiệp không nguy hại, nguy hại phát sinh từ các KCN, CCN tập trung 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  
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Theo Báo cáo tổng hợp Chiến lược quốc gia về quản lý CTR đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 20508, hệ số phát thải CTRCN là 0,25 tấn/ha/ngày.đêm. Với tổng 

diện tích KCN đến năm 2030 là 2.055 ha, đến năm 2050 là 3.455 ha theo quy hoạch, 

dự báo lượng CTRCN phát sinh từ nguồn các KCN trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vào 

năm 2030 khoảng 514 tấn/ngày.đêm tương đương với 187.610 tấn/năm, năm 2050 

khoảng 864 tấn/ngày.đêm tương đương với 315.360 tấn/năm (Bảng 3.14). 

Bảng 3.14: Dự báo tổng lượng chất thải rắn phát sinh từ các KCN Lạng Sơn 

năm 2030 và năm 2050 

STT Vị trí các KCN 

Diện 

tích 

KCN 

(ha) 

Hệ số 

CTRCN 

(tấn/ha/ngày) 

Hệ số 

CTRNH 

(tấn/ha/ngày) 

Lượng 

CTRCN 

(tấn/ 

ngày) 

Lượng 

CTRNH 

(tấn/ 

ngày) 

1 KCN Đồng Bành 162 

0,25 0,057 

41  9,234 

2 KCN Hữu Lũng 1 600 150  34,2 

3 KCN Hữu Lũng 2 444 111  25,308 

4 KCN Hữu Lũng 3 300 75  17,1 

5 KCN Hữu Lũng 4 300 75  17,1 

6 KCN Hữu Lũng 5 249 62  14,193 

7 KCN Hữu Lũng 6 300 75  17,1 

8 KCN Hữu Lũng 7 300 75  17,1 

9 KCN Hữu Lũng 8 300 

  

75 17,1 

10 KCN Na Dương 300 75  17,1 

11 KCN Đình Lập 200 

  

50  11,4 

  Tổng 3.455  864  196,9  

Nguồn: Tính toán của nhóm ĐMC dựa trên số liệu của QHT 

Bên cạnh phát thải từ các KCN, CTRCN còn phát sinh từ các CCN trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn. Theo phương án quy hoạch, đến năm 2030 diện tích các CCN của 

 
8 Viện CLCSTNMT, Cục Hạ tầng kỹ thuật (2009), Báo cáo tổng hợp Chiến lược quốc gia về quản lý chất thải rắn đến 

năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 
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Lạng Sơn sẽ là 1036,1 ha, như vậy sau khi áp dụng hệ số phát sinh CTRCN nêu ở 

trên lượng phát sinh CTRCN là 259 tấn/ngày.đêm tương đương với 94.535 tấn/năm 

. Tổng lượng chất thải phát sinh CTRCN từ 36 CCN trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vào 

năm 2050 ước tính khoảng 415,25 tấn/ngày.đêm tương đương 151.566 tấn/năm 

(Chi tiết xem Bảng 3.15). 

Bảng 3.15: Dự báo tổng lượng chất thải rắn từ các CCN Lạng Sơn đến 

2030 và năm 2050 

STT Vị trí các CCN 

Diện 

tích 

CCN  

Hệ số 

CTRCN 

(tấn/ha/ngày) 

Hệ số 

CTRNH 

(tấn/ha/ngày) 

Lượng 

CTRCN 

(tấn/ngày) 

Lượng 

CTRNH 

(tấn/ngày) 
(ha) 

1 CCN Quảng Lạc 50 

0,25 0,057 

12,5 2,85 

2 CCN Hòa Sơn 1 75 18,725 4,2693 

3 CCN Hồ Sơn 1 74 18,44 4,20432 

4 CCN Minh Sơn 55 13,75 3,135 

5 CCN Hồ Sơn 2 74.9 18,725 4,2693 

6 CCN Hòa Sơn 3 30 7,5 1,71 

7 CCN Hòa Sơn 2 64 16 3,648 

8 CCN Tân Thành 1 60 15 3,42 

9 CCN Tân Thành 2 60 15 3,42 

10 CCN Văn Miêu 65 16,25 3,705 

11 

CCN phía Đông 

Nam thị trấn Đồng 

Mỏ 

70 17,5 3,99 

12 CCN Chi Lăng 25 6,1375 1,39935 

13 CCN Đồng Mỏ 66 16,615 3,78822 

14 CCN Hợp Thành 1 24 5,95 1,3566 

15 CCN Hợp Thành 2 23 5,775 1,3167 

16 
CCN Địa phương 

số 2 
9 2,125 0,4845 

17 CCN Na Dương 1 50 12,5 2,85 

18 CCN Na Dương 2 50 12,5 2,85 

19 CCNNa Dương 3 50 12,5 2,85 

20 CCN Na Dương 4 30 7,5 1,71 

21 CCN Chi Ma 75 18,75 4,275 

22 CCN Đình Lập 71 17,8475 4,06923 

23 CCN Bình Chương 70 17,5 3,99 

24 CCN Văn Lãng 48 11,9675 2,72859 
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25 CCN Văn Lãng 2 40 9,875 2,2515 

26 CCN Văn Lãng 3 25 6,25 1,425 

27 
CCN số 1 Kháng 

Chiến 
60 15 3,42 

28 CCN Tân Tiến 30 7,5 1,71 

29 CCN Quốc Khánh 30 7,5 1,71 

30 CCN Bắc Sơn 1 21.5 5,375 1,2255 

31 CCN Bắc Sơn 2 25 6,25 1,425 

32 CCN Bắc Sơn 3 20 5 1,14 

33 CCN Văn Quan 50 12,5 2,85 

34 CCN Điềm He 45 11,25 2,565 

35 CCN Tân Văn  30 7,5 1,71 

36 CCN Bình Gia 50 3,75 0,855 
 Tổng 1661 415,25 94,71 

Nguồn: Tính toán của nhóm ĐMC dựa trên số liệu của QHT 

Như vậy, đến năm 2030, với tổng diện tích KCN và CCN dự kiến khoảng 3.091 

ha, lượng chất thải công nghiệp ước tính hơn 282.063 tấn/ năm (Bảng 3.16), bằng 

47 lần so năm 2020 (5.840 tấn/năm) và chất thải công nghiệp nguy hại là 64.310 

tấn/năm, bằng 48,2 lần so với năm 2020 (1.332 tấn/năm). Trong đó, cụm KCN 

Hữu Lũng 1,2,3,4 có mức phát sinh CTR tương đối lớn. Vì vậy, nếu không có biện 

pháp xử lý triệt để sẽ tạo nên sức ép môi trường rất lớn cho tỉnh Lạng Sơn nói chung 

về nhu cầu xử lý và hạ tầng xử lý chất thải nguy hại công nghiệp nói riêng. 

Bảng 3.16: Dự báo tổng lượng chất thải rắn từ các KCN, CCN Lạng Sơn 

đến năm 2030 và năm 2050  

Năm Diện tích 

KCN, CNN 

(ha) 

Lượng CTR 

CN 

(tấn/ngày) 

Lượng 

CTR 

CNNH 

(tấn/ngày) 

Lượng CTR 

CN 

(tấn/năm) 

Lượng CTR 

CN NH 

(tấn/năm) 

2020 64 16 4 5.840 1.332 

2030 3.091 773 176 282.063 64.310 

2050 5.116 1.278,56 291,5 466.890 106.451 

Nguồn: Tính toán của nhóm ĐMC dựa trên số liệu của QHT  

- Gia tăng khí thải công nghiệp 

Để tính toán tổng lượng chất gây ô nhiễm trong khí thải từ các KCN, CCN 

cần dựa vào hệ số ô nhiễm do khí thải trung bình và diện tích KCN, CCN. Trong 
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báo cáo này, nhóm ĐMC đã sử dụng hệ số ô nhiễm do khí thải trung bình do Trung 

tâm Công nghệ Môi trường (ENTEC) xây dựng năm 2010 (Bảng 3.17).  

Bảng 3.17: Hệ số ô nhiễm do khí thải trung bình tại một số KCN khảo sát điển 

hình, (kg/ha/ngày.đêm) 

KCN Bụi SO2 NOx CO 

Trung bình 7,15 128,30 13,42 2,07 

Nguồn: Trung tâm Công nghệ Môi trường (ENTEC, 2010)9 

Dựa trên hệ số phát thải trung bình, nhóm ĐMC đã ước tính tổng lượng các 

chất ô nhiễm không khí phát sinh từ các KCN trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 

2030 và năm 2050. Chi tiết được trình bày tại Bảng 3.18. 

Bảng 3.18: Ước tính tải lượng các chất gây ô nhiễm không khí từ các KCN ở 

Lạng Sơn theo quy hoạch đến năm 2050 

TT TP/Huyện Diện tích 

KCN 

(ha) 

Bụi 

(tấn/ngày) 

NOx 

(tấn/ngày) 

SO2 

(tấn/ngày) 

CO 

(tấn/ngày) 

1 KCN Đồng Bành 162 1,2  2,17 20,78 0,34 

2 KCN Hữu Lũng 1 600 4,3  8,05 76,98 1,24 
3 KCN Hữu Lũng 2 444 3,2  5,96 56,97 0,92 
4 KCN Hữu Lũng 3 300 2,1  4,03 38,49 0,62 
5 KCN Hữu Lũng 4 300 2,1  4,03 38,49 0,621 
6 KCN Hữu Lũng 5 249 1,8  3,34 31,95 0,52 
7 KCN Hữu Lũng 6 300 2,1  4,03 38,49 0,62 
8 KCN Hữu Lũng 7 300 2,1  4,03 38,49 0,62 
9 KCN Hữu Lũng 8 300 2,1  4,03 38,49 0,62 
10 KCN Na Dương 300 2,1  4,03 38,49 0,62 
11 KCN Đình Lập 200 1,4  2,68 25,66 0,414 

 Tổng 3.455 24,70 46,37 443,28 7,15 

Nguồn: Tính toán của nhóm ĐMC 

Bên cạnh tính toán tổng lượng chất ô nhiễm không khí từ các KCN nhóm 

ĐMC cũng đã ước tính tổng lượng phát thải các chất ô nhiễm không khí phát sinh 

từ các CCN trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vào năm 2030. Kết quả tính toán được trình 

bày tại Bảng 3.19.  

 
9Trung tâm công nghệ môi trường ENTEC. Báo cáo tổng hợp Nghiên cứu xây dựng quy hoạch môi trường vùng kinh 

tế trọng điểm miền Trung (TP. Ðà Nẵng, các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi) (KC-08-03)” 



 

227  

Bảng 3.19: Ước tính tải lượng các chất ô nhiễm không khí từ các CCN ở Lạng 

Sơn theo quy hoạch đến 2050 

TT TP/Huyện Diện tích 

CCN (ha) 

Bụi 

(tấn/ngày) 

NOx 

(tấn/ngày) 

SO2 

(tấn/ngày) 

CO 

(tấn/ngày) 

1 CCN Quảng Lạc 50 0,3575 0,671 6 0,1035 

2 CCN Hòa Sơn 1 75 0,3575 0,671 6,42 0,1035 

3 CCN Hồ Sơn 1 74 0,3575 0,67 6,42 0,1035 

4 CCN Minh Sơn 55 0,2145 0,4026 4 0,0621 

5 CCN Hồ Sơn 2 74.9 0,17875 0,3355 3,2075 0,05175 

6 CCN Hòa Sơn 3 30 0,15 0,33 3,2 0,06 

7 CCN Hòa Sơn 2 64 0,3775 0,69 6,4 0,11 

8 CCN Tân Thành 1 60 0,3775 0,69 6,4 0,11 

9 CCN Tân Thành 2 60 0,3775 0,69 6,4 0,11 

10 CCN Văn Miêu 65 0,385 0,72 6,8 0,15 

11 

CCN phía Đông 

Nam thị trấn Đồng 

Mỏ 

70 0,396 0,78 7,1 0,18 

12 CCN Chi Lăng 25 0,24 0,35 3 0,06 

13 CCN Đồng Mỏ 66 0,385 0,72 6,8 0,15 

14 CCN Hợp Thành 1 24 0,17 0,33 3 0,05 

15 CCN Hợp Thành 2 23 0,17 0,33 3 0,05 

16 
CCN Địa Phương 

số 2 
9 15 0,07 0,16 1,6 

17 CCN Na Dương 1 50 0,3575 0,671 6 0,1035 

18 CCN Na Dương 2 50 0,3575 0,671 6 0,1035 

19 CCN Na Dương 3 50 0,3575 0,671 6 0,1035 

20 CCN Na Dương 4 30 0,15 0,33 3,2 0,06 

21 CCN Chi Ma 75 0,17875 0,3355 3,2075 0,05175 

22 CCN Đình Lập 71 0,396 0,78 7,1 0,18 

23 CCN Bình Chương 70 0,396 0,78 7,1 0,18 

24 CCN Văn Lãng 48 0,3575 0,671 6 0,1035 

25 CCN Văn Lãng 2 40 0,27 0,34 3,22 0,05 

26 CCN Văn Lãng 3 25 0,17 0,33 3 0,05 



 

228  

TT TP/Huyện Diện tích 

CCN (ha) 

Bụi 

(tấn/ngày) 

NOx 

(tấn/ngày) 

SO2 

(tấn/ngày) 

CO 

(tấn/ngày) 

27 
CCN số 1 Kháng 

Chiến 
60 0,3775 0,69 6,4 0,11 

28 CCN Tân Tiến 30 0,15 0,33 3,2 0,06 

29 CCN Quốc Khánh 30 0,15 0,33 3,2 0,06 

30 CCN Bắc Sơn 1 21.5 0,14 0,31 3 0,04 

31 CCN Bắc Sơn 2 25 0,17 0,33 3 0,05 

32 CCN Bắc Sơn 3 20 0,12 0,24 2 0,04 

33 CCN Văn Quan 50 0,3575 0,671 6 0,1035 

34 CCN Điềm He 45 0,27 0,34 3,22 0,05 

35 CCN Tân Văn  30 0,15 0,33 3,2 0,06 

36 CCN Bình Gia 15 0,07 0,16 1,6 0,03 

 Tổng 1661 24,44 17,76 163,955 4,64 

Nguồn: Tính toán của nhóm ĐMC 

Theo đó tổng lượng chất ô nhiễm không khí từ các KCN, CCN trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn phát sinh vào năm 2030 ước tính như sau: Bụi khoảng 22,1 tấn/ngày 

(cao gấp 49,1 lần so với năm 2020); NOx khoảng 41,48 tấn/ngày (lớn hơn 49,1 lần 

so với năm 2020); SO2 khoảng 396,58 tấn/ngày (cao hơn 49,1 lần so với năm 2020) 

và CO khoảng 6,4 tấn/ngày (cao hơn 49,1 lần so với năm 2020). Chi tiết được trình 

bày tại Bảng 3.20. 

Bảng 3.20: Dự báo tải lượng các chất ô nhiễm không khí từ các KCN và CCN 

ở Lạng Sơn theo quy hoạch đến năm 2030 và 2050. 

Năm Tổng diện 

tích KCN, 

CCN (ha) 

Tải lượng một số chất ô nhiễm không khí 

(tấn/ngày) 

Bụi NOx SO2 CO 

2020 64  0,45 0,85 8,21 0,13 

2030 3.091  22,1 41,48 396,58 6,4 

2050 5.116 36,58 68,66 656,38 10,59 

Nguồn: Tính toán của nhóm ĐMC 

Kết quả đánh giá cho thấy, cụm các KCN Hữu Lũng 1,2,3,4 sẽ phát sinh lượng 

khí thải tương đối lớn, cần triển khai một số biện pháp như kiểm kê khí thải, đặc biệt 

là khí nhà kính (KNK) và một số biện pháp kỹ thuật cần thiết nhằm hạn chế lượng 
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phát thải đã được dự báo. 

Như vậy khi thực hiện các nội dung phát triển công nghiệp theo QHT tỉnh 

Lạng Sơn đến năm 2030, các vấn đề môi trường chính có thể xảy ra gồm: 

- Ô nhiễm, suy thoải môi trường nước: 

Kết quả tính toán cho thấy nhu cầu nước sử dụng cho hoạt động công nghiệp 

năm 2030 là 22,5 triệu m3/năm. Như vậy, lượng nước thải phát sinh cần được xử lý 

tương đương sẽ là 18 triệu m3 nước thải công nghiệp/năm, bằng 32 lần so với năm 

2020 (0,56 triệu m3/năm). Theo đó, nước thải từ KCN, CCN nếu không được xử lý 

đạt QCVN sẽ góp phần làm cho tình trạng ô nhiễm tại các sông, kênh, nguồn tiếp 

nhận trở nên nghiêm trọng hơn. 

- Phát sinh chất thải rắn:  

Như vậy, đến năm 2030, với tổng diện tích KCN và CCN dự kiến khoảng 3.091 

ha, lượng chất thải công nghiệp ước tính hơn 282.063 tấn/ năm, bằng 48,2 lần so 

năm 2020 (5.840 tấn/năm) và chất thải công nghiệp nguy hại là 64.310 tấn/năm, 

bằng 48,2 lần so với năm 2020 (1.332 tấn/năm). Trong đó, cụm KCN Hữu Lũng 

1,2,3,4 có mức phát sinh CTR tương đối lớn. Vì vậy, nếu không có biện pháp xử lý 

triệt để sẽ tạo nên sức ép môi trường rất lớn cho tỉnh Lạng Sơn nói chung về nhu 

cầu xử lý và hạ tầng xử lý chất thải nguy hại công nghiệp nói riêng. Vì vậy, cần có 

các giải pháp xử lý lượng chất thải rắn công nghiệp này nhằm hạn chế tối đa các 

tác động tiêu cực đến môi trường, trong đó cần ưu tiên thúc đẩy hoạt động tái chế, 

tái sử dụng. 

- Ô nhiễm môi trường không khí: 

Theo đó tổng lượng chất ô nhiễm không khí từ các KCN, CCN trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn phát sinh vào năm 2030 ước tính như sau: Bụi khoảng 22,1 tấn/ngày 

(cao gấp 49,1 lần so với năm 2020); NOx khoảng 41,48 tấn/ngày (lớn hơn 48,8 lần 

so với năm 2020); SO2 khoảng 396,58 tấn/ngày (cao hơn 48 lần so với năm 2020) 

và CO khoảng 6,4 tấn/ngày (cao hơn 47 lần so với năm 2020). Theo đó, cụm các 

KCN Hữu Lũng 1,2,3,4 sẽ là khu vực phát sinh lượng khí thải rất lớn, cần triển khai 

các biện pháp nhằm giảm nhẹ lượng phát thải các khí gây ô nhiễm kể trên để tránh 

những tác động tiêu cực đến môi trường cũng như sức khoẻ người dân. 

- Ô nhiễm suy thoái môi trường đất:  
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Sự gia tăng ô nhiễm và suy thoái môi trường đất được xác định có tồn tại do 

các hoạt động sản xuất từ các KCN và CCN nằm trong QH tỉnh Lạng Sơn năm 2030, 

tuy nhiên con số này là không đáng kể và chủ yếu là do chưa xử lý triệt để CTR công 

nghiệp và CTR nguy hại công nghiệp và nước thải CN. Vì vậy, tỉnh Lạng Sơn cần 

tập trung xử lý các vấn đề môi trường trên để phòng ngừa các nguy cơ gia tăng ô 

nhiễm và suy thoái môi trường đất. 

- Các vấn đề xã hội:  

Sự phát triển các KCN và CCN theo QHT Lạng Sơn đến năm 2030 sẽ mang 

đến nhiều tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo 

thêm công ăn việc làm và góp phần giảm khoảng cách giàu nghèo. Mặt khác, điều 

này cũng sẽ gây ra tác động tiêu cực đến sức khoẻ người dân nếu các vấn đề ô nhiễm 

môi trường không được xử lý triệt để. 

3.4.1.1.2. Dự báo các tác động của phương án phát triển nông nghiệp đến các vấn đề 

môi trường chính 

a). Các tác động tích cực 

Theo phương án phát triển nông nghiệp trong QHT, nền nông nghiệp sẽ định 

hướng phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa chất lượng, hiệu 

quả và có sức cạnh tranh cao trên cơ sở phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông 

nghiệp thông minh, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, hình thành các vùng sản 

xuất nông nghiệp chuyên canh quy mô lớn. 

Phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên các loại cây trồng, vật nuôi 

có thế mạnh của tỉnh; đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ; 

áp dụng các quy trình sản xuất, chế biến hữu cơ tiên tiến, hiện đại; kiểm soát tốt các 

nguy cơ mất an toàn thực phẩm nhằm tạo ra các sản phẩm nông nghiệp sạch, đáp 

ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật VietGap, GlobalGap, tiêu chuẩn hữu cơ,… hướng đến 

nền nông nghiệp giá trị gia tăng cao, bền vững, thân thiện với môi trường, góp phần 

thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá 

trị gia tăng và phát triển bền vững. 

Tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng có tiềm năng, 

lợi thế của từng tiểu vùng trong tỉnh. Thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông 
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nghiệp, hợp tác, liên kết với các HTX, trang trại, để nâng cao giá trị gia tăng, chất 

lượng sản phẩm và có thị trường tiêu thụ.  

Thu hút và khuyến khích phát triển công nghiệp bảo quản, chế biến sâu, chế 

biến tinh, sử dụng công nghệ tiên tiến kết hợp với các biện pháp tổ chức tiêu thụ  ứng 

dụng công nghệ thông tin, công nghệ số gắn với phát triển thương mại điện tử; đồng 

thời đầu tư đồng bộ hệ thống xử lý nước thải, chất thải, hệ thống các giải pháp bảo 

vệ môi trường.  

Như vậy, với định hướng phát triển nền nông nghiệp toàn diện, bền vững, thân 

thiện môi trường sẽ góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn. 

b) Các tác động tiêu cực đến môi trường 

(i) Trồng trọt 

+ Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, điều kiện tự nhiên của 

từng địa bàn để xây dựng các vùng sản xuất tập trung các sản phẩm chủ lực, đặc sản 

phù hợp, tạo vùng nguyên liệu, hàng hóa quy mô lớn, làm cơ sở phát triển các chuỗi 

liên kết sản xuất, tiêu thụ, tạo thương hiệu sản phẩm, trong đó trọng tâm một số vùng, 

sản phẩm gồm: xây dựng vùng sản xuất rau các loại với diện tích 4.000 ha; vùng Lúa 

đặc sản chất lượng cao 5.000 ha; vùng Khoai tây, Khoai lang 1.500 ha; Thạch đen 

5.000 ha; Chè 600 ha... Phát triển, nâng cao chất lượng vùng trồng một số loài cây 

ăn quả tập trung như: vùng sản xuất Na với diện tích 3.500 ha; Quýt 1.500 ha; Hồng 

vành khuyên, Hồng Bảo Lâm 2.000 ha; cây Đào với diện tích 300 ha; cây có múi 

khác 1.300 ha; phát triển vùng sản xuất cây dược liệu (cây Ba kích, Trà hoa vàng, 

Lan Kim tuyến, Cà gai leo, Nghệ, Gừng, Sa nhân,...) với diện tích 2.000 ha; Phát 

triển sản xuất, nâng cao chất lượng một số cây trồng có tiềm năng như: Táo đại, 

Chanh leo, nấm, Mắc ca,... với quy mô hợp lý ở những địa bàn có lợi thế. 

+ Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị 

trường thích ứng với biến đổi khí hậu. Sử dụng linh hoạt, có hiệu quả diện tích đất 

trồng lúa, chuyển đổi sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm có hiệu quả kinh tế, môi 

trường cao hơn.  

+ Tăng cường sử dụng các loại giống tốt, chất lượng cao, phù hợp với vùng 

sinh thái, kết hợp với các quy trình thâm canh tốt, áp dụng khoa học công nghệ, áp 



 

232  

dụng cơ giới hóa để giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, tăng 

nhanh giá trị và khả năng cạnh tranh của từng sản phẩm; đẩy mạnh công tác dự tính 

dự báo, chủ động trong phòng, chống dịch bệnh trên các loại cây trồng. 

+ Đẩy mạnh xây dựng và phát triển mã số vùng trồng đối với các sản phẩm 

nông sản để xuất khẩu và mở rộng thị trường tiêu thụ, đặc biệt là sản phẩm Thạch 

đen, phấn đấu bình quân cấp được 70-80 mã số vùng trồng/năm, đến năm 2025 có 

trên 80% diện tích cây Thạch đen được cấp mã số vùng trồng.  

Gia tăng sử dụng nước 

Dựa trên các số liệu Quy hoạch có thể dự báo sơ bộ lượng nước tưới sử dụng 

cho diện tích cây trồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030. Theo TCVN 

8641:2011 về công trình thủy lợi kỹ thuật tưới tiêu nước cho cây lương thực và cây 

thực phẩm, chế độ tưới tiêu nước cho lúa với mức trung bình là 5750 m3/ha tại khu 

vực Bắc Bộ, trong đó, tổng mức nước tưới dưỡng cho cả vụ Xuân là từ 6.000 m3/ha 

đến 7.000 m3/ha (trung bình 6500 m3/ha); (ii) Tổng lượng nước tưới dưỡng cho cả 

vụ mùa từ 4.500 m3/ha đến 5.500 m3/ha (trung bình 5.000m3/ha). Kết quả ước tính 

được trình bày tại Bảng 3.21. 

Tương tự như vậy, nhóm ĐMC đã ước tính nước cần thiết cho tưới tiêu cây 

thực phẩm, tổng mức tưới cả vụ là khoảng 2.000 m3/ha đến 2.500 m3/ha với số lần 

tưới từ 8 lần đến 10 lần, chu kỳ tưới từ 10 ngày đến 14 ngày (Bảng 3.21). 

Bảng 3.21: Ước tính lượng nước cần để tưới một số loại cây trồng 

Cây trồng 
Diện tích 

2030 (ha) 

Định mức tưới 

(m3/ha) 

Tổng lượng nước 

tưới (m3/năm) 

Lúa  46.000 5.750 264.500.000 

Cây lâu năm 28.867 2.250 64.950.750 

Tổng   329.450.750 

Nguồn: Tính toán của nhóm ĐMC theo số liệu của Báo cáo QHT thời kỳ 2021-2030 

Như vậy sơ bộ ước tính tổng lượng nước tưới hàng năm của một số loại cây 

trồng chính (lúa, cây ăn quả) trên địa bàn tỉnh khoảng 329 triệu m3/năm, đây chính 

là sức ép lớn đối với công tác đảm bảo nguồn nước tưới thủy lợi nói chung và tài 

nguyên nước của tỉnh nói riêng.  

Như vậy, định hướng giảm diện tích lúa sẽ tạo ra tác động tích cực: giảm nhu 
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cầu nước ngọt cho canh tác nông nghiệp. 

- Sử dụng phân bón 

Hiện nay, lượng phân bón, hóa chất bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, diệt cỏ… 

cho cây trồng cũng vì vậy mà tăng lên, gây tác hại đến môi trường. Hoạt động trồng 

trọt còn gây các tác động khác đến môi trường thông qua việc sử dụng các loại phân 

bón, thuốc BVTV. Trồng trọt được thực hiện theo hướng thâm canh, tăng năng suất 

Phần lớn các loại hóa chất này đều độc hại, được đựng trong các loại bao bì khó phân 

hủy (chai, lọ, bao nilon), công tác thu gom và xử lý chúng rất tốn kém và gặp nhiều 

khó khăn. Phần nhiều trong số chúng được thải ra môi trường, tồn dư trong đất, ảnh 

hưởng đến sức sản xuất của đất. Các chất tồn dư bị rửa trôi gây ô nhiễm môi trường 

nước và làm mất đi một số loài, biến đổi chuỗi và lưới thức ăn, làm suy giảm ĐDSH. 

Hơn nữa, việc tiếp xúc với các hóa chất độc hại, kể cả chai, lọ, túi đựng thuốc trừ 

sâu, hóa chất BVTV… cũng là nguyên nhân gây nên nhiều bệnh nguy hiểm như ung 

thư, thần kinh, bệnh ngoài da… đối với con người. 

Từ đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước, Việt Nam đã chính thức chuyển từ nền 

nông nghiệp dựa vào đất sang nền nông nghiệp dựa vào phân bón, với việc tăng nhanh 

sử dụng phân hóa học. Nếu như năm 1980 lượng (N+P2O5+K2O) bón cho 1ha chỉ là 

26,1kg thì các năm 1990, 2000 và 2007 lượng phân bón tăng lên tương ứng đã là 104,9; 

365,6 và 307,9kg/ha, cao hơn nhiều trung bình của thế giới và châu Á10. Mặt khác, do 

nhiều nguyên nhân khác nhau mà không phải tất cả lượng phân bón vào đều được 

cây trồng sử dụng. Tùy theo loại đất, hệ thống canh tác, trình độ thâm canh mà hệ số 

sử dụng phân bón khác nhau. Theo Nguyễn Văn Bộ, hiện nay hệ số sử dụng phân 

đạm chỉ khoảng 50%, phân lân là 75% và phân ka-li khoảng 60%11. 

Với diện tích canh tác lúa nước và một số loại cây trồng khác của Lạng Sơn 

là 10.739 ha như đã tổng hợp ở trên, lượng phân bón cần sử dụng vào 2030 ước tính: 

46.000 ha x 307,9 kg/ha = 14.163,4 tấn 

Trong đó, 50% khối lượng, tương đương 7.081,7 tấn, sẽ bị thải ra môi trường. 

Đây là một thách thức lớn đối với môi trường nông thôn của Lạng Sơn, đặc biệt ở 

các vùng sản xuất trọng điểm. 

 
10Patrick Heffer, 2008. IFA, 2008. Assessment of Fertilizer Use by Crop at the Global Level. 
11 Nguyễn Văn Bộ, 2014. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón ở Việt Nam. Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia: Giải 

pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón tại Việt Nam. NXB Nông nghiệp. Trang 9-32. 
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Bổ sung thêm về lượng thuốc BVTV của năm 2030. 

(ii) Chăn nuôi  

Trên cơ sở định hướng Quy hoạch, phát triển chăn nuôi theo hướng hiện đại, 

tập trung quy mô lớn  

+ Đàn lợn: Phát triển chăn nuôi lợn với các giống cao sản theo hướng trang 

trại công nghiệp, thu hút doanh nghiệp đầu tư chăn nuôi, mở rộng quy mô đàn lợn 

theo hướng hữu cơ. Đến năm 2030 duy trì khoảng 580.000 con trong đó 100% đạt tỷ 

lệ đàn lợn nạc và siêu nạc, quy mô chăn nuôi tập trung đạt khoảng 90%. 

+ Chăn nuôi gia cầm: Phát triển chăn nuôi gia cầm theo hướng công nghiệp. 

Đến năm 2030 tổng đàn gia cầm đạt khoảng 11,5 triệu con, sản lượng thịt đạt 43 

nghìn tấn, sản lượng trứng đạt khoảng 400 triệu quả.  

+ Chăn nuôi trâu, bò: Phát triển theo hướng chăn nuôi hàng hóa, ưu tiên phát 

triển đàn bò thịt chất lượng cao. Đến năm 2030 tổng đàn trâu, bò đạt khoảng 45.000 

con, đàn bò sữa ổn định khoảng 2.600 con. 

Với việc gia tăng số đàn gia súc, gia cầm thì cũng sẽ làm tăng thêm lượng nước 

thải phát sinh từ hoạt động này tạo ra nguồn chất thải từ chăn nuôi rất lớn ra môi 

trường. Trong khi, hoạt động chăn nuôi gia súc quy mô hộ gia đình còn rất phổ biến 

tại Lạng Sơn. Theo TCVN 4454:2012 Thiết kế quy hoạch xây dựng nông thôn - 

Tiêu chuẩn thiết kế, quy định nước dùng trong chăn nuôi tập trung, định mức dùng 

nước của một số loại gia súc, gia cầm như tại Bảng 3.22. 

Bảng 3.22: Tiêu chuẩn dùng nước của một số loại gia súc gia cầm 

STT Loại gia súc, gia cầm lít/con/ngày 

1 Trâu, bò sữa 80-100 

2 Trâu bò thịt 60-70 

3 Trâu bò cầy kéo 70-80 

4 Bê, nghé con đến 6 tháng tuổi 20-25 

9 Lợn sữa, lợn nái đã lớn 25 

10 Lợn nái đang nuôi con 5 

11 Lợn thịt đang vỗ béo 15 

12 Lợn con đã cách ly mẹ 5 

13 Dê lớn 10 
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STT Loại gia súc, gia cầm lít/con/ngày 

14 Dê con 6 

15 Gà 1 

16 Vịt ngan ngỗng 2 

Nguồn: Tổng hợp từ niêm giám thống kê tỉnh Lạng Sơn và Dự thảo Báo cáo Tổng hợp QHT Lạng 

Sơn giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050  

Bảng 3.23: Tổng nhu cầu nước dùng cho chăn nuôi đến năm 2030 

Loại gia súc, gia 

cầm 

Hệ số nước dung 

(lít/con/ngày) 

Tổng đàn  

(con) 

Tổng lượng nước dùng  

(m3/năm) 

Trâu, bò 70 112.751 2.880.788 

Lợn 20 110.331 805.416 

Gia cầm 1.5 5.323.930 2.914.851,6 

Tổng    6.601.056 

Nguồn: Tính toán của nhóm ĐMC dựa trên số liệu QHT thời kỳ 2021-2030, lượng nước 

trung bình sử dụng trong ngày được sử dụng là trâu bò - 70 lit/con; lợn - 20 lít/con/ngày; dê- 8 

lít/con/ngày; gia cầm- 1,5 lít/con/ngày. 

Trên cơ sở tính toán trên, nhu cầu dùng nước cho hoạt động chăn nuôi đến 

năm 2030 đạt khoảng 6,6 triệu m3/năm. Nước thải chăn nuôi với các thành phần các 

chất ô nhiễm cao nếu không được xử lý sẽ góp phần gây ô nhiễm sông suối dễ phát 

sinh các loài dịch bệnh. Ngoài ra, việc tận dụng nguồn phân từ động vật cho biogas 

nếu thực hiện có thể giảm được lượng phân thải ra môi trường. Do đó đây là một 

trong những nguồn chất thải lớn, có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường vùng nông 

thôn và ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người dân. Theo đó, trong thời gian tới tỉnh cần 

có những quy định cấm sử dụng phân tươi và nước thải để bón, tưới ruộng, khuyến 

khích xử lý chất thải sinh hoạt và chăn nuôi bằng việc xây dựng các bể Biogas. 

Bổ sung thêm tính toán về lượng chất thải vật nuôi phát sinh (tính theo đầu 

gia súc/gia cầm): Xem báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia  

(iii) Thủy sản  

Định hướng đến năm 2030, tỉnh Lạng Sơn sẽ phát triển nuôi cá mặt nước lớn 

(sông, hồ chứa, đập thủy điện): Rà soát lại diện tích mặt nước tại các hồ thủy lợi để 
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mở rộng diện tích nuôi các loài cá truyền thống; quan tâm, mở rộng mô hình nuôi cá 

lồng, tập trung huyện Văn Quan, Cao Lộc và Văn Lãng. Mở rộng mô hình nuôi cá 

lồng, đến năm 2025 đạt quy mô trên 1.000 lồng cá, đến năm 2030 đạt quy mô trên 

1.500 lồng, trong đó tập trung huyện Văn Lãng, Đình Lập mở rộng quy mô nuôi cá 

lồng tại Hồ thủy điện Thác Xăng, xã Bắc La (huyện Văn Lãng). Đối tượng nuôi tập 

trung các loài cá truyền thống, và phát triển các loài thủy đặc sản như cá hồi, cá tầm, 

cá lăng, cá nheo và một số đối tượng đặc sản khác. 

Nuôi ao hồ nhỏ: Duy trì diện tích mặt nước nuôi cá thả ao hằng năm đạt 1.300 

ha. Trong đó, phát triển các đối tượng cá truyền thống, đặc sản (ếch Hương, ba ba, 

rô phi cao sản…). 

Phát triển nuôi trồng thủy sản nước lạnh, đặc sản, hướng tới xây dựng chuỗi 

liên kết tiêu thụ sản phẩm thủy sản đặc sản (OCOP): Đến năm 2025, mở rộng quy 

mô nuôi cá tầm, cá hồi (dự kiến từ 29 bể tăng lên 40 bể), tập trung tại huyện Lộc 

Bình (khu vực Mẫu Sơn); đến năm 2030 sẽ mở rộng quy mô các bể nuôi-trồng ở 

huyện Cao Lộc. 

Thực tế, hoạt động NTTS có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước mặt do xả 

nước thải khi thau rửa các hồ điều hòa, ao nuôi, cùng các dư lượng thức ăn chăn nuôi 

thải ra là nguồn gây ô nhiễm môi trường nước mặt, nước biển. Việc xây dựng đầm 

ao NTTS ở vùng cửa sông, ven biển dẫn đến những thay đổi về nơi sống của quần 

xã sinh vật, độ muối, lắng đọng trầm tích và xói lở bờ biển. Hơn nữa, tại một số khu 

vực nuôi tôm, cá tập trung, việc xả thải các chất hữu gây phú dưỡng, chất độc vi sinh 

vật (mầm bệnh) và các chất sinh hoạt bừa bãi làm cho môi trường suy thoái, bùng nổ 

dịch bệnh.  

3.4.1.1.3. Dự báo các tác động của phương án phát triển giao thông vận tải đến các 

vấn đề môi trường chính 

a). Các tác động tích cực 

Giai đoạn 2021 - 2030, định hướng của tỉnh là sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển 

hạ tầng giao thông. Đối với cao tốc, quốc lộ: phối hợp với các cơ quan trung ương, 

địa phương lân cận hoàn thiện 03 tuyến đường bộ cao tốc bao gồm: Cao tốc Bắc Nam 

phía Đông CT.01 (đoạn Hà Nội - Lạng Sơn), đề xuất quy hoạch đoạn cao tốc Bắc 

Giang - Lạng Sơn và Cao tốc Tiên Yên - Lạng Sơn – Cao Bằng, ngoài ra còn có 01 

tuyến quốc lộ mới. 
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b). Các tác động tiêu cực 

Tuy nhiên, bên cạnh những ảnh hưởng tích cực nêu trên thì đây cũng là nguồn 

gây ra các vấn đề ô nhiễm và sự cố môi trường do: tiếng ồn, bụi và khí thải, chất thải 

rắn, sụt lở, ... chiếm dụng diện tích lớn đất, yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng 

một diện tích lớn đất nông nghiệp, lâm nghiệp cho mục đích giao thông. 

Theo phương án sử dụng đất trong Quy hoạch đến năm 2030, diện tích thu hồi 

đất cho các dự án giao thông sẽ rất lớn khoảng 3.355 ha, gây ra tác động tiêu cực đến 

các vùng sinh thái tự nhiên lẫn tác động xã hội, ảnh hưởng tới đời sống và kinh tế 

của người dân chịu tác động. Vì vậy cũng cần được đánh giá chi tiết về tác động xã 

hội (dân cư, dân tộc, tái định cư, tài sản văn hóa vật thể...) trong nghiên cứu ĐTM. 

Nhìn chung các tác động môi trường và xã hội do chiếm dụng đất của các dự 

án giao thông là tương tự các dự án phát triển hạ tầng khác có chiếm dụng đất. Ngoài 

ra, các tác động môi trường có thể bao gồm ô nhiễm môi trường (không khí và tiếng 

ồn) và sự cố mất an toàn giao thông trong giai đoạn vận hành: ảnh hưởng xấu đến 

sức khỏe nhân dân ven đường và người tham gia giao thông. 

(i) Ô nhiễm từ phát triển giao thông đường bộ 

- Đối với việc phát triển giao thông đường bộ, khi các dự án đi vào hoạt động, sẽ 

gia tăng lưu lượng các phương tiện qua lại các cầu và tuyến đường. Tuy nhiên, các chất 

gây ô nhiễm môi trường không khí chủ yế từ hoạt động giao thông-vận tải bắt nguồn từ 

hoạt động của phương tiện vận tải và máy móc trong quá trình xây dựng công trình giao 

thông gồm khí thải hoặc sự bay hơi của nhiên liệu (xăng, dầu diezel). Những chất này 

đặc trưng là: CO, HC, NOx, SO2, PM (Bụi),.... Khi nhiên liệu cháy sản phẩm của quá 

trình cháy hoàn toàn là: CO2, H2O, N2; tuy nhiên trong thực tế nhiên liệu chủ yếu là 

cháy không hoàn toàn nên sản phẩm chủ yếu gồm CO2, H2O đồng thời có các thành 

phần độc hại khác như: CO, NOx, SOx, HC, Alđehyt, khói, bụi (PM), Pb,.… 

Bảng 3.24: Hệ số phát thải các chất ô nhiễm không khí từ xe buýt và xe tải do 

WHO thiết lập 

Loại xe 
Hệ số tải lượng ô nhiễm (g/km) 

Bụi SO2 NOx CO VOC 

Bus 30N 1,2 0,280 18,2 2,8 2,2 

Tải 3,5T 0,9 0,208 14,4 2,9 0,8 

Nguồn: WHO (Geneva, năm 1993) và Dự án VIE/95/053 
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Hệ số phát thải từ các phương tiện xe buýt 30 chỗ (30 người) và xe tải có tải 

trọng 3,5 tấn được WHO xác định như ở Bảng 3.24. Trên cơ sở đó, có thể ước tính 

hệ số phát thải cho mỗi đơn vị hành khách/hàng hóa (Chi tiết trong Bảng 3.25). 

Bảng 3.25: Hệ số phát thải các chất ô nhiễm không khí trên mỗi đơn vị hành 

khách/hàng hóa 

Đơn vị 
Hệ số tải lượng ô nhiễm 

Bụi SO2 NOx CO VOC 

g/km/người 0,04 0,01 0,61 0,09 0,07 

g/km/tấn 0,26 0,06 4,11 0,83 0,23 

Nguồn: Nhóm ĐMC tổng hợp  

- Dự báo khối lượng vận tải hàng hóa bằng đường bộ: Dự báo tốc độ tăng trưởng 

vận chuyển hàng hóa đường bộ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030 bình quân 17-

18%/năm, giai đoạn 2031-2050 tăng trưởng bình quân 10-11%/năm. Đến năm 2025, 

vận tải hàng hóa đường bộ đạt khoảng 79,721 triệu tấn; đến năm 2030 đạt khoảng 

132,501 triệu tấn. 

- Dự báo khối lượng vận tải hành khách bằng đường bộ: Dự báo tốc độ tăng 

trưởng vận chuyển hành khách đường bộ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030 bình 

quân 17-18%/năm, giai đoạn 2031-2050 tăng trưởng bình quân từ 11-12%/năm. Đến 

năm 2025, vận tải hành khách đường bộ đạt khoảng 39,3 triệu lượt; đến năm 2030 

đạt khoảng 65,8 triệu lượt (Bảng 3.26)  

Bảng 3.26: Nhu cầu vận tải của tỉnh Lạng Sơn năm 2020 và dự báo năm 2030 

Năm Đơn vị 2020 2030 

Hàng hóa vận chuyển tấn 
6.463 17.450 

Hàng hóa luân chuyển triệu tấn.km 
739.519 1.996.701 

Hành khách vận chuyển triệu người 
7601 12.921 

Hành khách luân chuyển triệu người.km 
235.630 636.201 

Nguồn: Niên giám thống kê năm 2021 và tính toán của nhóm ĐMC 

Từ dự báo nhu cầu vận tải của tỉnh Lạng Sơn, dựa trên lượng hành khách luân 

chuyển và hàng hóa luân chuyển và hệ số phát thải, ước tính mức phát thải các chất 
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gây ô nhiễm từ hoạt động giao thông của tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 là 4.351 tấn 

bụi, 126.164 tấn SO2, đặc biệt lượng NOx lên tới 8.594.542 tấn; tăng gấp 2,7 lần so 

với năm 2020 (Bảng 3.27). 

Bảng 3.27: Ước tính lượng phát thải các chất khí từ hoạt động vận tải 

hành khác và hành hóa 

Nguồn phát thải 

chính 
Năm 

Chất ô nhiễm không khí  

Bụi SO2 NOx CO VOC 

Vận tải hành khách 
2020 9425,2 2.356 143.734 21.207 16494,1 

2030 25448,04 6.362 388.083 57.258 44.534 

Vận tải hàng hóa 
2020 192.274,94 44.371 3.039.423 613.801 170.089 

2030 519.142,26 119.802 8.206.441 1.657.262 459.241 

Tổng 
2020 2.473,30 46.727 3.183.157 635.007 186.583 

2030 4.351,50 126.164,07 8.594.524 1.714.520 503.775 

Nguồn: Nhóm ĐMC tổng hợp và tính toán từ số liệu của QHT, 2022 

(ii) Tác động từ phát triển giao thông đường thủy 

- Theo Báo cáo QHT, khối lượng vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa 

được dự báo tốc độ tăng trưởng vận chuyển hàng hóa đường thủy nội địa tỉnh giai 

đoạn 2021-2030 bình quân 5-6%/năm, giai đoạn 2031-2050 tăng trưởng bình quân 

từ 6-7%/năm. Khối lượng vận tải hành khách bằng đường thủy nội địa dự báo tốc độ 

tăng trưởng vận chuyển hành khách đường thủy nội địa tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2021-2030 bình quân 6-6,5%/năm, giai đoạn 2031-2050 tăng trưởng bình quân từ 

6,5-7%/năm.  

Đối với việc phát triển giao thông đường thủy, việc gia tăng về số lượng hang 

hóa và mật độ tàu thuyền trong hoạt động vận tải thủy sẽ làm gia tăng mối đe dọa về 

ô nhiễm môi trường sông. Theo ước tính, hoạt động giao thông vận tải biển đóng góp 

đến 18% trong việc gây ô nhiễm. Ô nhiễm môi trường tập trung chủ yếu dưới dạng 

bụi trên đường ra vào, các bãi tập kết hàng hoá và nội bộ cảng, trên phương tiện ra 

vào. Dạng ô nhiễm khác là hàng hoá rơi vãi xuống sông trong quá trình bốc xếp, quá 

trình vệ sinh hầm hàng, nước mưa trôi xuống không qua hệ thống lọc. Nước thải, 

CTR, đặc biệt là chất thải có dầu, mỡ và kim loại nặng từ hoạt động giao thông vận 

tải hàng hải là các tác nhân gây sức ép rất lớn lên môi trường nước mặt lục địa và 

biển. Rác thải đang gây ra tình trạng ô nhiễm cục bộ khá nghiêm trọng tại khu vực 
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cảng, với đủ loại rác: từ thực phẩm thừa, chất đựng thực phẩm, phế thải công nghiệp... 

Nguyên nhân của tình trạng này một phần do đây là "đầu mối" tiêu thụ chất thải của 

nhân viên, hành khách trên tàu, của nhà xưởng, kho bãi, đến chất thải trong quá trình 

bốc xếp, sang mạn tại khu vực cảng, bến sông nội địa. 

- Ô nhiễm khí thải từ động cơ: Để duy trì hoạt động nhiều ngày trên biển, tàu 

phải có hệ thống động lực như máy chính, một vài tổ hợp máy phát điện, các hệ thống 

bơm, các hệ thống tàu bè, một mạng lưới đường ống và các két chứa nhiên liệu, dầu 

mỡ… Trong đó, máy chính và các máy phát điện trên tàu thường là các động cơ đốt 

trong chạy bằng nhiên liệu diezel. Khí thải từ các máy này đem theo các khí độc hại 

như CO2, CO, NO2, CmHn và muội than vào môi trường không khí. Lượng khí xả có 

trong các động cơ tàu thủy là nguồn ô nhiễm không khí. 

3.4.1.1.4. Dự báo các tác động của phương án phát triển đô thị đến các vấn đề môi 

trường chính 

a) Các tác động tích cực 

Định hướng phát triển của Quy hoạch phát triển đô thị tỉnh  đến năm 2030 là 

Thúc đẩy quá trình đô thị hóa nhanh, hiệu quả, có chất lượng cao và bền vững hơn; 

Phát triển hệ thống đô thị tỉnh Lạng Sơn theo mô hình mạng lưới liên kết, xanh và 

bền vững; có cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phù hợp, đồng bộ, hiện đại; có 

môi trường và chất lượng sống đô thị tốt; thích ứng với biến đổi khí hậu; có nền kiến 

trúc đô thị tiên tiến, giàu bản sắc; có vai trò, vị thế xứng đáng trong mạng lưới đô thị 

của cả nước. (Hình 3.1). 
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Hình 3.1. Sơ đồ định hướng phát triển hệ thống đô thị của tỉnh Lạng Sơn đến 

năm 2030 

Nguồn: Dự thảo QHT Lạng Sơn, 10/2022  

(1). Giai đoạn 2021 - 2025 

Đến năm 2025, tỉnh Lạng Sơn có 15 đô thị, trong đó có 01 đô thị loại II 

(Thành phố Lạng Sơn mở rộng, tiếp tục đầu tư xây dựng các tiêu chí đô thị định 

hướng trở thành đô thị loại I giai đoạn 2026-2030); 14 đô thị loại V. 

Điều chỉnh mở rộng địa giới thành phố Lạng Sơn, sáp nhập huyện Cao Lộc 

vào thành phố Lạng Sơn. 

Công nhận 02 đô thị là đô thị Phồng - Vân Nham (huyện Hữu Lũng) và đô 

thị Bắc Lệ - Tân Thành (huyện Hữu Lũng), đạt tiêu chí đô thị loại V; Thị trấn 

Thất Khê (huyện Tràng Định) mở rộng sáp nhập xã Đại Đồng. 

(2). Giai đoạn 2026 - 2030 

Đến năm 2030, tỉnh Lạng Sơn có 17 đô thị, trong đó có 01 đô thị loại I 

(Thành phố Lạng Sơn); 01 đô thị loại IV (đô thị Hữu Lũng); 15 đô thị loại V.  

Phát triển thành phố Lạng Sơn trở thành đô thị loại I. 
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Phát triển đô thị Hữu Lũng lên đô thị loại IV theo định hướng trên cơ sở 

ranh giới toàn huyện trong đó khu vực trung tâm là thị trấn hiện hữu mở rộng 

phát triển về khu vực phía Đông Nam gắn với Khu công nghiệp - đô thị - dịch 

vụ Hữu Lũng, khu vực đô thị mới Bắc Lệ - Tân Thành và khu vực đô thị Phồng 

- Vân Nham. 

Công nhận mới 04 đô thị loại V gồm: Chi Ma - Yên Khoái (huyện Lộc 

Bình); Ngả Hai (huyện Bắc Sơn), Tân Thanh (huyện Văn Lãng); Vạn Linh 

(huyện Chi Lăng). 

(3). Tầm nhìn đến năm 2050 

Tầm nhìn đến năm 2050 định hướng phát triển tỉnh Lạng Sơn có 20 đô thị, 

trong đó có 01 đô thị loại I (TP. Lạng Sơn), 02 đô thị loại III (đô thị Hữu Lũng, 

đô thị Lộc Bình) và 07 đô thị loại IV và 15 đô thị loại V.  

Phát triển huyện Lộc Bình thành đô thị loại III trên cơ sở ranh giới toàn 

huyện Lộc Bình với trung tâm, động lực phát triển là các đô thị Lộc Bình, Na 

Dương, Chi Ma, khu du lịch Mẫu Sơn và các KCN, CCN Na Dương.  

Công nhận 07 đô thị loại IV gồm: Thị trấn Đồng Mỏ, thị trấn Chi Lăng 

(huyện Chi Lăng), thị trấn Thất Khê (huyện Tràng Định), thị trấn Văn Quan 

(huyện Văn Quan), thị trấn Bình Gia (huyện Bình Gia), thị trấn Bắc Sơn (huyện 

Bắc Sơn), thị trấn Đình Lập (huyện Đình Lập). 

Cùng với quá trình đô thị hóa, chất lượng sống đô thị được nâng cao thông 

qua việc tập trung nguồn lực hợp lý để xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị và hạ 

tầng xã hội đô thị, kiến trúc cảnh quan phù hợp, đồng bộ, từng bước hiện đại và bền 

vững. Trong đó, hạ tầng kỹ thuật về xử lý nước thải và CTR được nâng cấp, cải thiện, 

giúp xử lý các vấn đề ô nhiễm môi trường nước và áp lực gia tăng CTR. 

b) Các tác động tiêu cực đến môi trường 

Trên quan điểm phát triển không gian, theo tiềm năng phát triển đô thị và các 

trọng điểm kinh tế của từng khu vực, Quy hoạch đã dự báo dân số của tỉnh Lạng Sơn 

đến năm 2030 đạt 978.078 người. 

Việc đẩy nhanh quá trình đô thị hóa dù sẽ có thể gây ra các tác động tiêu cực 

đến chất và lượng nguồn nước các sông, nước dưới đất, chất lượng không khí xung 

quanh; vấn đề rác thải sinh hoạt. Trong khi đó, phần lớn các đô thị được quy hoạch 
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phân bố tập trung khu vực ven sông. Tuy nhiên, nếu hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xã 

hội của đô thị quá tải, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển sẽ là vấn đề thách thức đối 

với môi trường. 

- Gia tăng lượng nước thải và suy giảm nguồn nước dưới đất 

Với định hướng về cấp nước đô thị đến năm 2020 là 100% dân số đô thị sẽ 

được sử dụng nước sạch và theo Tiêu chuẩn TCXDVN 33:2006, với tiêu chuẩn là 

200 lít/người.ngày ở các khu vực đô thị loại I và KDL, 150 l/người.ngày ở các đô thị 

loại II, III và 100 l/người.ngày cho đô thị loại IV, V và nông thôn12. Như vậy, có thể 

ước tính lượng nước cấp theo tiêu chuẩn cho đô thị cho dân số đô thị của tỉnh Lạng 

Sơn vào năm 2030:  

Theo định mức trên, ước tính đến năm 2030, với dân số đô thị đạt khoảng 

419.330 triệu người, lượng nước cấp cần đáp ứng sẽ là 215 ngàn m3/ngày. Nếu tính 

lượng nước thải sinh hoạt đô thị phát sinh tương đương 80% lượng nước cấp, theo 

cách ước tính của WHO, 198513, thì tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt từ các đô thị 

của tỉnh Lạng Sơn lên đến khoảng 71.076 m3/ngày tương đương 20,7 triệu m3/năm 

vào năm 2030 (Bảng 3.28). 

Bảng 3.28: Dân số và ước tính lưu lượng nước thải sinh hoạt đô thị phát sinh 

vào năm 2030  

TT 
Tên đơn vị 

hành chính 

Dân số đô thị 

(người) 

Hệ số cấp 

nước sạch 

(m3/ngày) 

Tổng 

lượng cấp 

nước ngày 

đêm 

(m3/ngày) 

Tổng 

lượng 

nước thải 

sinh hoạt 

đô thị 

(m3/ngày) 

Tổng 

lượng 

nước thải 

sinh hoạt 

đô thị 

(m3/năm) 

1 
Thành phố 

Lạng Sơn 
220.930 0,2 44.186 35.349 12.902.312 

3 
Thị trấn Đồng 

Mỏ 
15.500,00 0,1 1.550 1.240 452.600 

 
12Tiêu chuẩn TCXDVN 33:2006 về cấp nước của Bộ Xây dựng cho từng loại đô thị 
13Trần Văn Ý (Chủ biên) và nnk, 2006. Đánh giá tác động môi trường các dự án phát triển (Quy trình và hướng dẫn 

kỹ thuật). Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội 
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4 
Thị trấn Chi 

Lăng 
8.000 0,15 1.200 960 350.400 

5 
Đô thị Vạn 

Linh 
6.430 0,15 965 772 281.634 

6 
Đô thị Hữu 

Lũng 
78.490,00 0,15 11.774 9.419 3.437.862 

7 
Thị trấn Na 

Sầm 
7.000 0,1 700 560 204.400 

8 
Đô thị Tân 

Thanh 
3.790,00 0,15 569 455 166.002 

9 
Thị trấn Thất 

Khê 
14.720 0,1 1.472 1.178 429.824 

10 
Thị trấn Văn 

Quan 
6.380,00 0,1 638 510 186.296 

11 
Thị trấn Bình 

Gia 
9.810,00 0,1 981 785 286.452 

12 
Thị trấn Bắc 

Sơn 
7.800 0,2 1.560 1.248 455.520 

13 
Đô thị Ngả 

Hai 
5.940,00 0,1 594 475 173.448 

14 
Thị trấn Lộc 

Bình 
12.800,00 0,15 1.920 1.536 560.640 

15 
Thị trấn Na 

Dương 
9.690 0,15 1.454 1.163 424.422 

16 Đô thị Chi Ma  4.000,00 0,15 600 480 175.200 

17 
Thị trấn Đình 

Lâp 
5.850 0,1 585 468 170.820 

18 

Đô thị Nông 

trường Thái 

Bình 

2.200,00 0,15 330 264 96.360 

Tổng   419.330      20.754.192 

Nguồn: Tính toán của nhóm ĐMC dựa trên số liệu QHT thời kỳ 2021-2030 

Theo mục tiêu BVMT đề xuất trong Quy hoạch đến năm 2030, khu đô thị loại 

IV trở lên có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt yêu cầu, trước mắt triển khai tại 

thành phố Lạng Sơn và thị trấn Đồng Mỏ. Như vậy, vẫn còn một khối lượng nước 
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thải từ các đô thị loại V thải ra môi trường chưa qua xử lý vào năm 2030, mặc dù con 

số này không lớn, nhưng tỉnh Lạng Sơn cũng cần xem xét đầu tư hệ thống xử lý nước 

thải cho các khu vực đô thị này nhằm xử lý triệt để các vấn đề sức khoẻ do ô nhiễm 

nước gây ra. 

Theo WHO, hệ số phát thải theo đầu người của các chất gây ô nhiễm trong 

nước thải sinh hoạt được thống kê như ở Bảng 3.29. 

Bảng 3.29: Hệ số phát thải các chất gây ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

Chất ô nhiễm 
Khối lượng 

(g/người.ngày) 

Khối lượng trung bình 

(g/người.ngày) 

1. Chất rắn lơ lửng (TSS) 70 - 145 107,5 

2. BOD5 45 - 54 49,5 

3. COD 72 - 102 87,0 

4. Amoni (NH4) 2,4 - 4,8 3,6 

5. Tổng Nitơ (N) 6 - 12 9,0 

6. Tổng Phốt pho (P) 0,8 - 4,0 2,4 

Nguồn: WHO, Đánh giá nhanh nguồn ô nhiễm đất, nước, không khí. Phần I. Về kỹ thuật 

điều tra nhanh ô nhiễm môi trường. Geneva, 1993. 

Dự trên hệ số phát thải các chất ô nhiễm, nhóm ĐMC đã ước tính tải lượng 

trung bình của các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt từ các khu đô thị trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn vào năm 2030. Theo đó, đến năm 2030, toàn tỉnh trung bình sẽ có 

khoảng 20,7 triệu m3 nước thải sinh hoạt từ các đô thị. Chi tiết tính toán tải lượng 

chất ô nhiễm trong nước thải đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vào năm 2030 được 

trình bày tại Bảng 3.30. 

Bảng 3.30. Dự báo tải lượng chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt đô thị của 

tỉnh Lạng Sơn vào năm 2030 

Lượng 

nước thải 

(triệu 

m3/năm) 

TSS BOD5 COD NH4 Tổng N Tổng P 

(tấn/năm) (tấn/năm) (tấn/năm) (tấn/năm) (tấn/năm) (tấn/năm) 

20,7 16.453 7.576 13.316 551 1.377 367 

Nguồn: Tính toán của nhóm ĐMC dựa trên số liệu của QHT thời kỳ 2021-2030  
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Như vậy, lượng các chất gây ô nhiễm là khá lớn và sẽ tác động tiêu cực đến 

môi trường nước, môi trường đất ở các đô thị và là thách thức lớn đối với tỉnh trong 

10 năm tới.  

-  Gia tăng CTR đô thị 

Trên cơ sở số liệu về dân số, nhóm ĐMC có thể dự báo phát sinh CTR đô thị 

của tỉnh Lạng Sơn được nêu trong bảng dưới đây. Theo Quy chuẩn quốc gia về Quy 

hoạch xây dựng QCXDVN 01:2008/BXD14, lượng rác thải sinh hoạt trung bình cho 

dân cư đô thị ước tính là 1,1 kg/người/ngày, trong đó lượng CTR nguy hại trong CTR 

sinh hoạt từ các đô thị ước tính khoảng 1%15. Như vậy, ước tính được lượng CTR 

sinh hoạt đô thị phát sinh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hơn 419,3 nghìn tấn/năm vào 

năm 2030 (tăng khoảng 2,3 lần so với năm 2020 (181,7 nghìn tấn/năm); lượng CTR 

sinh hoạt đô thị nguy hại phát sinh 1.683,6 tấn/năm vào năm 2030 (tăng 2,3 lần so 

với năm 2020 (1857,8 tấn/năm). Chi tiết về dân số đô thị, hệ số phát sinh CTR, tổng 

lượng CTR sinh hoạt, chất thải rắn nguy hại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020 và 

dự báo đối với năm 2030 được trình bày trong Bảng 3.31.  

Bảng 3.31: Dự báo lượng CTR sinh hoạt đô thị 

Năm 
Dân số 

đô thị  

Hệ số phát 

sinh chất 

thải sinh 

hoạt 

(kg/người. 

ngày) 

Tổng 

lượng 

chất thải 

(tấn/ngày) 

Tổng 

lượng 

chất thải 

nguy hại 

(tấn/ngày) 

Tổng 

lượng 

chất thải 

sinh hoạt 

(tấn/năm) 

Tổng lượng 

chất thải 

nguy hại 

(tấn/năm) 

2020 181.700 1,1 199,87 1,9987 72952,55 729,5255 

2030 419.330 1,1 461,26 4,61263 168.361 1.683,61 

Nguồn: Tính toán của nhóm ĐMC dựa trên số liệu của QHT thời kỳ 2021-2030  

Theo dự thảo Quy hoạch, mục tiêu thu gom và xử lý CTR sinh hoạt đô thị và 

chất thải sinh hoạt đô thị nguy hại đến năm 2030 đạt mức cao nhất là 98%. Tuy nhiên, 

để đảm bảo mục tiêu đề ra, hệ thống thu gom và xử lý CTR của tỉnh phải được bổ 

sung, nâng cấp cho phù hợp. Nếu CTR sinh hoạt không được xử lý đúng nơi quy 

 
14 Quy chuẩn quốc gia về quy hoạch xây dựng QCXDVN 01:2008/BXD 
15Viện CLCSTNMT, Cục Hạ tầng kỹ thuật (2009), Báo cáo tổng hợp Chiến lược quốc gia về quản lý chất thải rắn đến 

năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. 
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định sẽ là nguồn phát sinh gây ô nhiễm môi trường nước, môi trường đất mà còn gây 

ô nhiễm mùi, dễ lây lan dịch bệnh. 

-  Gia tăng ô nhiễm không khí  

Ô nhiễm không khí đang có ảnh hưởng nghiêm trọng với một vài khu vực nhất 

định trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm bụi và tiếng ồn ở gần các 

tuyến đường giao thông chính. Ngoài ra, một số khu dân cư lân cận các cụm, KCN, 

và các mỏ khai thác đất sét và cát cũng đã ghi nhận ô nhiễm bụi. Trong khi đó, đến 

2030 sẽ có nhiều dự án xây dựng đô thị, giao thông và gia tăng dân số đô thị, theo 

đó các áp lực về ô nhiễm không khí khu vực đô thị sẽ gia tăng.  

Khí thải sinh hoạt chủ yếu phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt, nấu nướng 

hàng ngày của người dân. Theo số liệu điều tra tình hình sử dụng chất đốt tại các hộ 

dân trên địa bàn thành phố Hà Nội và Đà Nẵng và theo hệ số ô nhiễm của Tổ chức 

Y tế thế giới (WHO) về việc sử dụng các loại nhiên liệu đốt như: gas, dầu,… có thể 

sử dụng để tính hệ số ô nhiễm do hoạt động sinh hoạt tại tỉnh  (Bảng 3.32). 

Bảng 3.32: Dự tính tải lượng các chất ô nhiễm không khí từ hoạt động sinh 

hoạt của người dân đô thị tỉnh Lạng Sơn 

Chất ô nhiễm 
Hệ số ô nhiễm Tải lượng các chất ô nhiễm (tấn/năm) 

(kg/người.ngày) Năm 2020 Năm 2030 

Bụi 3,17x10-05 2,10 4,85 

SO2 8,69 x10-05 5,76 13,30 

NOx 5,18 x10-05 3,44 7,93 

CO 1,22 x10-04 8,09 18,67 

THC 6,06 x10-05 4,02 9,28 

Nguồn: Tính toán của Nhóm ĐMC theo số liệu QHT thời kỳ 2021-2030 và hệ số phát thải của WHO 

Theo kết quả tính toán đến năm 2030 tải lượng các chất ô nhiễm có trong khí 

thải từ hoạt động sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh phát sinh là không lớn, 

tuy nhiên lượng chất thải này cũng sẽ góp phần vào ảnh hưởng đến môi trường không 

khí cùng với nguồn phát sinh từ hoạt động giao thông và công nghiệp.  

Khi thực hiện các nội dung phát triển, mở rộng các khu đô thị theo QHT tỉnh, 

các vấn đề môi trường chính có thể xảy ra gồm: 

- Ô nhiễm, suy thoải môi trường nước: Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh 
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trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn dựa trên dự báo dân số năm 2030 vào khoảng 62,8 triệu 

m3/năm. Theo mục tiêu BVMT được đề cập trong QHT, đến năm 2030, các khu đô 

thị loại IV trở lên có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt yêu cầu, tuy nhiên vẫn 

còn tồn tại lượng nước thải từ các đô thị loại V thải ra môi trường chưa qua xử lý, 

mặc dù con số này không lớn, nhưng tỉnh Lạng Sơn cần xem xét đầu tư hệ thống xử 

lý nước thải cho các khu vực này nhằm xử lý triệt để các vấn đề môi trường có thể 

xảy ra. 

- Phát sinh chất thải rắn: Theo tính toán của nhóm ĐMC dựa trên số liệu dự 

báo dân số của QH tỉnh Lạng Sơn, ước tính được lượng CTR sinh hoạt đô thị phát 

sinh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hơn 419,3 nghìn tấn/năm vào năm 2030 (tăng khoảng 

2,3 lần so với năm 2020 (181,7 nghìn tấn/năm); lượng CTR sinh hoạt đô thị nguy hại 

phát sinh 1.683,6 tấn/năm vào năm 2030 (tăng 2,3 lần so với năm 2020 (1857,8 

tấn/năm). Tỉnh Lạng Sơn sẽ phải nỗ lực rất lớn để bổ sung và nâng cấp hệ thống thu 

gom và xử lý CTR cho giai đoạn này. 

- Ô nhiễm môi trường không khí: Theo kết quả tính toán của nhóm ĐMC, đến 

năm 2030 tải lượng các chất ô nhiễm có trong khí thải từ hoạt động sinh hoạt của 

người dân trên địa bàn tỉnh phát sinh là không lớn, tuy nhiên lượng chất thải này 

cũng sẽ góp phần vào ảnh hưởng đến môi trường không khí cùng với nguồn phát 

sinh từ hoạt động giao thông và công nghiệp.  

3.4.1.1.5. Dự báo các tác động của phương án phát triển dịch vụ, thương mại và du 

lịch đến các vấn đề môi trường chính 

a) Các tác động tích cực 

Phát triển văn hóa, thể thao đảm bảo giữ gìn bản sắc của mảnh đất và con 

người xứ Lạng; tu bổ, bảo tồn các di tích, phát huy văn hóa phi vật thể, lễ hội, nghệ 

thuật trình diễn dân gian; gắn kết chặt chẽ giữa văn hóa với thể thao; tiếp tục củng 

cố, mở rộng liên kết với du lịch. 

Đến năm 2030, 88,5% gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu gia 

đình văn hóa; 92,3% thôn, làng, khu phố được công nhận và giữ vững danh hiệu làng 

văn hóa, thôn văn hóa, khu phố văn hóa; 98% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt 

chuẩn văn hóa; tỷ lệ thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn 90%. Duy trì tỷ lệ huyện, thành 

phố có thư viện là 100% và nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng các thư viện; Trên 

80% học sinh, sinh viên và người học khác tại các cơ sở giáo dục được tiếp cận, sử 

dụng thông tin, tri thức tại các thư viện công cộng, thư viện của các cơ sở giáo dục, 

văn hóa, khoa học. 
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Phát triển hoạt động thể dục thể thao ngày càng đa dạng, phong phú, bền vững, 

vừa giữ gìn và phát huy các môn thể thao truyền thống, vừa tiếp thu và phát triển các 

môn thể thao hiện đại. Đến năm 2030, trên 40% dân số tập luyện thể dục thể thao 

thường xuyên, 35% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao; Thể thao thành tích cao 

đạt nhiều huy chương vàng tại các kỳ đại hội thể dục thể thao toàn quốc. 

Phấn đấu đến năm 2030, cấp tỉnh hoàn thành xây dựng mới 01 công trình văn 

hóa, 02 công trình thể thao; 01 công trình nâng cấp mở rộng khuôn viên theo quy 

hoạch; sửa chữa, nâng cấp 02 công trình văn hóa. Cấp huyện: 80% Trung tâm Văn 

hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 70% Thư viện huyện; 100% sân vận động 

được đầu tư xây dựng, hoàn thiện cơ sở vật chất đạt chuẩn theo quy định. Hoàn thành 

xây mới 01 công trình văn hóa. Cấp xã: 95% xã có Nhà Văn hóa (Trung tâm Văn 

hóa - Thể thao); trong đó có trên 80% Nhà Văn hóa (Trung tâm Văn hóa - Thể thao) 

xã đạt chuẩn theo quy định; có 85% xã có sân tập thể thao đạt chuẩn nông thôn mới. 

Thôn, tổ dân phố: 90% Nhà văn hóa - khu thể thao thôn, tổ dân phố đạt chuẩn theo 

quy định. 

Phát triển hệ thống thiết chế chính mang tầm vóc và dấu ấn của Lạng Sơn, bảo 

tồn và phát huy các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, gắn với phát triển du lịch 

bền vững, nâng mức hưởng thụ văn hóa của người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. 

Tăng cường tổ chức các sự kiện và hoạt động văn hóa mang tầm quốc gia và quốc 

tế, phát triển văn hóa đọc nhằm nâng cao dân trí, tăng cường trao đổi văn hóa nghệ 

thuật với các tỉnh trong cả nước, với bạn bè quốc tế. 

Phát triển các cơ sở thể dục thể thao đảm bảo khả năng tổ chức các sự kiện thể 

thao cấp quốc gia và khu vực, hỗ trợ tốt công tác đào tạo, tập luyện để xây dựng lực 

lượng vận động viên chất lượng cao; đồng thời có cơ sở vật chất để khuyến khích 

người dân tham gia hoạt động TDTT, rèn luyện sức khỏe. Khai thác, bảo tồn và phát 

triển các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian góp phần nâng cao sức khoẻ, 

phát triển chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện đời sống văn hoá-tinh thần của người 

dân địa phương.  

b). Các tác động tiêu cực đến môi trường 

Theo tăng trưởng dự kiến, đến năm 2030, đến năm 2030, tỉnh Lạng Sơn sẽ đón 

được khoảng 4,4 triệu lượt khách du lịch. Phấn đấu đến năm 2050, số lượt khách du 

lịch đến Lạng Sơn tăng gấp đôi so với năm 2030. 

Về hoạt động thương mại, trong giai đoạn 2021-2030, ngành thương mại của 

Tỉnh đặt mục tiêu phát triển hệ thống phân phối hàng hóa đồng bộ, hiện đại và phù 
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hợp với nhu cầu và trình độ phát triển của từng khu vực dân cư nhằm thúc đẩy giao 

thương hàng hóa giữa  và các địa phương khác trong cả nước; đồng thời trở thành 

đầu mối giao thương quốc tế ở khu vực Đông Nam Á. 

Bên cạnh các tác động tích cực, các hoạt động phát triển thương mại dịch vụ, 

du lịch cũng sẽ ảnh hưởng đến môi trường chủ yếu là gia tăng lượng CTR và nước 

thải, cũng như vấn đề thu hồi đất cho phát triển các trung tâm thương mại, siêu thị 

và chợ. 

- Nước thải  

Đối với nước thải từ hoạt động du lịch, theo phương án phát triển du lịch trong 

Quy hoạch, nhóm ĐMC có thể ước tính được lượng nước thải đến năm 2030 phát 

sinh từ khách du lịch thông qua nhu cầu lượng nước cho hoạt động du lịch (lượng 

nước thải phát sinh tương đương 80% lượng nước cấp, theo cách ước tính của WHO). 

Tính trung bình mỗi khách du lịch đến Việt Nam có thời gian lưu trú 2 ngày, với số 

lượt du khách ước tính năm 2030 là 4,4triệu lượt (Bảng 3.33).  

Bảng 3.33: Số lượt khách du lịch đến Lạng Sơn trong năm 2019, năm 2020 và 

dự báo năm 2030  

Năm Lượt khách 
Số ngày du lịch 

trung bình 
Lượt khách/Ngày 

2019 2.952.000 2 1.476.000 

2020 1.604.000 2 802.000 

2030 4.400.000 2 2.200.000 

Nguồn: Dự thảo Báo cáo QHT thời kỳ 2021-2030 

Theo đó, tổng lưu lượng nước thải phát sinh từ hoạt động du lịch trên địa bàn 

tỉnh cần xử lý khoảng 128,4 triệu m3/năm (gấp 4,5 lần so năm 2019)16. Chi tiết về 

lượng khách du lịch, hệ số cấp nước và tổng lượng nước thải được trình bày chi tiết 

trong Bảng 3.34. 

 
16 Năm 2020, khách du lịch đến  sụt giảm do ảnh hưởng của dịch COVID nên nhóm ĐMC đã sử dụng số liệu năm 

2019 để đánh giá 
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Bảng 3.34: Lượng lượng nước thải từ khách du lịch đến năm 2030 

Năm Lượt 

khách/ 

Ngày 

Hệ số cấp 

nước sạch 

(lít/ngày) 

Tổng lượng cấp nước 

(m3/năm) 

Tổng lượng nước thải 

(m3/năm) 

2019 1.476.000  

200 

107.748.000 86.198.400 

2020 802.000 58.546.000 46.836.800 

2030 2.200.000 160.600.000 128.480.000 

Nguồn: Tính toán của nhóm ĐMC dựa trên số liệu QHT thời kỳ 2021-2030  

Áp dụng hệ số phát thải theo đầu người của các chất gây ô nhiễm trong nước 

thải sinh hoạt của WHO, nhóm ĐMC ước tính tải lượng trung bình của các chất ô 

nhiễm trong nước thải sinh hoạt từ số lượng khách du lịch khoảng đạt 2,2 triệu lượt 

khách/ngày vào năm 2030. Trong đó lượng chất ô nhiễm nguồn nước từ hoạt động 

du lịch, đặc biệt là các chỉ số TSS và COD được dự báo sẽ tăng gấp hơn 4 lần (Bảng 

3.35). 

Bảng 3.35: Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải từ hoạt động du lịch 

Năm Lượt khách/ngày 
Tải lượng (tấn/năm) 

TSS BOD5 COD NH4 Tổng N Tổng P 

2019 1.476.000 57.915 26.668 46.870 1.939 4848,66 1292,976 

2020 802.000 31.468 25.468 1.054 2.635 702,552 702,552 

2030 2.200.000 86.323 2.891 7.227 1.927 7227 1927,2 

Nguồn: Tính toán của nhóm ĐMC dựa trên số liệu QHT thời kỳ 2021-2030 

- Chất thải rắn 

Cũng tương tự như nước thải, CTR phát sinh từ hoạt động thương mại, dịch 

vụ du lịch cũng tương đối lớn và góp phần trong việc gia tăng tổng lượng CTR trên 

địa bàn tỉnh  trong thời gian tới.  

Để tính toán lượng CTR phát sinh từ hoạt động du lịch có thể sử dụng hệ số 

phát sinh CTR trên đầu người có thể áp dụng hệ số mặc định với giá trị 0,75 

kg/người.ngày. Theo đó, lượng CTR từ hoạt động du lịch ở Lạng Sơn vào năm 2030 

ước tính khoảng 602.205 tấn/năm (chi tiết được trình bày tại Bảng 3.36). 
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Bảng 3.36: Tải lượng CTR từ hoạt động du lịch ở Lạng Sơn 

Năm 
Lượt khách/Ngày 

Hệ số phát thải 

(kg/người.ngày) 

Tải lượng chất thải 

rắn (tấn/năm) 

2019 1.476.000 0,75 404.055 

2020 802.000 0,75 219.548 

2030 2.200.000 0,75 602.250 

Nguồn: Tính toán của nhóm ĐMC dựa trên số liệu QHT thời kỳ 2021-2030 

Đối với CTR phát sinh từ hoạt động thương mại, theo Báo cáo xây dựng Chiến 

lược quốc gia về quản lý tổng hợp CTR đến 2025, tầm nhìn 2050, hệ số phát sinh 

CTR trung bình tại các chợ là 160 kg/ngày.đêm, siêu thị là 200 kg/ngày.đêm. Từ số 

liệu của QHT nhóm thực hiện ĐMC đã xây dựng bảng tổng hợp CTR phát sinh đến 

năm 2030 của các loại hình thương mại như trình bày tại Bảng 3.37. 

Bảng 3.37: Số lượng và hệ số phát thải CTR từ các nguồn phát thải chính trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Loại hình Số lượng 
Hệ số phát thải 

(kg/ngày.đêm) 

Lượng CTR đến năm 

2030 (tấn) 

Chợ 83 160 4.847 

Siêu thị 10 200 730 

TTTM 11 200 803 

Hội chợ triển lãm 1 200 73 

Tổng   6.453 

Qua các số liệu tổng hợp trên cho thấy đến năm 2030 với các định hướng phát 

triển như hiện nay, hoạt động phát triển thương mại, du lịch sẽ tạo ra một lượng lớn 

CTR (khoảng gần 608,7 ngàn tấn/năm), đây cũng sẽ là nguồn phát sinh CTR cần 

được quan tâm xử lý. 

Khi thực hiện các nội dung phát triển dịch vụ, thương mại và du lịch theo 

QHT, các vấn đề môi trường chính có thể xảy ra bao gồm: 

- Ô nhiễm và suy thoái môi trường nước: Ước tính đến năm 2030 tỉnh Lạng 

Sơn sẽ đón 4,4 triệu lượt khách và sẽ thải ra môi trường tổng lưu lượng nước thải 
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vào khoảng 128 triệu m3/năm (cao gấp 1,4 lần so với năm 2019), do đó tỉnh Lạng 

Sơn cần quan tâm xử lý triệt để lượng nước thải phát sinh từ các hoạt động kể trên 

để tránh suy giảm chất lượng nguồn nước mặt của tỉnh. 

- Phát sinh chất thải rắn: Theo tính toán của nhóm ĐMC, lượng CTR từ hoạt 

động du lịch của tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 là 602 nghìn tấn/năm, cao gấp 1,5 

lần so với năm 2019. Đối với CTR từ các hoạt động thương mại bao gồm nguồn phát 

thải từ các chợ và siêu thị sẽ là 6.453 tấn/năm vào năm 2030. Với những kết quả 

trên, chúng ta thấy được rằng lượng phát sinh CTR từ việc phát triển du lịch, thương 

mại và dịch vụ sẽ tăng đáng kể vào năm 2030, vì vậy việc thu gom và xử lý CTR từ 

các nguồn trên sẽ phải cần được ưu tiên. 

3.4.1.1.6. Dự báo các tác động của phương án phát triển y tế đến các vấn đề môi 

trường chính 

Mục tiêu phát triển hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân của tỉnh  

được xác định theo hướng hiện đại, chất lượng, đồng bộ từ tuyến tỉnh đến tuyến cơ 

sở đảm bảo nguyên tắc mọi người dân được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ 

ban đầu. Phát triển cân đối, hài hòa giữa lĩnh vực khám chữa bệnh với lĩnh vực y tế 

dự phòng; nâng cao các chỉ số đánh giá chất lượng cuộc sống tốt cho người dân; giảm 

thiểu tỷ lệ bệnh tật, nâng cao thể lực và sức khỏe cũng như tăng tuổi thọ của người 

dân. 

Việc đẩy mạnh đầu tư các hoạt động y tế sẽ tiếp tục phát huy và đóng góp vào 

thành công trong công tác chăm sóc sức khỏe, bảo vệ người dân trên địa bàn tỉnh  và 

phối kết hợp đảm bảo sức khỏe, giải quyết vấn đề liên quan đối với hoạt động du 

lịch, phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế khác.  

Hiện báo cáo quy hoạch không đề cập đến quy mô giường bệnh của các bệnh 

viện, trung tâm y tế ở tỉnh  cũng như dự báo quy mô giường bệnh của các cơ sở y tế 

này đến năm 2030, vì vậy nhóm thực hiện ĐMC đã tính toán quy mô giường bệnh 

dựa trên tỷ lệ giường bệnh trên số lượng dân theo như báo cáo quy hoạch đã đề cập, 

cụ thể là 20 giường/1 vạn dân vào năm 2020 và 30 giường/1 vạn dân vào năm 2030 

(Bảng 3.38). 
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Bảng 3.38: Quy mô các bệnh viện, trung tâm y tế ở tỉnh Lạng Sơn đến năm 

2030 

Năm 2020 2030 

Quy mô giường bệnh (giường) 3.040 6.080 

Nguồn: Dự thảo Báo cáo Quy hoạch 

Thực tế, các dự án về y tế cũng gây tác động đến môi trường do xả các loại 

chất thải như nước thải, rác thải. Ngoài việc gây ô nhiễm môi trường, chất thải y tế 

còn là nguồn gây phát sinh dịch bệnh. Trong đó, nước thải khám và điều trị bệnh có 

mức độ ô nhiễm hữu cơ và vi trùng gây bệnh cao nhất trong số các dòng thải nước 

của hoạt động y tế. Nước thải loại này phát sinh từ nhiều khâu và quá trình khác nhau 

trong bệnh viện, phòng khám đa khoa: giặt tẩy áo quần bệnh nhân, chăn mền, draf, 

cho các giường bệnh, súc rửa các vật dụng y khoa, xét nghiệm, giải phẫu, sản nhi, vệ 

sinh lau chùi làm làm sạch các phòng bệnh và phòng làm việc…  Ngoài ra do bệnh 

viện có phòng chụp X-quang nên nước thải sau khi tráng rửa phim mang nhiều loại 

hóa chất độc hại. 

Theo Báo cáo tổng hợp xây dựng Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp 

CTR và dự báo đến 2025, hệ số phát thải của CTR y tế là 2,6 kg/giường.ngày; lượng 

CTR y tế nguy hại ước tính bằng 25% tổng lượng phát sinh. Như vậy ước tính đến 

năm 2030, trung bình mỗi ngày trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính cho 6.080 giường 

bệnh17 như Dự thảo QHT đề ra) sẽ có trên 15,8 tấn CTR y tế phát sinh từ các cơ sở 

y tế, trong đó lượng CTR y tế nguy hại phát sinh khoảng trên 3,9 tấn/ngày (Bảng 

3.39). Nếu không có những biện pháp xử lý triệt để lượng CTR y tế phát sinh, đây sẽ 

là nguồn gây ô nhiễm nghiêm trọng trong thời gian tới.  

Bảng 3.39: Lượng chất thải rắn y tế đến năm 2030 

Năm 
Số giường 

bệnh 

Lượng chất thải 

rắn y tế  

(kg/giường 

bệnh/ngày đêm) 

Tổng lượng chất 

thải rắn y tế 

(tấn/ngày.đêm) 

Tổng lượng chất thải 

rắn y tế nguy hại  

(tấn/ngày.đêm) 

2020 3.040 2,6 7,904 1,976 

2030 6.080 2,6 15,808 3,952 

Nguồn: Tính toán của nhóm ĐMC dựa trên số liệu QHT thời kỳ 2021-2030 

 
17 Dạt chỉ tiêu 40 giường bệnh trên 1 vạn dân (theo Dự thảo Báo cáo QHT  thời kỳ 2021-2030) 
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Như vậy, đến năm 2030, lượng CTR y tế phát sinh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

dự báo khoảng 17,1 tấn/ngày, tương đương 5.767 tấn/năm, trong đó có 1.442,4 tấn 

CTR y tế nguy hại. Lượng rác thải y tế này là khá lớn, nếu không được xử lý đúng 

kỹ thuật sẽ gây tác động không nhỏ đến chất lượng môi trường. Đặc biệt, lượng CTR 

y tế nguy hại cần được xử lý triệt để, nếu đốt trong các lò thiêu đốt thì cần đảm bảo 

tuân thủ các quy chuẩn 02-2008 QCVN của Bộ TNMT, quy chuẩn vệ sinh của Bộ Y 

tế và quy chuẩn xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành. 

Khi thực hiện các nội dung phát triển Y tế theo QHT, các vấn đề môi trường 

chính có thể xảy ra bao gồm: 

- Ô nhiễm và suy thoái môi trường nước: Dự kiến đến năm 2030, tất cả các 

bệnh viện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn sẽ được đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý nước 

thải, do đó khi các hệ thống này đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng thì mức độ 

ảnh hưởng đến môi trường sẽ được kiểm soát tốt. 

- Phát sinh CTR: Đến năm 2030, lượng CTR y tế được dự báo vào khoảng 

5.767 tấn/năm, trong đó có 1.442,4 tấn CTR y tế nguy hại. Lượng CTR y tế này được 

đánh giá là khá lớn, nếu không được xử lý triệt để sẽ gây tác động không nhỏ đến 

môi trường.  

3.4.1.1.7. Dự báo tác động do phân bố không gian và tác động tích lũy 

a) Tác động tổng hợp do phân bố không gian  

QHT Lạng Sơn thời kỳ 2020-2030, tầm nhìn 2050 đã phân bố không gian 

theo 4 trục phát triển (01 trục phát triener Bắc Nam; 03 trục phát triển Đông Tây) và 

03 đô thị trung tâm vùng (Hình 3.2). 
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Hình 3.2. Sơ đồ phân bố không gian phát triển tỉnh Lạng Sơn đến năm 2050 

Nguồn: Dự thảo QHT Lạng Sơn.  

Việc phân bố không gian theo 4 trục phát triển sẽ tạo xung lực cho các huyện, 

thị và thành phố trung tâm nhưng cũng ảnh hưởng đến môi trường, đặc biệt là ô 

nhiễm không khí và chất thải rắn. Ví dụ, việc phân bố hành lang công nghiệp đô thị 

theo hướng Bắc Nam sẽ tạo ra những áp lực về môi trường khi tỉnh Thái Nguyên, 

Bắc Giang và Quảng Ninh cũng thúc đẩy phát triển công nghiệp. Việc trên cùng một 

không gian phát triển, đặc biệt trên các trục đường chính sẽ tạo ra các nguồn gây ô 

nhiễm không khí cố định và di động sẽ gây ra những tác động tích lũy. 
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Hình 3.3. Bản đồ định hướng phát triển hệ thống đô thị tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

Nguồn: Dự thảo QHT Lạng Sơn, T10/2022  

Định hương phân bố phát triển các KCN của tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho thấy khu vực phía Nam tập trung khá nhiều KCN 

đã hoạt động và trong QH, điều này dự báo sẽ gây ra những tác động môi trường 

cộng hưởng, tích lũy do phát triển công nghiệp đi cùng với mở rộng đô thị, phát triển 

đô thị.  

Bên cạnh đó, khu vực huyện Hữu Lũng, Chi Lăng và Lộc Bình cũng phân bố 

nhiều CCN. Phát triển khu đô thị+ khu công nghiệp + cụm công nghiệp trên cùng 1 

không gian phát triển sẽ gây ra những tác động môi trường tích lũy đặc biệt là ô 

nhiễm nước, ô nhiễm không khí, chất thải rắn và các vấn đề xã hội khác nếu không 

có các giải pháp quản lý phù hợp.  

b) Tác động tích lũy của các phương án phát triển đến môi trường. 

Ngoài tác động tổng hợp do phân bố không gian phát triển, vấn đề tác động 

tích lũy cũng cần được xem xét đánh giá trên cơ xem xét các yếu hay thành phần môi 

trường chịu tác động của các phương án phát triển (đô thị, nông nghiệp, công nghiệp-

xây dựng, giao thông vận tải và dịch vụ) thông qua sử dụng ma trận (Bảng 3.40). 
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Bảng 3.40: Ma trận đánh giá mức độ tác động đến môi trường tự nhiên và xã hội khi quy hoạch 

TT 
Các vấn đề môi 

trường - xã hội 

Phát 

triển 

đô thị 

Phát triển nông 

nghiệp 

Phát triển Công 

nghiệp - Xây dựng 

Phát triển giao 

thông vận tải Dịch 

vụ - 

du 

lịch 

Điểm 

trung 

bình Trồng 

trọt 

Chăn 

nuôi 

Thủy 

sản 

Phát 

triển 

KCN 

Làng 

nghề  

Phát 

triển 

CCN 

Đường 

bộ 

Đường 

thủy nội 

địa  

1 Chất lượng nước  -3 -1 -3 -2 -3 -3 -3 0 -1 -2 -2 

2 Chất lượng không khí -2 +1 -1 0 -3 -3 -3 -3 -2 -1 -1,7 

3 Chất thải rắn  -3 -1 -1 0 -3 -3 -3 -1 0 -2 -1,5 

4 Chất lượng đất 0 -1 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 -0,4 

5 An sinh xã hội, lao 

động, việc làm  +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 3 

Điểm trung bình -1 0,2 -0,4 0,2 -1,4 -1,4 -1,4 -0,2 0 -0,4  

Trọng số 0,2 0,04 0,04 0,04 0,16 0,1 0,14 0,08 0,07 0,13  

Ghi chú: (-) Tác động tiêu cực mang dấu âm; (+) Tác động tích cực mang dấu dương. 

Thành phần môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội có xu hướng chịu tác động bởi các hoạt động kinh tế sẽ có 

trọng số: i) Cao nhất; điểm đánh giá là: 3 điểm; ii) Trung bình; điểm đánh giá là đạt: 2 điểm; ii) Thấp; điểm đánh giá 

là đạt: 1 điểm; iv) Không có khả năng tác động: 0 điểm. Trọng số được ước tính dựa trên đóng góp của từng lĩnh vực 

vào GDP của tỉnh cũng  như cường độ tác động của chúng đến môi trường
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Nhận xét: Các lĩnh vực của QHT có trọng số càng lớn thì tác động tích cực 

đến Quy hoạch càng nhiều (trồng trọt, đường bộ, phát triển KCN,..): 

- Định hướng QHT Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

sẽ chịu tác động mạnh nhất bởi các hoạt động công nghiệp, trong đó các KCN thuộc 

huyện Hữu Lũng sẽ là nơi có lượng phát thải chất ô nhiễm lớn nhất, tác động đến 

chất lượng nước mặt, chất lượng không khí và chất thải rắn sinh hoạt,… 

- Định hướng phát triển hệ thống đô thị với việc tăng quy mô dân số, tăng tỷ 

lệ lấp đầy các KCN được quy hoạch đến năm 2050 sẽ là nguồn phát sinh các chất ô 

nhiễm lớn, đặc biệt các chất gây môi trường nước, không khí và chất thải rắn sinh 

hoạt đô thị.  

- Phát triển hệ thống giao thông, đặc biệt là giao thông đường bộ và đường 

thuỷ nội địa sẽ là nguyên nhân gia tăng các rủi ro, sự cố môi trường như tăng lượng 

phát thải khí nhà kính, tăng lượng bụi mịn (MP0,5) trong không khí, dầu tràn, suy 

giảm đa dạng sinh học dưới nước và gia tăng phát sinh chất thải rắn, nước thải từ 

hoạt động rửa xe, bảo dưỡng, bảo trì phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh,… 

- Định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn ít có tác động nhất đến môi 

trường, tuy nhiên cần xem xét các vấn đề xã hội khi chuyển đổi sử dụng đất nông 

nghiệp sang phát triển đô thị, xây dựng khu công nghiệp và phát triển du lịch. 

Căn cứ theo nội dung phân tích và đánh giá mức độ tác động đến môi trường 

khi phát triển các ngành kinh tế, xác định được các ngành và lĩnh vực chính đề xuất 

trong quy hoạch có tác động lớn đến các vấn đề môi trường chính cần xem xét; các 

hoạt động kinh tế cần quan tâm khi đánh giá các tác động tích lũy: phát triển công 

nghiệp và xây dựng, đô thị, dịch vụ - du lịch, nông nghiệp,.. 

Từ kết quả đánh giá ma trận được trình bày tại Bảng 3.44 và kết quả tính toán 

tác động tích lũy dưak trêm trọng số được trình bày tại Bảng 3.45, có thể đưa ra một 

số nhận xét sau đây: 

Tác động tích lũy tới môi trường tự nhiên: 

- Tài nguyên nước mặt lục địa và trữ lượng và chất lượng nước dưới đất sẽ 

chịu ảnh hưởng tiêu cực lớn nhất do việc thực hiện các hoạt động phát triển đề xuất 

trong quy hoạch. Nhu cầu sử dụng nước gia tăng từ việc phát triển đô thị, xây dựng 

KCN và hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản có nguy cơ dẫn tới thiếu nước và 

xung đột sử dụng nguồn nước.  
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- Hệ sinh thái trên cạn và dưới nước chịu tác động do thay đổi mục đích sử 

dụng đất, mở rộng đô thị, hoạt động du lịch và hoạt động vận tải đường bộ và đường 

thuỷ là những nguyên nhân cơ bản làm suy giảm đa dạng sinh học.  

- Phát triển công nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng sẽ làm gia tăng các rủi ro, 

sự cố môi trường, trong khi phát triển du lịch có ảnh hưởng tích cực nhất đến cảnh 

quan và các di tích văn hóa lịch sử. 

Tác động tích lũy tới môi trường xã hội: 

- Mục tiêu của quy hoạch là “Phấn đấu đến năm 2030,  phát triển nhanh, bền 

vững trở thành tỉnh có trình độ phát triển ở mức khá của vùng đồng bằng sông Hồng 

và cả nước; theo hướng trở thành một đô thị thông minh, xanh, môi trường sống tố; 

có mạng lưới kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội từng bước hiện đại; công nghiệp thuộc 

nhóm phát triển mạnh của cả nước; đời sống nhân dân được nâng cao; bản sắc văn 

hoá được bảo tồn và phát huy; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo 

đảm; quốc phòng được tăng cường”. Do đó, các thành phần/lĩnh vực của quy hoạch 

đều có tác động tích cực thay đổi cơ cấu kinh tế, phân bố nghề nghiệp và việc làm. 

Chi tiết về tác động tích lũy của các phương án QHT Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030 

và tầm nhìn đến năm 2050 được trình bày tóm tắt tại Bảng 3.41. 

- Phát triển các khu công nghiệp trong thời gian tới sẽ giải quyết lượng lớn 

nhu cầu lao động có tay nghề, hiệu quả lao động cao hơn và nâng cao thu nhập cho 

người dân nhưng cũng đồng thời yêu cầu về kỹ thuật và kỷ luật lao động cao hơn 

làm cho một số người không đáp ứng được yêu cầu sử dụng lao động trong các ngành 

công nghiệp lại không có đất canh tác, nghệ phụ sẽ khó khăn trong việc tìm kiếm 

việc làm phù hợp. 

- Sức khỏe cộng đồng có tiềm năng bị ảnh hưởng tiêu cực do các chất gây ô 

nhiễm môi trường từ các hoạt động phát triển công nghiệp, tuy nhiên với việc phát 

triển cơ sở hạ tầng và dịch vụ, người dân có cơ hội được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, 

vì vậy về tổng thể thực hiện quy hoạch có tác động tích cực tới sức khỏe cộng đồng. 

Nguy cơ xảy ra rủi ro sự cố môi trường cao nhất trong các hoạt động xây 

dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Chuyển đổi mục đích sử dụng đất, phát triển đô thị 

và xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông có nguy cơ gia tăng tai biến, rủi ro môi 

trường nếu không có kế hoạch giảm thiểu phù hợp. 
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Bảng 3.41: Ma trận đánh giá tích lũy của dự án quy hoạch đến các vấn đề môi trường tự nhiên và xã hội 

TT Các vấn đề  

Phát 

triển 

đô thị 

Phát triển nông 

nghiệp 

Phát triển Công 

nghiệp - Xây dựng 

Phát triển giao 

thông vận tải Dịch 

vụ - 

du 

lịch 

Điểm 

tích 

lũy Trồng 

trọt 

Chăn 

nuôi 

Thủy 

sản 

Phát 

triển 

KCN 

Làng 

nghề 

Phát 

triển 

CCN 

Đường 

bộ 

Đường 

thủy 

nội địa 

 Trọng số 0,2 0,04 0,04 0,04 0,16 0,1 0,14 0,08 0,07 0,13  

1 Chất lượng nước  -0,6 -0,04 -0,12 -0,08 -0,48 -0,3 -0,42 0 -0,07 -0,16 -2,27 

2 Chất lượng không khí -0,4 0,04 -0,04 0 -0,48 -0,3 -0,42 -0,24 -0,14 -0,13 -2,19 

3 Chất thải rắn  -0,6 0,04 -0,04 0 -0,48 -0,3 -0,42 -0,08 0 -0,26 -2,14 

4 Chất lượng đất 0 -0,04 0 0 -0,16 -0,1 -0,14 0 0 0 -0,44 

5 An sinh xã hội, lao động, 

việc làm 

0,6 0,12 0,12 0,12 0,48 0,3 -0,42 0,24 0,21 0,16 1,93 

 Điểm tích lũy -1 0,12 -0,08 0,04 -1,12 -0,7 -0,98 -0,08 0 -0,39  

Ghi chú: (-) Tác động tiêu cực mang dấu âm; (+) Tác động tích cực mang dấu dương. 
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3.4.1.2. Tổng hợp chung về xu hướng các vấn đề môi trường chính khi thực hiện 

quy hoạch 

Qua phân tích, đánh giá tác động của nội dung QHT Lạng Sơn (5 định hướng 

phát triển chính) đến môi trường cho thấy, ô nhiễm và suy thoái môi trường nước là 

vấn đề nghiêm trọng nhất do gia tăng nước thải (công nghiệp, sinh hoạt, nông 

nghiệp,…), gia tăng nhu cầu nước và đặt biệt là tác động cộng hưởng, tích lũy do 

nguồn thải từ địa phương khác; tiếp đến là vấn đề ô nhiễm không khí do các hoạt 

động phát triển của tỉnh và tác động từ giao thông đi qua địa bản tỉnh; khí thải từ các 

địa phương khác,… 

Bảng 3.42 tóm tắt các vấn đề môi trường chính và xu hướng thay đổi khi thực 

hiện QHT Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050. 

Bảng 3.42: Tóm tắt xu hướng thay đổi của các vấn đề môi trường chính khi 

thực hiện QHT   

TT Vấn đề môi 

trường chính 

Xu hướng thay đổi  

1 Ô nhiễm môi 

trường nước 

Tiếp tục gia tăng nguồn gây ô nhiễm (nước thải sinh hoạt, nước 

thải công nghiệp, y tế, chất thải rắn sinh hoạt với lượng khoảng 

167 triệu m3 vào năm 2030, tăng hơn 2 lần so với năm 2020. 

Vấn đề ô nhiễm nước còn chịu tác động tích lũy, lan tỏa do các 

địa phương liền kề làm cho vấn đề ô nhiễm nước càng trầm 

trọng thêm. 

Bên cạnh đó, việc gia tăng nhu cầu sử dụng nước cho công 

nghiệp, sinh hoạt, nông nghiệp và dịch vụ cũng tiếp tục tăng 

cao, dẫn đến việc khai thác quá mức nguồn nước dưới đất,… 

2 Ô nhiễm môi 

trường không khí 

Tiếp tục gia tăng mạnh khi các mở rộng quy mô sản xuất công 

nghiệp, phát triển giao thông và hoạt động thương mại, dịch vụ. Đặc 

biệt là tại các khu vực giao thông có lưu lượng lớn, khu vực tập trung 

nhiều hoạt động sản xuất công nghiệp có sử dụng nhiên liệu hóa 

thạch,…  

Theo kết quả tính toán đến năm 2030 tỉnh Lạng Sơn sẽ phát thải 

khoảng 11,56 triệu tấn CO2 tương đương.  

Vấn đề ô nhiễm không khí còn chịu tác động lan tỏa từ các địa 

phương liền kề như tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh,… 
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Trong đó hoạt động của các nhà máy nhiệt điện trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh, hoạt động công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên và Bắc 

Giang cũng sẽ tác động đến chất lượng không khí của tỉnh . Bên cạnh 

đó, do có các tuyến đường cao tốc chạy qua địa bàn tỉnh, sử dụng 

nhiều phương tiện cá nhân cũng ảnh hưởng đến chất lượng không khí 

trong tương lai.  

3 Áp lực từ gia tăng 

chất thải rắn (CTR) 

Tiếp tục gia tăng, đặc biệt là năng lực thu gom và xử lý CTR không 

đáp ứng được nhu cầu. Việc mở rộng đô thị, sản xuất công nghiệp 

và thương mại sẽ tạo ra nhiều CTR hơn, đa dạng về thành phần. 

Theo kết quả tính toán đến năm 2030 sẽ có khoảng 622 ngàn 

tấn/năm CTR sinh hoạt, 1,06 triệu tấn/năm CTR công nghiệp phát 

sinh thêm. Điều này sẽ tạo áp lực đối với việc xử lý CTR, trong 

đó có rác thải nhựa sửa dụng 1 lần.   

4 Ô nhiễm môi 

trường đất 

Tiếp tục gia tăng tại các khu vực chuyên canh, khu vực ven các 

KCN, CCN và làng nghề; khu vực chôn lấp rác thải; khu vực chăn 

nuôi tập trung,…  

5 Tác động về mặt xã 

hội: Điều kiện an 

sinh xã hội, lao 

động việc làm, 

giảm nghèo; sức 

khỏe người dân 

Việc thay đổi cơ cấu kinh tế, ưu tiên phát triển công nghiệp và dịch 

vụ sẽ thu hút lao động từ các địa phương khác về làm việc tại sẽ 

tạo ra những áp lực đối với hạ tầng xã hội, hạ tầng giáo dục và y 

tế.  

Việc thu hồi đất nông nghiệp cũng sẽ ảnh hưởng đến sinh kế của 

người dân, đặc biệt là nhóm khó tham gia các chương trình đào 

tạo nghề hoặc không đáp ứng yêu cầu về sức khỏe, độ tuổi,… để 

làm công nhân trong các nhà máy, trung tâm thương mại. 

Ví dụ, theo phương án QH sẽ có hơn 20 ngàn ha đất nông nghiệp 

sẽ chuyển sang mục đích phi nông nghiệp, điều này sẽ ảnh hưởng 

đến sinh kế của người dân địa phương, đặc biệt là nông dân có 

nguồn thu nhập chính từ sản xuất nông nghiệp trong điều kiện phải 

cạnh tranh việc làm với người tìm việc từ các địa phương khác (do 

thuận tiện giao thông, hạ tầng về nhà ở,…).  

Việc tập trung lao động trẻ cũng sẽ tác động đến vấn đề an ninh-

xã hội, đặc biệt tại các khu vực sinh hoạt chung như nhà trọ,…   

Nguồn: Nhóm ĐMC phân tích và tổng hợp  
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3.4.2. Đánh giá, dự báo tác động của Quy hoạch đến BĐKH và ngược lại 

3.4.2.1. Tác động của việc thực hiện Quy hoạch đến xu hướng biến đổi khí hậu. 

Các phương án phát triển lĩnh vực và phân bố không gian phát triển đề cập 

trong dự thảo QHT Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ giúp nâng 

cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là 

hệ thống giao thông, hạ tầng đô thị cũng nhưng mạng lưới y tế. Tuy nhiên, cần xem 

xét các sự kiện thời tiết cực đoan như mưa lớn trong thời gian ngắn khi thiết kế và 

xây dựng hệ thống thoát nước đô thị. Bên cạnh đó, tình trạng sốc nhiệt, hiện tượng 

đảo nhiệt được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới, đặc biệt trong bối cảnh 

diện tích và dân số đô thị của tỉnh Lạng Sơn tiếp tục mở rộng.  

3.4.2.1.1 Dự báo phát thải khí nhà kính của tỉnh  

Trên cơ sở số liệu QH và phương hướng phát triển các ngành kinh tế chính 

(công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải) và xu hướng của các vấn đề môi 

trường chính trong trường hợp thực hiện QH và hệ số phát thải phù hợp với điều kiện 

tỉnh Lạng Sơn, các loại khí nhà kính (KNK) được tính toán trên cơ sở phát thải từ 

các lĩnh vực chính gồm: 

(i) Năng lượng:  

Là một trong những nguồn phát thải KNK lớn nhất hiện nay. Lĩnh vực này 

thường đóng góp đến trên 90% lượng CO2 và 75% lượng KNK khác, phát thải ở các 

nước đang phát triển. 95% các khí từ ngành năng lượng là CO2, còn lại là CH4 và 

NO với mức tương đương. Phát thải trong lĩnh vực năng lượng chia thành 3 nhóm: 

Phát thải do đốt cháy nhiên liệu hóa thạch (trong các ngành công nghiệp năng lượng, 

hoạt động giao thông vận tải,…); Phát thải tức thời (tức là lượng khí, hơi thải ra từ 

các thiết bị nén do rò rỉ, không mong muốn hoặc không thường xuyên từ quá trình 

khai thác, chế biến, vận chuyển nhiên liệu,…); Hoạt động thu hồi và lưu trữ các-bon. 

Bảng 3.43: Hệ số phát thải của ngành năng lượng 

TT 
Đối tượng – 

loại KNK 
Đơn vị Hệ số phát thải Lưu ý 

1 Tiêu thụ điện 

 CO2 tấn CO2/MWh 0,8649*  

2 Nhiên liệu hóa thạch (xăng, DO, FO, khí thiên nhiên, LNG, CNG) 
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TT 
Đối tượng – 

loại KNK 
Đơn vị Hệ số phát thải Lưu ý 

 CO2 

kgCO2/TJ 

67.183** Hệ số chuyển đổi từ m3 

sang TJ lấy theo giá trị 

chuyển đổi trung bình 

của từng loại nhiên liệu. 

Hệ số chuyển đổi= 

0,05129 TJ/ m3 

 CH4 8** 

 N2O 

0,4** 

Ghi chú: 

(*) Cục Biến đổi khí hậu - BTNMT, 2020 

(**) Hướng dẫn IPCC năm 2006. 

Trên số liệu hoạt động và hệ số phát thải như trình bày tại Bảng 3.43, nhóm 

ĐMC đã ước tính lượng phát thải KNK đối với lĩnh vực năng lượng năm 2020 và 

2030 như trình bày tại Bảng 3.44. 

Bảng 3.44: Kết quả tính toán phát thải KNK cho ngành năng lượng theo 

phương án đề ra trong QHT   

STT 
 Đơn vị 

tính 

Năm  

2020 2030 

I Tiêu thụ điện    

 Số liệu tiêu thụ  MWh 750.047 1.611.848 

 CO2 tấn 648.716 1.394.087 

II Sản xuất điện    

 Số điện hoạt động MWh 908.000 1.943.120 

 CO2 Tấn 567.046 1.213.478 

III Tiêu thụ nhiên liệu    

 Số liệu tiêu thụ TJ 1.792 3152,3 

 CO2 tấn 120.362 211.783 

 CH4 tấn 14,3 25,2 

 N2O tấn 0,71 1,26 

 Tổng lượng CO2- eq nghìn tấn 2.875,6 6.165,7 

Nguồn: Nhóm ĐMC tính toán dựa trên số liệu của QHT   

(ii) Công nghiệp: 

Hầu hết các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh đều có sử dụng nhiên liệu hóa 

thạch (than đá, dầu DO, dầu FO, khí gas…) từ đó phát sinh ra một lượng lớn khí CO2 

là tác nhân chính gây ra hiệu ứng nhà kính: 
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Phát thải khí trong ngành công nghiệp chủ yếu là khí NOx và CO2. Để ướng 

tính lượng phát thải khí nhà kính của ngành công nghiệp cần dựa trên cơ sở diện tích 

đất công nghiệp được lấp đầy và trên cơ sở khối lượng sản phẩm công nghiệp theo 

Quy hoạch. Bảng 3.45 cung cấp một số thông tin về các hệ số phát thải.  

Bảng 3.45: Hệ số phát thải của ngành công nghiệp 

TT Đối tượng phát thải Đơn vị Hệ số phát thải 

1 KCN – tính theo diện tích KCN 

được lấp đầy (ha) 

  

 + NOx kgCO2/ha/ngày đêm 0,013 

 + CO2 kgCO2/ha/ngày đêm 0,002 

2 Các ngành công nghiệp – tính 

theo sản lượng (tấn) và mức tiêu 

thụ năng lượng (TJ) 

  

 + CO2 kgCO2/TJ 94600 

 + CH4 kgCO2/TJ 10 

 + N2O kgCO2/TJ 1,5 

 Với: 

+ Gạch xây dựng: 0,0000033 

TJ/viên 

+ Các SP khác: 0,000811867 

TJ/tấn 

  

Nguồn: IPCC 2006 

Bước tiếp theo để ước tinh lượng phát thải KNK trong ngành công nghiệp (chủ 

yếu là khí NOx và CO2), cần thu thập các số liệu hoạt động (đặc biệt là sản lượng 1 

số sản phẩm công nghiệp chính). Bảng 3.46 trình bày số liệu hoạt động liên quan đến 

2 nhóm sản phẩm công nghiệp là gạch xây dựng và thép cán. 
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Bảng 3.46: Số liệu hoạt động phát triển ngành công nghiệp 

Năm 

Tỷ lệ lấp 

đầy KCN 

Sản lượng 

Gạch xây dựng Chì thỏi Xi măng 

(ha) (viên) (tấn) (nghìn tấn) 

2020 64 398.354 2.236.476 1.160 

2030 5.011 557.008 2.814,148 1.643 

Nguồn: Số liệu quy đổi dựa trên NGTK tỉnh Lạng Sơn và Dự thảo QHT   

Sau khi có hệ số phát thải và số liệu hoạt động có thể ước tính được lượng phát 

thải KNK trong ngành công nghiệp trên địa bản tỉnh Lạng Sơn năm 2020 và dự tính 

cho năm 2030. Kết quả tính toàn được trình bày tại Bảng 3.47, theo đó năm 2020 

ước tính có khoảng 171,9 ngàn tấn CO2 tđ và đến năm 2030 con số này sẽ tăng lên 

216,4 ngàn tấn. 

Bảng 3.47: Kết quả tính toán phát thải KNK cho một số ngành công nghiệp 

trong trường hợp thực hiện Quy hoạch 

Lĩnh vực KNK (tấn) 
Năm 

2020 2030 

Tỷ lệ lấp đầy KCN 
NOx 303,68 24.172 

CO2 46,72 3.718,9 

Gạch nung 

CO2 32 46 

CH4 0,0034 0,00483 

N2O 0,0005 0,0007 

Chì thỏi CO2 3.810 7.452 

Xi măng CO2 603.200 854.100 

Tổng lượng CO2-tđ nghìn tấn 607,3 889,5 

Nguồn: Nhóm ĐMC tính toán dựa trên số liệu của QHT  

(iii) Ngành nông nghiệp: 

Nguồn gây phát thải chủ yếu là do quá lạm dụng phân hóa học, thuốc bảo vệ 

thực vật làm tỷ lệ phân, thuốc thất thoát cao gây phát thải khí N2O; việc giữ nước 

thường xuyên trong đồng ruộng gây phát thải khí CH4; thói quen đốt phụ phẩm, rơm 

rạ sau thu hoạch phát thải một lượng lớn CO2. Trong chăn nuôi, các khí nhà kính bao 
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gồm CH4 và N2O phát thải thông qua quá trình tiêu hóa thức ăn, thải phân và lưu giữ 

chất thải của gia súc (Bảng 3.48). 

Bảng 3.48: Hệ số phát thải CH4 của ngành nông nghiệp 

TT Đối tượng phát thải Đơn vị Hệ số phát thải 

1 Trồng lúa   

 + Đông xuân - 180 ngày kg/ha/ngày 

1,3  + Hè thu - 150 ngày kg/ha/ngày 

 + Vụ mùa - 150 ngày kg/ha/ngày 

2 Chăn nuôi   

 + Bò kg/con/năm 47 

 + Trâu kg/con/năm 55 

 + Lợn kg/con/năm 1 

 + Gia cầm kg/con/năm 0,02 

Nguồn: IPCC 2006 

Thống kê số liệu về diện tích trồng lúa và số lượng vật nuôi của tỉnh Lạng Sơn 

năm 2020 và 2030 có thấy giảm về diện trích trồng lúa, gia cầm nhưng tăng số lượng 

bò, trâu và lợn. Chi tiết xem tại Bảng 3.49.  

Bảng 3.49: Tổng hợp số liệu về diện tích trồng lúa và phát triển chăn nuôi  

TT  Đơn vị tính 2020 2030 

I Trồng lúa  (ha)   

 Diện tích  21.153 19.954 

II Chăn nuôi  (con)   

 Bò  35.591 57000 

 Trâu  79.160 113000 

 Lợn  110.331 500.000 

 Gia cầm  5.323.964 5.200.000 

Nguồn: Dự thảo QHT, 10/2022 

Từ số liệu thống kê, số liệu dự báo và hệ số phát thải. Phát thải Mê-tan (CH4) 

trong sản xuất nông nghiệp (trồng lúa và chăn nuôi) năm 2020 và 2030 cho thấy, 

lượng phát thải từ trồng lúa có xu thế giảm nhưng tổng lượng phát thải năm 2030 so 
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với năm 2020 có sự gia tăng. Cụ thể về phát thải KNK từ trồng lúa và chăn nuôi trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn được trình bày tại Bảng 3.50. 

Bảng 3.50: Kết quả tính toán phát thải CH4 (tấn/năm) cho ngành trồng trọt, 

chăn nuôi trong trường hợp thực hiện Quy hoạch 

TT 
 Đơn vị tính 

(tấn/năm) 
2020 2030 

I. Trồng lúa  10.037 9.468 

II Chăn nuôi     

 Bò  1.673 2.679 

 Trâu  4.354 6.215 

 Lợn  110 500 

 Gia cầm  106 104 

 Tổng lượng CO2- tđ Nghìn tấn 16,28 18,9 

Chất thải: 

Phát thải khí nhà kính trong quá trình xử lý chất thải chủ yếu là khí CH4 từ 

hoạt động chôn lấp, thiêu hủy, đốt chất thải rắn tại các bãi chôn lấp, xử lý và xả nước 

thải tại các khu công nghiệp. Hệ số phát thải mặt định từ CTR sinh hoạt và nước thải 

sinh hoạt được thể hiện tại Bảng 3.51.  

Bảng 3.51: Hệ số phát thải của chất thải 

Loại chất thải Đơn vị Hệ số 

Chất thải rắn sinh hoạt 

(1,1 kg/người/ngày) 
tấnCH4/tấnCTRSH 0,020* 

Nước thải sinh hoạt 

(200l/người/ngày) 
tấnCH4/người/năm 0,0005* 

Nguồn: IPCC 2006  

Kết quả tính toán lượng phát thải KNK từ CTR sinh hoạt và nước thải sinh 

hoạt được trình bày chi tiết tại Bảng 3.52. 
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Bảng 3.52: Lượng phát thải KNK từ CTR sinh hoạt và nước thải sinh hoạt 

Năm Dân số 

(người) 

Tổng 

lượng 

CO2- tđ 

(tấn) 

Chất thải rắn Nước thải sinh hoạt 

Lượng 

phát sinh 

(tấn) 

Lượng 

phát 

thải 

CH4 

(tấn) 

Chuyển 

đổi CH4 

ra CO2- 

tđ(tấn) 

27,9 

Lượng 

phát sinh 

(tấn) 

Lượng 

phát 

thải 

CH4 

(tấn) 

Chuyển 

đổi 

CH4 ra 

CO2- tđ 

(tấn) 

2020 788.700 159.050 316.663 6.333 158.325 57.575 29 725 

2030 948.078 191.200 380.653 7.613 190.325 69.210 35 875 

Nguồn: Tính toán của nhóm ĐMC, 2022 

Như đã đề cập, tiềm năng phát thải KNK được tính toán dựa trên số liệu QHT 

đã đề ra, để có tính toán chính xác con số phát thải của từng lĩnh vực cần thêm nhiều 

thời gian, số liệu đầu vào cần hiệu chỉnh và đối chiếu một cách hệ thống, không học 

và theo chuỗi thời gian. Theo quả tính toán tổng lượng phát thải KNK từ lĩnh vực 

năng lượng (bao gồm cả GTVT), công nghiêp, nông nghiệp (gồm chăn nuôi và trồng 

trọt-tập trung vào sản xuất lúa-gạo) và chất thải (gồm cả CTR và nước thải) được 

trình bày tại Bảng 3.53.  

Bảng 3.53: Tổng hợp kết quả tính toán tiềm năng phát sinh KNK (nghìn tấn 

CO2/năm) theo các lĩnh vực khi thực hiện Quy hoạch 

Năm 
Tổng phát thải 

(nghìn tấn CO2 tđ) 

Năng 

lượng 

Công 

nghiệp 

Trồng trọt, 

chăn nuôi 
Chất thải 

2020 3.658,23 2.875,60 607,3 16,28 159,05 

2030 7.265,30 6.165,70 889,5 18,9 191,2 

Nguồn: Tính toán của nhóm ĐMC, 2022 

Tuy nhiên, trong báo cáo này số liệu từ QH có độ tinh cậy cao, từ đó có thể sử 

dụng kết quả tính toán phát thải KNK như một nguồn số liệu liệu tham khảo về quy 

mô và xu hướng phát thải KNK của tỉnh Lạng Sơn trong thời gian tới (Hình 3.4) để 

có cái nhìn tổng quát cũng như có các biện pháp giảm nhẹ phù hợp thông qua lồng 

ghép trong kế hoạch, chương trình phát triển KT-XH, hoặc thực hiện độc lập trong 

quá trình triển khai QHT Lạng Sơn. 
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Hình 3.4. Diễn biến tiềm năng phát sinh KNK giai đoạn 2020 – 2030 của tỉnh 

Lạng Sơn theo phương án QHT  

Nguồn: Tính toán của nhóm ĐMC, 2022 

Nhận xét: Đi cùng với phát triển kinh tế -xã hội, lượng phát sinh KNK cũng 

tăng tuyến tính hàng năm, đến năm 2030 lượng phát thải dự báo sẽ tăng 50% so với 

năm 2020 và đạt mức 7,2 triệu tấn (Hình 3.4). Do đó để thực hiện mục tiêu giảm 9% 

như Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) mà Việt Nam đã cam kết, tỉnh  cần 

có các biện pháp phù hợp trong vấn đề giảm nhẹ tiềm năng phát thải KNK bằng các 

biện pháp kỹ thuật, phương thức quản lý và mô hình phát triển phù hợp, theo hướng 

xanh, tuần hoàn và bền vững, ít phát thải,... 

3.4.2.1.2. Tác động của việc thực hiện QHT đến năng lực thích ứng với BĐKH của 

tỉnh Lạng Sơn  

Trong thời gian qua, Lạng Sơn đã triển khai kế hoạch về phòng, chống giảm 

nhẹ thiên tai, kế hoạch ứng phó với BĐKH và từng bước nâng cao năng lực thích 

ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là hệ thống thoát nước đô thị, hệ 

thống thuỷ lợi,... Bên cạnh đó, vấn đề BĐKH, trong đó có nội dung về thích ứngđã 

được lồng ghép trong một số quy hoạch, kế hoạch và chương trình đầu tư,phát triển 

của tỉnh. Do đó, năng lực thích ứng với BĐKH của tỉnh Lạng Sơn hiện nay đã được 

cải thiện so với trước đây. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm 
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của cộng đồng về chủ động ứng phó với BĐKH, sử dụng tiết kiệm năng lượng, ít 

phát thải khí nhà kính được tăng cường. Nhận thức của các cấp các ngành và các 

tầng lớp nhân dân, cộng đồng về tác động của BĐKH và trách nhiệm ứng phó với 

BĐKH được chuyển biến tích cực. 

Tỉnh Lạng Sơn đã ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình phòng chống thiên 

tai và ứng phó với BĐKH như tập trung cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi, cơ bản 

đáp ứng năng lực phòng chống thiên tai, sẵn sàng ứng phó với biến đổi khí hậu trong 

điều kiện bình thường và đáp ứng yêu cầu tưới, tiêu, phục vụ nhu cầu sản xuất và 

dân sinh. Đê điều được tu bổ, củng cố vững chắc hơn, phong trào kiên cố hóa kênh 

mương kết hợp với giao thông nông thôn phát triển trên toàn địa bàn tỉnh. 

+ Các dự án về phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu được đẩy 

nhanh tiến độ, nhiều dự án đã và đang được thực hiện như: Xây dựng công trình thoát 

lũ cho các xã vùng thấp trũng, kè bờ sông trên địa bàn thị trấn Thất Khê (huyện Tràng 

Định); thị trấn Na Sầm (huyện Văn Lãng); thị trấn Lộc Bình (huyện Lộc Bình); một 

số đoạn qua thành phố Lạng Sơn… 

Hệ thống quan trắc, theo dõi cảnh báo sớm các hiện tượng khí hậu cực đoan 

đã được quan tâm đầu tư tích hợp trong mạng lưới quan trạng môi trường của tỉnh.  

Trong thời gian tới khi thực hiện QHT giai đoạn 2021-2030, đặc biệt là việc 

thực hiện phương án phòng chống thiên tai và ứng phó với BĐKH trên địa bàn tỉnh, 

bao gồm các nội dung: (1) Phân vùng rủi ro đối với từng loại hình thiên tai, (2) Cơ 

chế phối hợp thực hiện quản lý rủi ro thiên tai, (3) Phương án quản lý rủi ro thiên tai, 

thích ứng với BĐK, (4) Phương án phòng chống lũ các tuyến sông có đê, phát triển 

hạ tầng phòng chống thiên tai sẽ tiếp tục nâng cao khả năng thích ứng của địa phương. 

Cụ thể như sau: 

(1) Phân vùng rủi ro thiên tai 

Dự thảo QHT đã phân vùng rủi ro đối với các loại hình thiên tai thường xảy 

ra trên địa bàn tỉnh được trình bày chi tiết tại Bảng 3.54. 

Bảng 3.54: Phân cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh  

Tên địa phương Mưa 

lũ 

Sạt lở, 

trượt lở đất 

Rét đậm, rét hại 

và sương muối 

Dông 

lốc sét 

Lũ 

quét 

Thanh phố Lạng Sơn   Cấp 3 Cấp 1 Cấp 3 Cấp 1 Cấp 1 
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Cao Lộc  Cấp 1 Cấp 1 Cấp 3 Cấp 1 Cấp 1 

Văn Quan  Cấp 1 Cấp 2 Cấp 2 Cấp 1 Cấp 1 

Chi Lăng Cấp 1 Cấp 2 Cấp 2 Cấp 1 Cấp 1 

Đình Lập Cấp 4 Cấp 2 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 1 

Lộc Bình  Cấp 3 Cấp 3 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 3 

Bắc Sơn  Cấp 3 Cấp 1 Cấp 2 Cấp 1 Cấp 1 

Văn Lăng Cấp 2 Cấp 3 Cấp 2 Cấp 1 Cấp 1 

Tràng Định  Cấp 3 Cấp 3 Cấp 3 Cấp 2 Cấp 2 

Bình Gia  Cấp 1 Cấp 2 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 2 

Hữu Lũng  Cấp 3 Cấp 1 Cấp 1 Cấp 3 Cấp 1 

Nguồn: Tổng hợp từ Dự thảo QHT Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030 

(2) Phối hợp thực hiện quản lý rủi ro thiên tai 

Cơ chế phối hợp thực hiện biện pháp quản lý rủi ro thiên tai, cụ thể trong việc 

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được thực hiện trên địa bàn tỉnh  theo 

các quy định của Luật phòng, chống thiên tai.  

Hiện nay, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT & 

TKCN) cấp tỉnh đã được kiện toàn, tổ chức bộ máy đã vận hành theo đúng chức 

năng, nhiệm vụ mà Luật Phòng chống thiên tai đề ra với 3 cấp (i) Ban Chỉ huy 

PCTT & TKCN cấp tỉnh; (ii) Ban Chỉ huy PCTT &TKCN cấp huyện; (iii) Ban Chỉ 

huy PCTT &TKCN cấp xã. 

(3) Phương án quản lý rủi ro thiên tai, thích ứng với BĐKH 

Dự thảo QHT Lạng Sơn đã xây dựng các phương án và giải pháp ứng phó phù 

hợp với từng loại hình thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai. Cụ thể gồm có: 

- Phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão, siêu bão 

- Phương án ứng phó với giông, lốc, sét, mưa đá 

- Phương án ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt 

- Phương án và giải pháp ứng phó với nắng nóng, hạn hán 

Bên cạnh các phương án và giải pháp về kỹ thuật nêu trên, dự thảo QHT cũng 

đưa ra phương án huy động nguồn lực cho ứng phó với thiên tai và BĐKH trên địa 
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bản tỉnh. Theo đó, nguồn lực cho ứng phó với BĐKH và thiên tai được huy động như 

sau: 

- Về nhân lực: Huy động nguồn nhân lực từ các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình 

và cá nhân, từ các cấp tỉnh, huyện và xã. 

- Về nguồn lực tài chính: Sử dụng ngân sách trung ương, ngân sách địa phương 

và huy động nguồn lực theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. 

(4) Phương án phòng chống lũ, phát triển hạ tầng phòng chống thiên tai 

a) Phương án phòng chg chống lũ, phát triển hạ  

Dự thảo QHT đã xây dựng phương án chống lũ của các tuyến sông như sau:   

- Phương án trước mắt: 

+ Xây dựng các phương án, kịch bản di dời các hộ dân ở khu vực ven sông, 

suối, khu vực trũng thấp vùng hạ lưu khi có tình huống xấu do thiên tai gây ra  

+ Xây dựng các phương án bảo vệ đập, hồ chứa, công trình xung yếu; phương 

án ứng phó với ngập lụt... 

+ Phổ biến sâu rộng tới tất cả người dân và các cấp chính quyền vùng có nguy 

cơ xảy ra các loại hình thiên tai hiểu biết về các biện pháp ứng phó khi xảy ra thiên 

tai. 

+ Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai và truyền tin tới người dân và 

chính quyền địa phương bằng cả hệ thống dự báo quốc gia, khu vực và dự báo tại 

chỗ, thuê dịch vụ từ các doanh nghiệp; huy động nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách trung 

ương, địa phương và các nguồn hỗ trợ khác. 

- Phương án lâu dài 

Xây dựng chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai khu vực, trong đó tập 

trung chính vào việc nâng cao năng lực ứng phó với lũ, lũ quét, ngập lụt, trượt lở đất 

đá; lắp đặt cảnh báo tại một số điểm có nguy cơ cao; xây các đập ngăn lũ bùn đá 

(sabo) tại các nơi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, lũ ống. 

b) An toàn hồ chứa 

Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hiện có 160 hồ chứa nước đều được đăng ký an 

toàn đập tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, báo cáo và cung cấp các thông 

tin có liên quan đến việc quản lý an toàn đập theo đúng quy định. 
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- Lập quy trình vận hành điều tiết hồ chứa đối với các hồ chứa chưa có quy 

trình vận hành; 

- Hàng năm xây dựng phương án PCTT và TKCN của các hồ chứa, phương 

án bảo vệ đập. 

- Phương án phòng chống lũ lụt cho vùng hạ du hồ chứa: xây dựng phương án 

và lập bản đồ ngập lụt cho vùng hạ du: 6 hồ (sông Lục Nam, sông Thương, sông 

Trung, suối Pò Nhùng, suối Cò Riền, sông Kỳ Cùng); cần phải xây dựng phương án 

và lập bản đồ ngập lụt vùng hạ du thêm 31 hồ chứa 

c) Các nhóm giải pháp về phòng, chống lũ 

Dự thảo QHT cũng đã đưa ra các nhóm giải pháp cụ thể về phòng chống lũ 

như sau: 

Nhóm giải pháp công trình: 

+ Xây dựng công trình thoát lũ cho các xã vùng thấp trũng, kè bờ sông trên địa 

bàn thị trấn Thất Khê (huyện Tràng Định); thị trấn Na Sầm (huyện Văn Lãng); thị 

trấn Lộc Bình (huyện Lộc Bình); một số đoạn qua thành phố Lạng Sơn… 

+ Sửa chữa hoặc làm mới cầu Pác Luồng vì cầu này đã xuống cấp nghiêm trọng 

và là cây cầu duy nhất từ huyện đi Bình Gia và các xã miền tây của huyện. 

+ Sửa chữa các công trình đã xuống cấp: Cống hồ Cai Hiển thuộc xã Tân Thành, 

hồ Khuôn Pinh,  xã Hòa Sơn, hồ Cốc Lùng, xã Hòa Thắng và 05 ngầm qua suối của 

xã Hòa Sơn thường xuyên bị chia cắt trong mùa mưa lũ. 

+  Nâng cấp 02 đoạn đường liên xã của thôn Chim và thôn Keo xã Minh Hòa 

thường xuyên bị ngập lụt và chia cắt trong mùa mưa lũ 

+ Sửa chữa các công trình đầu mối mùa mưa bão biệt đảm bảo an toàn tuyệt đối  

đối với các hồ chứa lớn như: Hồ Phai Danh, Rọ Hoạt xã Hoàng Văn Thụ, Rọ Nặm, 

Nà Thín Thị trấn Bình Gia, Nặm Lìn xã Tân Văn... huyện Bình Gia 

+ Sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi mương Đông Đăm, xã Hoa Thám. 

+ Xây dựng làm đường vào hồ Phai Quang 

+ Sửa chữa, thay mới Van tháp và cải tạo sửa chữa đập tràn hồ Bãi Hào thuộc 

huyện Chi Lăng 

+ Gia cố nhằm hạn chế, giảm thiểu trượt lở tại khu vực dọc các tuyến đường 

giao thông như tỉnh lộ 236, 237, 237b, 237c và QL 4B huyện Lộc Bình; tuyến đường 

TL228, TL228C, TL229 thuộc địa phận xã Quốc Việt, QL4A (từ Thất Khê đi Văn 
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Quan), QL3B (đoạn từ xã TT Thất Khê đi xã Đoàn Kết) huyện Tràng Định; Tuyến 

đường quốc lộ 4A, tỉnh lộ 229, 233 và 232 (đoạn từ xã Tân Lang đi Thành Hòa), từ 

xã Gia Miễn đi sang huyện Văn Quan, đoạn từ xã Gia Miễn đi Văn Mịch, quốc lộ 

4B của huyện Văn Lãng. 

+ Nâng cấp đoạn đường liên xã thường xuyên bị ngập lụt và chia cắt trong mùa lũ 

thuộc xã Minh Hòa - huyện Hữu Lũng.  

+  Rà soát, sửa chữa nâng cấp và xây mới hệ thống rãnh thoát nước tại các tuyến 

đường để đảm bảo thoát nước khi có mưa, lũ. 

+  Gia cố, sửa chữa các tuyến đường huyện ĐH64 từ thôn Khuổi Lào xã Thiện 

Hòa đến Trung Tâm xã Yên Lỗ; Tuyến đường ĐH61 từ Trung tâm xã Quý Hòa đến 

Trung tâm xã Vĩnh Yên tại huyện Bình Gia 

+  Huyện Văn Quan: Nâng cấp sửa chữa tuyến đường ĐT 232 đoạn Na Sầm – Vĩnh 

Lại, thường xuyên bị ngập đoạn cầu Hát Bon, nâng cấp sửa chữa tuyến đường DDH59 

đoạn Ba Xã- Chợ Bãi 

+  Huyện Cao Lộc: Xây dựng cầu dân sinh tại các xã Gia Cát gồm các cầu Nà Pinh, 

Cầu Nà Hán, Cầu An Rinh. 

Nhóm giải pháp phi công trình: 

(i) Cắm mốc chỉ giới hành lang bảo về đê điều 

Cắm mốc chỉ giới hành lang bảo về đê điều, chỉ giới các khu dân cư tập trung 

hiện có và tồn tại, các khu được phép nghiên cứu xây dựng. 

(ii) Đảm bảo tuyến thoát lũ  

Khi xuất hiện lũ vượt báo động cấp III UBND tỉnh cần có phương án chỉ đạo, 

tổ chức công tác sơ tán các hộ dân trong chỉ giới thoát lũ theo qui định của pháp luật. 

(iii) Tổ chức quản lý và hộ đê 

- Quan trắc khí tượng thuỷ văn: Tổ chức tốt mạng lưới quan trắc khí tượng, 

thủy văn phục vụ việc điều hành phòng chống lũ, dự báo trước khả năng lũ lớn trên 

các hệ thống sông ngòi của tỉnh. 

- Cảnh báo dự báo: Tăng cường hiệu lực của công tác dự báo để kịp thời có 

biện pháp phòng, chống nhằm giảm tối đa thiệt hại về người và tài sản. 
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- Tổ chức cứu nạn, cứu hộ: Mạng lưới cứu hộ, cứu nạn phải được tổ chức chặt 

chẽ, có đầy đủ phương tiện, lương thực, thực phẩm, thuốc phòng chữa bệnh, người 

và tải cứu thương. 

- Chỉ đạo, điều hành: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân những 

kiến thức cần thiết, kiểm tra các khu vực trọng điểm, triển khai các phương án, kế 

hoạch phòng chống xuống các cơ sở xã, phường, đơn vị sản xuất, cụm dân cư. Tại 

các địa bàn xung yếu, tổ chức thành lập đội xung kích, thực hiện chế độ thường trực 

24/24 giờ trong ngày trong suốt mùa mưa lũ. 

Kiểm tra và có biện pháp ngăn chặn các hành vi đào đất, cát và khai thác vật 

liệu khác làm ảnh hưởng đến an toàn đê, kè, cống, buộc các tổ chức cá nhân đã vi 

phạm phải khôi phục lại nguyên hiện trạng công trình. 

- Củng cố bộ máy lực lượng chuyên trách: Củng cố bộ máy Chi cục đê điều và 

các Hạt quản lý đê để đảm đương được nhiệm vụ quản lý đê điều và phòng chống lụt 

bão (bao gồm: nhân sự, thiết bị kỹ thật, phương tiện làm việc…). Tăng cường trách 

nhiệm của các cấp chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền trong nhân dân 

để giảm bớt các hành vi vi phạm Luật đê điều. 

(iv) Công tác thông tin tuyên truyền 

Tiến hành các đợt diễn tập, phổ biến kiến thức về PCLB để mọi cấp mọi ngành 

và toàn thể nhân dân thấy được đây là nhiệm vụ quan trọng và thiết thực rất cần thiết 

của toàn xã hội. Thường xuyên thông báo về dự báo thời tiết khi có mưa lũ xảy ra 

trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân, cơ quan phòng chống lụt bão 

và chính quyền trong vùng lũ tìm biện pháp kê kích hoặc sơ tán khi cần thiết. 

(v) Ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống lũ. 

Xây dựng các phần mềm quản lý đê điều, quản lý các số liệu khí tượng thủy 

văn, thường xuyên cập nhật các số liệu thông tin về mực nước trên các tuyến sông, 

đặc biệt tỉnh hệ thống sông Hồng, sông Luộc có đặc điểm thủy văn, thủy lực tương 

đối phức tạp, chịu ảnh hưởng biến đổi khí hậu, đặc biệt là lũ cực đoan. 

(vi) Cơ chế chính sách trong đầu tư tu bổ và hộ đê PCLB 

Tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách đã được tỉnh ban hành để hỗ trợ phát 

triển và hoàn thiện hệ thống các công trình phòng chống lũ trên phạm vi toàn tỉnh 

Lạng Sơn. 
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- Chính sách đầu tư: Xây dựng, tu bổ và nâng cấp công trình, huy động các 

nguồn vốn trong, ngoài nước và sự đóng góp của dân trong vùng nhất là trong tu bổ 

hệ thống đê kè phòng chống lũ và sạt lở bờ sông. 

- Chính sách ưu tiên cộng đồng: Gắn công tác phòng chống thiên tai với các 

chính sách xã hội trong việc giải quyết vấn đề ngập lũ, ô nhiễm môi trường, mất đất 

sản xuất, nhất là ở các khu vực ngoài bãi sông, góp phần giảm nghèo, từng bước ổn 

định đời sống cho nhân dân.  

- Chính sách xã hội hóa về công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai: Tạo 

cơ chế hợp lý, nâng cao hiệu quả đầu tư và khuyến khích sự tham gia của tất cả các 

nguồn lực xã hội trong và ngoài tỉnh trong công tác xây dựng hệ thống công trình 

phòng chống lũ, nâng cao nhận thức cộng đồng về lũ lụt và phòng chống giảm nhẹ 

thiên tai. 

- Các văn bản về xử phạt hành chính: Thực hiện nghiêm các quy định về 

thưởng, phạt khi có hành vi phá hoại công trình, lấn chiếm bãi sông, gây ô nhiễm 

nguồn nước... Nâng cao trách nhiệm của người quản lý và đối tượng hưởng lợi trong 

công tác PCLB. 

(vii) Công tác tổ chức cứu nạn, cứu hộ, nâng cao nhận thức cộng đồng trong 

công tác phòng chống lũ. 

- Tổ chức chặt chẽ mạng lưới cứu hộ cứu nạn, trang bị đầy đủ các phương tiện 

như phao cứu sinh, bao tải cát... Chuẩn bị đủ lương thực, thực phẩm, thuốc phòng 

chữa bệnh, người và tải cứu thương giải quyết sơ cứu kịp thời ngay tại hiện trường 

và chuyển đến bệnh viện với thời gian nhanh nhất. 

- Nâng cao sự hiểu biết của nhân dân pháp luật về đê điều, phòng chống lụt 

bão, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và các phòng chống và giảm nhẹ thiên tai; 

các loại hình thiên tai, đặc điểm thiên tai thường xảy ra trên địa bàn và biện pháp 

phòng tránh. 

- Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn và truyền thông phổ biến kiến thức, kinh 

nghiệm về phòng, chống thiên tai cho dân cư ở các địa phương thường xuyên bị ảnh 

hưởng bởi thiên tai. 

(viii) Kiện toàn tổ chức bộ máy và triển khai của các cấp, các ngành 

- Củng cố Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, xã, 

phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên.  
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- Tổ chức đội xung kích ứng cứu, tổ y tế cơ động tại các xã, phường và thị trấn 

trên địa bàn tỉnh.  

- Rà soát về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động, cơ chế 

phối hợp, phân công nhiệm vụ của Ban chỉ huy PCLB & TKCN các cấp và các ngành. 

- Từng bước chuyên môn hoá đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống và 

giảm nhẹ thiên tai nhất là đơn vị cấp cơ sở. Nâng cấp trụ sở làm việc, đồng thời đầu 

tư trang thiết bị và công nghệ phục vụ công tác chỉ huy, điều hành công tác PCLB & 

TKCN các cấp. 

- Khuyến khích thành lập các tổ chức hỗ trợ quản lý thiên tai, các cơ sở đào 

tạo, huấn luyện phục vụ cho phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. 

(ix) Nâng cao năng lực, dự báo cảnh báo thiên tai 

Nâng cấp hệ thống các trạm thuỷ văn trong tỉnh, xây dựng và nâng cấp các 

trạm thuỷ văn khu vực nhằm nâng cao năng lực dự báo về biến đổi của mực nước 

trong mùa lũ. 

3.4.2.2. Đánh giá, dự báo tác động của các kịch bản biến đổi khí hậu đối với QHT 

3.4.2.2.1. Kịch bản biến đổi khí hậu tỉnh Lạng Sơn 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng 

cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Kêt quả thực hiện nhiệm vụ đã xây dựng kịch 

bản BĐKH tỉnh Lạng Sơn theo 4 kịch bản nồng độ KNK, gồm: kịch bản nồng độ 

KNK thấp (RCP2.6), kịch bản nồng độ KNK trung bình thấp (RCP4.5), kịch bản 

nồng độ KNK trung bình cao (RCP6.0) và kịch bản nồng độ KNK cao (RCP8.5). 

Trong đó xác định kịch bản RCP4.5 là phù hợp với điều kiện phát triển KT-XH của 

tỉnh Lạng Sơn. 

a) Nhiệt độ trung bình năm 

Nhiệt độ ở các địa phương trong tỉnh Lạng Sơn được dự tính gia tăng trong 

suốt thế kỷ 21 theo các phương án kịch bản. Nhìn chung, mức gia tăng nhiệt độ của 

các địa phương là khá tương đồng nhau ở cùng thời kỳ và cùng kịch bản (Bảng 3.55). 
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Bảng 3.55: Kịch bản biến đổi nhiệt độ trung bình năm (0C) theo các kịch bản 

TT Huyện/TP Thời kỳ trong thế kỷ 21 

2016-2036 2046-2065 2080-2099 

RCP2.6 RCP4.5 RCP6.0 RCP8.5 RCP2.6 RCP4.5 RCP6.0 RCP8.5 RCP2.6 RCP4.5 RCP6.0 RCP8.5 

1 TP Lạng Sơn 0.8 0.6 0.6 1.1 1.3 1.7 1.1 2.3 1.4 2.2 2.3 4.1 

2 Tràng Định 0.8 0.6 0.6 1.0 1.3 1.7 1.1 2.4 1.4 2.5 2.3 4.4 

3 Bình Gia 0.8 0.6 0.6 1.0 1.3 1.7 1.1 2.4 1.4 2.5 2.3 4.4 

4 Văn Lãng 0.8 0.6 0.6 1.1 1.3 1.7 1.1 2.3 1.4 2.2 2.3 4.1 

5 Bắc Sơn 0.8 0.6 0.6 1.1 1.3 1.8 1.1 2.4 1.4 2.5 2.3 4.3 

6 Văn Quan 0.8 0.6 0.6 1.1 1.3 1.8 1.1 2.4 1.4 2.5 2.3 4.3 

7 Hữu Lũng 0.8 0.7 0.6 1.1 1.3 1.8 1.1 2.3 1.4 2.5 2.3 4.3 

8 Cao Lộc 0.8 0.6 0.6 1.1 1.3 1.7 1.1 2.3 1.4 2.2 2.3 4.1 

9 Chi Lăng 0.8 0.6 0.6 1.1 1.3 1.7 1.1 2.3 1.4 2.2 2.3 4.1 

10 Lộc Bình 0.8 0.6 0.6 1.1 1.3 1.7 1.1 2.3 1.4 2.2 2.3 4.1 

11 Đình Lập 0.7 0.6 0.6 1.0 1.3 1.7 1.1 2.3 1.4 2.4 2.2 4.2 

Nguồn: Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ “Xây dựng cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050”, Sở TNMT Lạng Sơn, 2020.
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b) Kịch bản lượng mưa trung bình năm 

Xu thế cơ bản là lượng mưa năm được dự tính gia tăng trong thế kỷ 21 theo 

các phương án kịch bản khác nhau. Trong đó, mức độ biến đổi lượng mưa năm ở các 

địa phương là khá tương đồng nhau theo kịch bản RCP2.6 và RCP6.0; phân hóa theo 

không gian khá rõ ràng theo kịch bản RCP4.5 và RCP8.5. Mức gia tăng lượng mưa 

năm vào cuối thế kỷ là cao hơn so với đầu thế kỷ 21. Theo phường án kịch bản 

RCP4.5 và RCP8.5, các huyện ở phía Đông Bắc có xu thế tăng nhiều hơn (Bảng 

3.56).
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Bảng 3.56: Kịch bản biến đổi lượng mưa trung bình năm (%) theo các kịch bản 

TT Huyện/TP Thời kỳ trong thế kỷ 21 

2016-2036 2046-2065 2080-2099 

RCP2.6 RCP4.5 RCP6.0 RCP8.5 RCP2.6 RCP4.5 RCP6.0 RCP8.5 RCP2.6 RCP4.5 RCP6.0 RCP8.5 

1 TP Lạng Sơn 4.0 15.6 3.3 9.3 8.7 18.0 8.1 16.5 10.1 24.9 12.1 27.0 

2 Tràng Định 4.1 16.3 3.0 8.5 8.1 17.4 7.1 14.9 10.1 22.4 11.9 23.4 

3 Bình Gia 4.1 16.3 3.0 8.5 8.1 17.4 7.1 14.9 10.1 22.4 12.1 23.4 

4 Văn Lãng 4.0 15.6 3.3 9.3 8.7 18.0 8.1 16.5 10.1 24.9 12.4 27.0 

5 Bắc Sơn 3.8 18.2 2.9 8.2 8.3 17.7 7.5 16.2 9.5 22.7 12.4 23.6 

6 Văn Quan 3.8 18.2 2.1 8.2 8.3 17.7 7.5 16.2 9.5 22.7 11.3 23.6 

7 Hữu Lũng 2.9 16.8 3.3 8.6 7.4 18.0 6.9 19.1 8.1 24.8 12.1 29.9 

8 Cao Lộc 4.0 15.6 3.3 9.3 8.7 18.0 8.1 16.5 10.1 24.9 12.1 27.0 

9 Chi Lăng 4.0 15.6 3.3 9.3 8.7 18.0 8.1 16.5 10.1 24.9 12.1 27.0 

10 Lộc Bình 4.0 15.6 3.3 9.3 8.7 18.0 8.1 16.5 10.1 24.9 12.1 27.0 

11 Đình Lập 3.8 14.0 3.0 7.5 8.3 16.8 7.1 16.7 9.3 26.2 11.8 27.9 

Nguồn: Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ “Xây dựng cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050”, Sở TNMT Lạng Sơn, 2020. 
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c) Kịch bản cựu trị, cực đoan khí hậu 

c1) Nhiệt độ tối cao 

Nhìn chung, kết quả chi tiết hóa kịch bản nhiệt độ tối cao cho khu vực tỉnh 

Lạng Sơn có xu thế tương tự như kịch bản nhiệt độ trung bình. Một số điểm nổi bật 

về xu thế biến đổi nhiệt độ tối cao trong thế kỷ 21:  

- Các phương án kịch bản đều dự tính gia tăng nhiệt độ tối cao ở các thời kỳ 

trong thế kỷ 21 so với thời kỳ cơ sở. Trong đó, nhiệt độ tối cao tăng nhiều hơn vào 

cuối thế kỷ 21 so với giữa và đầu thế kỷ; tăng nhiều nhất theo kịch bản RCP8.5 và 

tăng ít nhất theo kịch bản RCP2.6, mức tăng theo kịch bản RCP4.5 và RCP6.0 là khá 

tương đồng nhau.  

- Mức tăng của nhiệt độ tối cao là khá tương đồng nhau giữa các địa phương 

trong tỉnh Lạng Sơn, đặc biệt là vào đầu thế kỷ 21; sự phân hóa theo không gian là r 

ràng hơn vào cuối thế kỷ 21. 

c2) Nhiệt độ tối thấp 

Nhìn chung, nhiệt độ tối thấp cũng gia tăng trong toàn bộ tỉnh Lạng Sơn trong 

thế kỷ 21 theo các phương án kịch bản, tương tự như xu thế của nhiệt độ trung bình 

và nhiệt độ tối cao. Một số điểm nổi bật về mức tăng nhiệt độ tối thấp trong các giải 

đoạn của thế kỷ 21 như sau: 

- Nhiệt độ tối thấp có xu thế gia tăng trong toàn tỉnh Lạng Sơn trong suốt thế 

kỷ 21;  

- Mức tăng của nhiệt độ tối thấp ở các địa phương trong tỉnh Lạng Sơn là tương 

đồng nhau trong cùng thời kỳ và cùng kịch bản. Sự khác nhau về mức tăng nhiệt độ 

tối thấp giữa các địa phương là tương đối nhỏ xảy ra vào giai đoạn cuối thế kỷ 21; r 

ràng hơn theo kịch bản RCP8.5. 

- Nhiệt độ tối thấp tăng nhiều nhất theo kịch bản RCP8.5; tăng ít nhất theo 

kịch bản RCP2.6. Mức tăng của nhiệt độ tối thấp theo kịch bản RCP4.5 và RCP6.0 

là khá tương đồng nhau. Trong đó, mức tăng của nhiệt độ tối thấp theo kịch bản 

RCP4.5 cao hơn một chút so với kịch bản RCP6.0. 

c3) Số ngày nắng nóng 
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- Cùng với xu thế gia tăng của nhiệt độ, số ngày nắng nóng được dự tính gia 

tăng trong thế kỷ 21 theo cả ba phương án kịch bản. Trong đó, số ngày nắng nóng 

gia tăng dần từ đầu đến cuối thế kỷ 21 trong cả bốn phương án kịch bản.  

- Số ngày nắng nóng được dự tính tăng nhiều nhất theo kịch bản RCP8.5, đặc 

biệt là vào giai đoạn cuối thế kỷ 21; tiếp đến là kịch bản RCP4.5 (cao hơn một chút 

so với kịch bản RCP6.0) và thấp nhất là theo kịch bản RCP2.6 

- Mức gia tăng số ngày nắng nóng giữa các địa phương là khá tương đồng nhau 

trong cùng một kịch bản và cùng thời kỳ. Sự khác biệt r ràng hơn xảy ra vào giai 

đoạn cuối thế kỷ 21, đặc biệt là theo kịch bản RCP8.5. Một số địa phương có mức 

độ gia tăng số ngày nắng nóng nhiều hơn đáng kể so với các địa phương còn lại, 

gồm: Tràng Định, Bình Gia và Hữu Lũng. 

c4) Số ngày rét đậm rét hại 

- Số ngày rét đậm rét hại được dự tính giảm ở toàn bộ các địa phương của tỉnh 

Lạng Sơn trong suốt thế kỷ 21. Trong đó, số ngày rét đậm, rét hại giảm nhiều nhất 

vào cuối thế kỷ 21 và giảm nhiều nhất theo kịch bản RCP8.5.  

- Mức giảm của số ngày rét đậm rét hại qua các thời kỳ là khá tương đồng 

nhau ở các địa phương trong tỉnh Lạng Sơn 

d) Kịch bản cựu trị, cực đoan lượng mưa 

- Số ngày mưa lớn được dự tính tăng nhẹ ở các thời kỷ trong thế kỷ 21 trên 

toàn bộ các địa phương thuộc tỉnh Lạng Sơn theo cả bốn phương án kịch bản. 

- Mức tăng số ngày mưa lớn ở các địa phương là tương đồng nhau. 

3.4.2.2.2. Tác động của kịch bản biến đổi khí hậu đến các quy hoạch 

Theo kịch bản BĐKH cho tỉnh Lạng Sơn, đến giữa thế kỷ 21, nhiệt độ trung 

bình năm ở các địa phương trong tỉnh Lạng Sơn tăng khoảng 1,7-1,8 oC theo kịch 

bản RCP4.5 và khoảng 2,3-2,4 oC theo kịch bản RCP8.5. Đến cuối thế kỷ 21, nhiệt 

độ trung bình năm ở các địa phương trong tỉnh Lạng Sơn tăng khoảng 2,2-2,5 oC theo 

kịch bản RCP4.5 và khoảng 4,1-4,3 oC theo kịch bản RCP8.5. Trong đó, nhiệt độ 

tăng nhiều nhất vào các tháng mùa đông và mùa thu; tăng ít nhất vào các tháng mùa 

hè. Nhiệt độ tăng ít nhất tại TP. Lạng Sơn, Văn Lãng, Cao Lộc, Chi Lăng và Lộc 

Bình. Còn lượng mưa năm ở các địa phương trong tỉnh Lạng Sơn vào giữa thế kỷ 



 
 

285 

tăng khoảng 16,8-18,0% theo kịch bản RCP4.5 và khoảng 14,9-16,7% theo kịch bản 

RCP8.5. Đến cuối thế kỷ 21, lượng mưa năm ở các địa phương trong tỉnh Lạng Sơn 

tăng khoảng 22,4-26,2% theo kịch bản RCP4.5 và khoảng 23,4-27,9% theo kịch bản 

RCP8.5. Trong đó, lượng mưa được dự tính gia tăng đáng chú ý vào mùa hè ở toàn 

bộ các địa phương trong tỉnh Lạng Sơn (mùa mưa). Ngoài ra, các kết quả dự tính cho 

thấy sự suy giảm đáng kể lượng mưa mùa đông trong thế kỷ 21 (mùa khô). Do vậy, 

nguy cơ gia tăng các hiện tượng cực đoan mưa lớn vào mùa mưa và khô hạn vào mùa 

khô ở khu vực tỉnh Lạng Sơn. Dưới tác động của BĐKH, tần suất và cường độ thiên 

tai, thời tiết khí hậu cực đoan ngày càng gia tăng, gây ra nhiều tổn thất to lớn về 

người, tài sản, các cơ sở hạ tầng về kinh tế, văn hoá, xã hội, tác động xấu đến môi 

trường. 

a) Tác động đến nông nghiệp 

- Tác động đến trồng trọt 

Do tác động của BĐKH các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện nhiều hơn 

với cường độ cao và bất thường. Sự thay đổi các yếu tố khí hậu như nhiệt độ, độ ẩm 

và bức xạ mặt trời làm thay đổi nồng độ các chất gây ô nhiễm gây các hiện tượng 

sâu bệnh lạ phát triển, gây suy giảm năng suất và chất lượng cây trồng. 

Nhiệt độ là yếu tố quan trọng liên quan đến sự tăng trưởng và năng suất cây 

trồng. Nhiệt độ không khí cao trong điều kiện ẩm ướt làm gia tăng mật độ côn trùng, 

nấm bệnh. Khi đó, người nông dân sẽ phải sử dụng nhiều thuôc bảo vệ thực vật làm 

chi phí gia tăng và gây ô nhiễm môi trường.  

Với những thay đổi và nhiệt độ, độ ẩm và hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ có 

tác động lớn tới năng suất và chất lượng cây trồng tại các khu vực sản xuất nông 

nghiệp tập trung của Lạng Sơn như: Vùng trồng lúa (Hữu Lũng, Lộc Bình, Tràng 

Định), Vùng trồng cây hoa màu (Lộc Bình, Cao Lộc, Chi Lăng), Vùng trồng cây ăn 

quả (Tràng Định, Bình Gia, Bắc Sơn, Cao Lộc, Văn Lãng), Vùng trồng cây cảnh (TP. 

Lạng Sơn, Cao Lộc, Hữu Lũng, Bắc Sơn, Lộc Bình), Vùng trồng rau (TP Lạng Sơn, 

Cao Lộc, Lộc Bình, Văn Quan, Bình Gia).  

- Tác động tới chăn nuôi 

BĐKH ảnh hưởng đến số lượng thức ăn chăn nuôi, hiện tượng bão, lũ, hạn hạn 

xảy ra thường xuyên hơn và không theo quy luật; thay đổi chế độ mưa được thể hiện 
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ở sự giảm lượng mưa trong mùa khô và tăng lượng mưa vào mùa mưa. Mưa ít hơn 

vào mùa khô dẫn đến hạn hán nghiêm trọng và kéo dài hơn, làm nhu cầu về nước 

của cây trồng không được đáp ứng đầy đủ, năng suất và phẩm chất nông sản có xu 

hướng giảm và sẽ làm giảm một lượng lớn thức ăn thô xanh cho gia súc.  

Việc nhiệt độ tăng càng làm giảm nhanh chất lượng cỏ và đồng cỏ vì giảm 

nhanh tỷ lệ cây thức ăn họ đậu trên đồng cỏ, bên cạnh đó, do nhiệt độ tăng sẽ làm 

cho đồng cỏ nhanh già hơn, làm giảm chất lượng cỏ nhanh chóng do quá trình lignin 

hóa, giảm hàm lượng các chất dinh dưỡng.  

BĐKH là điều kiện thuận lợi phát triển một số dịch bệnh, làm tăng nguy cơ 

bùng phát các bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc gia cầm như lở mồm long móng, cúm 

gia cầm,... làm suy giảm năng suất cũng như chất lượng vật nuôi. Đối với ngành chăn 

nuôi ở vùng núi Đông Bắc, biến đổi khí hậu là nguyên nhân dẫn đến dịch bệnh trên 

vật nuôi. Cụ thể như hiện tượng sốc nhiệt của vật nuôi do nhiệt độ môi trường tăng 

cao cùng với biên độ dao động nhiệt độ lớn, làm cho vật nuôi không kịp thích ứng. 

Việc bùng phát dịch cúm gia cầm do khí hậu thay đổi phá vỡ sự vận động và di trú 

tự nhiên của các loài chim hoang dã, khiến chúng tiếp xúc nhiều hơn với gia cầm. 

Dịch bệnh lở mồm long móng, tai xanh ở trâu bò và lợn cũng xảy ra ngày càng nhiều 

hơn, thậm chí cả trên gia súc đã được tiêm phòng. 

Các hiện tượng thiên tai như: mưa lớn, bão, lũ quét, lụt lội làm chết vật nuôi, 

gia tăng khả năng dịch bệnh dẫn đến giảm năng suất chăn nuôi. Ảnh hưởng của giá 

rét kéo dài cũng là nguyên nhân gây ra rất nhiều thiệt hại cho ngành chăn nuôi trong 

bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay. Nhiệt độ thấp (rét đậm và rét hại) làm giảm khả 

năng đề kháng của cơ thể, tăng nguy cơ mắc bệnh từ đó gây chết vật nuôi. 

Các khu vực và loại vật nuôi chịu tác động của BĐKH: Vùng nuôi trâu (Bình 

Gia), Vùng nuôi gia cầm (Hữu Lũng, Lộc Bình, Tràng Định, Bắc Sơn, Chi Lăng, 

Bình Gia), Vùng nuôi cá lồng (Văn Quan, Bắc Sơn, Tràng Định, Bình Gia, Văn 

Lãng), Vùng nuôi lợn (Hữu Lũng, Bắc Sơn, BÌnh Gia, Chi Lằng, Văn Quan). 

- Tác động đến tài nguyên rừng và đa dạng sinh học 

Nhiệt độ tăng và tính biến động của nhiệt độ lớn hơn, kể cả các nhiệt độ cực 

đại và cực tiểu, cùng với biến đổi của các yếu tố thời tiết khác và thiên tai làm tăng 

khả năng phát triển sâu bệnh, dịch bệnh, dẫn đến giảm năng suất và sản lượng, tăng 
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nguy cơ rủi ro đối với lâm nghiệp. Có nhiều loài sâu, bệnh hại rừng như: Bệnh khô 

xám thông, bệnh rơm lá thông, bệnh khô ngọn thông, bệnh thối cổ rễ thông, bệnh 

vàng lá sa mộc… đã uy hiếp nghiêm trọng hàng ngàn ha rừng và ảnh hưởng đến sản 

xuất lâm nghiệp của tỉnh Lạng Sơn.  

BĐKH có khả năng dẫn đến thảm thực vật rừng và hệ sinh thái rừng thay đổi 

theo nhiều chiều hướng khác nhau. Nhiệt độ là yếu tố gây ảnh hưởng trực tiếp đến 

quá trình cháy rừng như nhiều vật liệu dễ cháy, làm độ ẩm không khí giảm và bề mặt 

đất nóng lên. Với ngưỡng nhiệt độ lớn hơn 38°C sẽ gây nguy cơ cháy rừng. 

b) Tác động đến công nghiệp 

Con người và máy móc là hai yếu tố quan trọng trong sản xuất công nghiệp. 

Dưới tác động của biến đổi khí hậu, sức khỏe của công nhân và độ bền của máy móc 

thiết bị đều bị ảnh hưởng do đó sẽ làm giảm năng suất lao động. Các loại thiết bị máy 

móc, có nguy cơ dễ bị hư hỏng hơn trong điều kiện nắng nóng và doanh nghiệp cũng 

phải chi thêm phí cho việc duy trì, bảo dưỡng và mua mới các thiết bị, máy móc. 

Nhiệt độ gia tăng cũng làm cho nhu cầu sử dụng năng lượng, nhiên liệu tăng cao.  

Các hiện tượng thiên tai như bão, lũ, giông, lốc làm hư hỏng nhà xưởng, cơ sở 

hạ tầng gây ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất công nghiệp. 

c) Tác động đến giao thông vận tải 

Mưa lũ gia tăng làm tăng nguy cơ ngập lụt và sạt lở các công trình giao thông 

như các tuyến đường, cầu cống. Nhiều tuyến giao thông có nguy cơ bị ảnh hưởng 

như: tuyến đường Vạn Thủy - Đồng Ý- huyện Bắc Sơn, Tuyến đường tỉnh 246 đoạn 

km 9 + 700 m, Tuyến đường tỉnh 247, Tuyến quốc lộ 31, tỉnh lộ 236, 237, 237b, 

237c và QL 4B huyện Lộc Bình; tuyến đường TL228, TL228C, TL229, QL4A , 

QL3B huyện Tràng Định; Tuyến đường quốc lộ 4A, tỉnh lộ 229, 233 và 232 , quốc 

lộ 4B của huyện Văn Lãng,... 

d) Tác động tới hạ tầng phòng, chống thiên tai 

Do tác động của BĐKH làm gia tăng tần suất và mức độ tàn phá của các hiện 

tượng thiên tai như lũ, sạt lở đất,...sẽ tác động tiêu cực đến các công trình phòng, 

chống thiên tai của tỉnh Lạng Sơn. Nhiều công trình đã và đang bị xuống cấp nghiêm 

trọng như:  
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- Cầu Pác Luồng, Cống hồ Cai Hiển thuộc xã Tân Thành, hồ Khuôn Pinh,  xã 

Hòa Sơn, hồ Cốc Lùng, xã Hòa Thắng và 05 ngầm qua suối của xã Hòa Sơn thường 

xuyên bị chia cắt trong mùa mưa lũ. 

- Các hồ chưa lớn: Hồ Phai Danh, Rọ Hoạt xã Hoàng Văn Thụ, Rọ Nặm, Nà 

Thín xã Tô Hiệu, Nặm Lìn xã Tân Văn... huyện Bình Gia. 

- Mương Đông Đăm (xã Hoa Thám), đập tràn hồ Bãi Hào (huyện Chi Lăng). 

e) Tác động tới sức khỏe  

BĐKH đã và đang tác động đến sức khoẻ của người dân. Trong đó các bệnh 

bị tác động là bệnh truyền nhiễm và bệnh không truyền nhiễm. Ảnh hưởng tới bệnh 

truyền nhiễm là rõ rệt hơn. BĐKH còn góp phần làm tăng các bệnh bệnh như: Cúm 

A/H1N1, cúm A/H5N1, sốt xuất huyết, sốt rét, bệnh tả, thương hàn, tiêu chảy, viêm 

não do vius, viêm đường hô hấp cấp tính do vius (SARS). 

BĐKH đã và đang trực tiếp làm tăng tỷ lệ bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, tiêu 

chảy và suy dinh dưỡng. BĐKH cũng làm gia tăng mức độ lây lan dịch bệnh do virus 

gây ra ở động vật nuôi, cũng như mức độ lây lan của một số loài vi khuẩn nguy hiểm 

đối với sức khỏe của cả vật nuôi lẫn con người như vi rút H5N1, H1N1,… 

Sự gia tăng thiên tai và các hiện tượng cực đoan như bão, gió lốc, hạn hán và 

mưa lớn gây ngập cục bộ có thể ảnh hưởng lớn đến sinh mạng và sức khoẻ người 

dân. Bão và gió lốc đặc biệt nguy hiểm và có thể gây thương vong cho các phương 

tiện giao thông và người dân trên các tuyến phố, vì đường dây điện, các bảng quảng 

cáo và vật liệu, thiết bị xây dựng gần các nhà cao tầng và công trường xây dựng rơi 

xuống có thể làm tăng gấp nhiều lần nguy cơ thương tích, tử vong do thiên tai. 

Như vậy có thể thấy khi thực hiện QHT Lạng Sơn sẽ góp phần nâng cao năng 

lực thích ứng với BĐKH của tỉnh. Cụ thể, với năng lực ứng phó hiện tại kết hợp với 

những định hướng về phân vùng rủi ro thiên tai, rủi ro khí hậu, các chương trình, dự 

án đầu tư nâng cấp hạ tầng thiết yếu của tỉnh trong giai đoạn 2021-2030, phương 

án PCTN,… năng lực thích ứng với BĐKH của tỉnh  được dự báo sẽ tiếp tục được 

duy trì và nâng cao, hạn chế tác động tiêu cực của BĐKH, góp phần thúc đẩy phát 

triển kinh tế xã hội của tỉnh theo hướng bền vững. 
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3.5. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy và các vấn đề còn chưa chắc chắn 

của các dự báo 

3.5.1. Mức độ chi tiết, độ tin cậy của các dự báo, các nhận định 

Quá trình thực hiện ĐMC nhóm nghiên cứu đã đánh giá, dự báo các tác động 

đối với môi trường khi không thực hiện (Phương án 0) và khi thực hiện QHT. Về 

phương pháp sử dụng, Báo cáo đã áp dụng các phương pháp thực hiện ĐMC phổ 

biến được trình bày ở chương Mở đầu, đặc biệt đã tham khảo Hướng dẫn kỹ thuật 

đánh giá môi trường chiến lược của Tổng cục Môi trường.  

Về số liệu sử dụng, Báo cáo ĐMC đã sử dụng các số liệu, thông tin từ các 

nguồn chính thống, do cơ quan quản lý của nhà nước của tỉnh Lạng Sơn cung cấp. 

Cụ thể, số liệu sử dụng cho phân tích, đánh giá, dự báo các tác động lên môi trường 

được lấy từ: 

- Số liệu tổng hợp từ các ngành, lĩnh vực KT-XH của tỉnh Lạng Sơn (2011-

2020) do nhóm lập QHT và Sở KH & ĐT tỉnh Lạng Sơn cung cấp. 

- Số liệu của Niên giám thống kê của tỉnh Lạng Sơn năm các năm 2011-2020; 

- Số liệu quan trắc môi trường hàng năm (2011-2020), báo cáo hiện trạng môi 

trường 5 năm tỉnh Lạng Sơn 2016 - 2020; 

- Các bản đồ quy hoạch sử dụng đất, các phương án quy hoạch ngành, lĩnh vực 

thuộc QHT Lạng Sơn do Nhóm lập quy hoạch, Sở KH & ĐT Lạng Sơn cung cấp. 

Vì vậy, về cơ bản, các dự báo, đánh giá, nhận định là đáng tin cậy để từ đó xác 

định xu hướng các vấn đề môi trường chính, đưa ra các đề xuất kiến nghị và các giải 

pháp giảm nhẹ xu hướng tiêu cực, tăng xu hướng tích cực. 

3.5.2. Một số vấn đề còn chưa chắc chắn, thiếu sự tin cậy và nguyên nhân 

Tuy nhiên, việc đánh giá, dự báo các tác động lên môi trường trong quá trình 

thực hiện ĐMC cũng còn một số vấn đề còn chưa chắc chắn, thiếu độ chính xác cụ 

thể như sau: 

- Khối lượng nước thải và CTR từ sinh hoạt, đô thị được ước tính dựa trên số 

liệu phát triển dân số đến năm 2030, định hướng đến 2050 và định mức theo tiêu 

chuẩn mà chưa chưa tính đến lượng nước thải và CTR của số lượng tăng dân số cơ 

học từ nơi khác đến do phát triển các khu cụm/công nghiệp của tỉnh Lạng Sơn. Điều 

này là do chưa thể ước tính được số lượng dân cư di dân cơ học đến Lạng Sơn. 
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- Khối lượng các loại nước thải, CTR, khí thải từ công nghiệp được tính toán 

dựa trên hệ số phát thải của WHO và diện tích các KCN. Chưa có các số liệu khảo 

sát thực tế trong KCN; chưa tính toán phát thải từ các cơ sở tiểu thủ công nghiệp nằm 

trong các cụm dân cư (làng nghề) có tiềm năng ô nhiễm lớn. Nguyên nhân là do trong 

phạm vi ĐMC không thể thực hiện được các điều tra, khảo sát thực tế chi tiết, cụ thể 

mà chỉ có thể tổ chức các hoạt động tham vấn, thu thập số liệu chung. 

- Việc tính toán, dự báo, đánh giá còn chưa tính đến lượng chất thải (nước thải, 

khí thải và CTR) từ các tỉnh lân cận (Bắc Giang, Quảng Ninh) được vận chuyển vào 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Các hệ số phát thải của các loại hình chất thải chưa đạt độ chính xác cao. Các 

hệ số này chủ yếu lấy từ các hệ số của WHO thực hiện từ năm 1993 do đó đã cũ, 

trong khi các hệ số phát thải cho Việt Nam thì chưa được xây dựng và áp dụng một 

cách chính thức. Các hệ số này chủ yếu dựa trên các kết quả nghiên cứu đã thực hiện 

ở nước ta, đặc biệt là các kết quả nghiên cứu của Trung tâm công nghệ môi trường 

ENTEC. Vì vậy, kết quả dự báo lượng chất thải phát sinh cũng chỉ là các ước tính, 

khó có thể chính xác một cách tuyệt đối.
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Chương 4 

GIẢI PHÁP DUY TRÌ XU HƯỚNG TÍCH CỰC, GIẢM THIỂU XU HƯỚNG 

TIÊU CỰC CỦA CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CHÍNH 

4.1. Giải pháp duy trì xu hướng tích cực, giảm thiểu xu hướng tiêu cực của các 

vấn đề môi trường chính 

4.1.1. Giải pháp về tổ chức – quản lý 

4.1.1.1. Các giải pháp đề xuất 

a) Các giải pháp chung 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản hướng dẫn trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn, các quy định pháp luật về BVMT, quản lý tài nguyên và ứng phó với BĐKH để 

triển khai thực hiện Luật BVMT 2020 và các luật khác. 

- Triển khai hiệu lực, hiệu quả hoạt động đánh giá tác động môi trường (ĐTM) 

đối với các dự án đầu tư; quản lý, kiểm soát chặt chẽ để phòng ngừa ô nhiễm, suy 

thoái môi trường dựa trên cấp giấy phép môi trường theo quy định của Luật BVMT 

2020 và Nghị định hướng dẫn. Đặc biệt chú trọng, tập trung kiểm soát nghiêm ngặt 

các dự án, cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, có lưu lượng xả thải lớn. 

Xử lý dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. 

- Triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản của tỉnh Lạng Sơn phê duyệt các 

kế hoạch về BVMT, quản lý tài nguyên và ứng phó với BĐKH.  

- Kiện toàn hệ thống tổ chức về quản lý môi trường, đặc biệt là hình thành hệ 

thống cán bộ chuyên trách về môi trường ở cấp cơ sở (xã, phường); chú trọng tăng 

cường năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhất là trong các lĩnh vực môi trường biển và 

hải đảo, BĐKH. 

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực thi các chính sách, pháp luật về 

BVMT và quản lý tài nguyên, chú trọng vùng kinh tế cửa khẩu (Tân Thanh, Hữu 

Nghị, Đồng Đăng,…), các tuyến hành lang kinh tế dọc theo quốc lộ 4A nối Lạng Sơn 
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với Cao Bằng; quốc lộ 4 B nối Lạng Sơn với Quảng Ninh, cao tốc Lạng Sơn – Băc 

Giang,… 

- Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Sở TNMT và các sở, ban, ngành và 

chính quyền các địa phương, lực lượng cảnh sát môi trường.  

- Đề cao vai trò, tăng cường sự giám sát của các tổ chức đoàn thể, cộng đồng 

dân cư, đưa nội dung môi trường vào hoạt động của các khu dân cư và cộng đồng 

dân cư.  

- Tăng cường cung cấp, công khai, minh bạch thông tin kết hợp với nâng cao 

trách nhiệm giải trình của cán bộ quản lý môi trường các cấp. Phát triển các nền tảng 

ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, các đường dây nóng về môi trường.  

- Tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên 

môi trường. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cung cấp các 

dịch vụ hành chính công trong các lĩnh vực TNMT.  

- Huy động nguồn lực cho việc thực hiện các chính sách, pháp luật về BVMT, 

quản lý tài nguyên và ứng phó với BĐKH. Bảo đảm chi ngân sách cho BVMT kết 

hợp với xã hội hóa, huy động sự tham gia của doanh nghiệp, cộng đồng đầu tư cho 

BVMT. Thực hiện các quy định về các loại phí BVMT, các cơ chế tài chính theo quy 

định của Luật BVMT 2020, Luật tài nguyên nước 2012.  

b) Các giải pháp hạn chế tình trạng khan hiếm và ô nhiễm nguồn nước  

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng nước mặt sông hồ tỉnh 

Lạng Sơn theo quy định của Luật BVMT 2020, trong đó chú trọng một số sông chính 

như Kỳ Cùng, sông Thương, sông Lục Nam, sông Trung, sông Bắc Giang, sông Bắc 

Khê, sông Đồng Quy và sông Nà Lang và hệ thống các suối như Bông Lau, Khuổi 

Ngàn, Pác Luống, Tà Lài, Đồng Ý, Tân Văn, Nà Hoan, Bản Giềng, Chợ Bãi, Đình 

Lập, Tà Hón, Khon Sè, Toòng Già, Mai Sao, Ngọc Tuyền, Lao Ly. 

- Quản lý tài nguyên nước theo quy định của Luật Tài nguyên nước 2012 và 

các văn bản hướng dẫn. Đẩy mạnh điều tra cơ bản về tài nguyên nước. Quản lý, kiểm 

soát chặt chẽ việc xả thải từ Khu công nghiệp Đồng Bành, các khu kinh tế cửa khẩu 
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(Đồng Đăng, Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Mai…), đặc biệt chú trọng các khu tập trung 

dân cư cao, các khu vực nuôi trồng thủy sản, cơ sở chế biến nông, lâm và thực phẩm. 

- Chú trọng bảo đảm an toàn, an ninh nguồn nước: Bảo vệ nguồn nước sinh 

hoạt; Thực hiện các biện pháp quản lý, phòng tránh, giảm thiểu các tác hại do lũ quét 

và sạt lở đất gây ra. 

- Thực hiện các quy định về sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên nước, 

chống lãng phí trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước. 

- Điều tra, khoanh vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, vùng phải 

đăng ký khai thác nước trên địa bàn tỉnh; Điều tra khảo sát thăm dò tìm kiếm nguồn 

nước dưới đất tại các vùng khan hiếm nước sinh hoạt. 

- Điều tra, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải và lập bản đồ phân vùng tiếp 

nhận nước thải của các sông chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch chuyên ngành có khai thác, sử 

dụng tài nguyên nước (Quy hoạch thủy lợi, Quy hoạch cấp nước đô thị, cấp nước 

nông thôn…). 

c) Các giải pháp về tăng cường quản lý CTR  

- Xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch hành động về kinh tế 

tuần hoàn (KTTH) tỉnh Lạng Sơn. Thực hiện lồng ghép KTTH vào các chương trình, 

kế hoạch của tỉnh theo yêu cầu của Luật BVMT 2020. 

- Đặc biệt chú trọng quản lý CTR tại các khu vực có nguồn thải tập trung cao 

như KCN Đồng Đăng, các khu kinh tế cửa khẩu, khu đô thị. 

- Thúc đẩy quản lý tổng hợp CTR trên địa bàn tỉnh, ưu tiên phòng ngừa, giảm 

thiểu, thúc đẩy phân loại tại nguồn, tái sử dụng, tái chế, thu hồi năng lượng và hạn 

chế chôn lấp.  

- Thực hiện phân loại CTR sinh hoạt tại nguồn; ban hành cơ chế thu phí CTR 

sinh hoạt theo khối lượng hoặc thể tích phát sinh trên địa bàn tỉnh trước ngày 

31/12/2024 theo yêu cầu của Luật BVMT 2020. 

- Thực hiện lộ trình từ sau 2025 không sử dụng các sản phẩm nhựa sử dụng 

một lần, túi nilon khó phân hủy trong các trung tâm thương mại, siêu thị; từ sau 2030 

không sản xuất, sử dụng trong các lĩnh vực theo quy định của Luật BVMT 2020. 
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- Triển khai thực hiện thu hồi, tái chế sản phẩm, bao bì thải bỏ thuộc trách 

nhiệm của nhà sản xuất, nhập khẩu (EPR) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo quy định 

của Luật BVMT 2020.  

- Tăng cường năng lực và thực hiện hiệu quả công tác quản lý chất thải nguy 

hại (CTNH), đặc biệt trong lĩnh vực y tế và các ngành công nghiệp theo quy định của 

Luật BVMT 2020 và các văn bản hướng dẫn.  

- Thúc đẩy xã hội hóa, sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã thu gom, vận 

chuyển chất thải rắn, liên kết trong mạng lưới với các cơ sở tái chế, các bãi chôn lấp. 

 d) Các giải pháp về hạn chế suy giảm đa dạng sinh học và hệ sinh thái 

- Thực hiện các quy định của Luật Đa dạng sinh học năm 2008 và các văn bản 

hướng dẫn một cách hiệu quả.  

- Tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ các khu bảo tồn, hệ sinh thái rừng 

của tỉnh Lạng Sơn để phát triển bền vững du lịch. Chú trọng quản lý vùng lõi khu 

khu rừng đặc dụng Mẫu Sơn, khu dự trữ thiên nhiên Hữu Liên. Bảo tồn và khôi phục 

các vùng sinh cảnh sống của loài Ếch Hương. 

- Sớm thành lập 02 khu bảo tồn loài - sinh cảnh Mẫu Sơn và Bắc Sơn theo 

Quyết định số 2447/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch rừng đặc dụng tỉnh Lạng Sơn 

và quy hoạch bảo tồn phát triển bền vững các khu rừng đặc dụng Mẫu Sơn đến năm 

2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Xây dựng đề án chi trả dịch vụ hệ sinh thái đối với các hệ sinh thái rừng, núi 

đá, hang động theo quy định của Luật BVMT 2020 và Nghị định hướng dẫn.  

- Tăng cường bảo vệ, bảo tồn các loài, nghiêm cấm săn bắt và tiêu thụ các loại 

chim thú và động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh. Bảo vệ các loài, các giống cây trồng, 

vật nuôi có giá trị, loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ; bảo vệ, giữ bản 

quyền và chống thất thoát các nguồn gen bản địa quý hiếm. 

- Đây mạnh kiểm soát, ngăn chặn sự xâm nhập, phát triển của các sinh vật 

ngoại lai xâm hại, đặc biệt từ các khu vực cửa khẩu như Đồng Đăng, Tân Thanh, 

Hữu Nghị,...; tăng cường quản lý rủi ro từ sinh vật biến đổi gen. 

- Kiểm soát chặt chẽ các cơ sở nuôi động vật nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên 

bảo vệ (Cơ sở nuôi gấu).  
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e) Các giải pháp hạn chế ô nhiễm môi trường không khí  

- Lập và thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh 

Lạng Sơn theo quy định của Luật BVMT 2020.  

- Thực hiện các biện pháp BVMT không khí ở các khu vực bị ô nhiễm do hoạt 

động giao thông vận tải ở các khu kinh tế cửa khẩu, hành lang kinh tế dọc theo quốc 

lộ 4A nối Lạng Sơn với Cao Bằng; quốc lộ 4 B nối Lạng Sơn với Quảng Ninh, cao 

tốc Lạng Sơn – Bắc Giang,… 

- Thúc đẩy phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng, giảm sử dụng 

phương tiện giao thông cá nhân.  

- Thực hiện kiểm soát khí thải đối với xe cơ giới; thực hiện lộ trình chuyển 

đổi, loại bỏ phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch, phương tiện giao 

thông gây ô nhiễm môi trường theo quy định của Luật BVMT 2020. Thúc đẩy sử 

dụng các phương tiện giao thông phi cơ giới, thân thiện với môi trường (xe đạp, xe 

điện, xe sử dụng nhiên liệu sạch, năng lượng tái tạo). 

- Tăng cường kiểm soát, hạn chế ô nhiễm không khí từ các khu vực khai thác 

mỏ và khu vực sản xuất vật liệu xây dựng (gạch, ngói, xi măng). 

- Kiểm soát, ngăn chặn ô nhiễm bụi từ các công trình xây dựng đô thị, kiểm 

soát tiếng ồn từ các phương tiện giao thông.  

 f) Các giải pháp về hạn chế ô nhiễm, suy thoái đất 

- Quy hoạch sử dụng đất hợp lý; 

- Đầu tư cơ sở hạ tầng BVMT, ưu tiên đầu tư hiện đại hóa hệ thống thu gom, 

phân loại, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, xử lý nước thải.   

- Tăng cường quản lý hoạt động sử dụng phân bón hóa học trong sản xuất nông 

nghiệp; 

- Tăng cường quản lý hoạt động xử lý chất thải chăn nuôi và phế phụ phẩm 

nông nghiệp. 

- Quản lý cây trồng, dịch bệnh tổng hợp.  

- Điều chỉnh cơ cấu cây trồng, mùa vụ phù hợp. Đa dạng hóa cây trồng, chuyển 

đổi cơ cấu cây trồng, hệ thống luân canh, xen canh, gối vụ, sử dụng phân xanh, cây 



 
 

296 

vật liệu nông nghiệp phủ đất, bón phân hữu cơ tại các khu vực tập trung sản xuất 

nông nghiệp như Cao Lộc, Chi Lăng, Hữu Lũng, Bắc Sơn, Đình Lập. 

4.1.1.2. Tính khả thi và phân công thực hiện các giải pháp 

Tính khả thi và phân công thực hiện các giải pháp đề xuất ở trên được nhóm 

ĐMC đánh giá, tổng hợp tại Bảng 4.1 
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Bảng 4.1: Cơ quan thực hiện và tính khả thi của các giải pháp quản lý 

TT Các giải pháp thực hiện 
Cơ quan chủ 

trì 

Cơ quan phối 

hợp 
Tính khả thi 

1 Các giải pháp chung    

 - Xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản hướng dẫn 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  

- Triển khai hiệu lực, hiệu quả hoạt động đánh giá tác động 

môi trường (ĐTM) đối với các dự án đầu tư 

- Triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản của tỉnh Lạng 

Sơn 

- Kiện toàn hệ thống tổ chức về quản lý môi trường 

Sở TNMT - Các sở, ban, 

ngành của các 

tỉnh Lạng Sơn 

- Bộ TNMT và 

các bộ, ngành 

liên quan. 

- Có tính khả thi, 

vì đây là nhiệm vụ 

quản lý, bắt buộc 

phải thực hiện. 

 - Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực thi các chính 

sách, pháp luật về BVMT và quản lý tài nguyên 

- Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Sở TNMT và 

các sở, ban, ngành và chính quyền các địa phương, lực lượng 

cảnh sát môi trường. 

- Đề cao vai trò, tăng cường sự giám sát của các tổ chức 

đoàn thể, cộng đồng dân cư. 

- Tăng cường cung cấp, công khai, minh bạch thông tin 

kết hợp với nâng cao trách nhiệm giải trình của cán bộ quản 

lý môi trường các cấp  

Sở TNMT - Các sở, ban, 

ngành của tỉnh. 

- UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố. 

- Các tổ chức 

chính trị, xã hội, 

công đồng. 

- Có tính khả thi, 

vì đây là nhiệm vụ 

quản lý nhà nước. 

- Sự giám sát của 

cộng đồng cũng có 

tính khả thi vì liên 

quan đến chất 

lượng môi trường 

sống. 

 - Bảo đảm chi ngân sách cho BVMT kết hợp với xã hội 

hóa, huy động sự tham gia của doanh nghiệp, cộng đồng đầu 

tư cho BVMT 

- Thực hiện các quy định về các loại phí BVMT, các cơ 

chế tài chính theo quy định của Luật BVMT 2020. 

Sở Tài chính, 

Sở TNMT 

- Các sở, ban, 

ngành của tỉnh. 

- UBND các TP, 

thị xã, các huyện. 

- Các tổ chức 

chính trị, xã hội, 

công đồng. 

- Có tính khả thi 

không cao, tùy 

thuộc vào nhận 

thức và năng lực 

của các doanh 

nghiệp, người dân.  
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TT Các giải pháp thực hiện 
Cơ quan chủ 

trì 

Cơ quan phối 

hợp 
Tính khả thi 

2 
Các giải pháp hạn chế tình trạng khan hiếm và ô nhiễm 

nguồn nước 
   

 - Xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng nước 

mặt sông hồ tỉnh Lạng Sơn theo quy định của Luật BVMT 

2020. 

- Quản lý tài nguyên nước theo quy định của Luật Tài 

nguyên nước 2012 và các văn bản hướng dẫn. 

- Chú trọng bảo đảm an toàn, an ninh nguồn nước, bảo vệ 

nguồn nước sinh hoạt. 

- Thực hiện các quy định về sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài 

nguyên nước, chống lãng phí trong khai thác, sử dụng tài 

nguyên nước 

Sở TNMT 

 

- Các sở, ban, 

ngành của tỉnh  

- UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố  

- Bộ TNMT và 

các bộ, ngành 

liên quan. 

- Có tính khả thi, 

vì đây là nhiệm vụ 

quản lý nhà nước. 

 - Điều tra, khoanh vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước 

dưới đất, vùng phải đăng ký khai thác nước trên địa bàn tỉnh; 

Điều tra khảo sát thăm dò tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại 

các vùng khan hiếm nước sinh hoạt. 

- Điều tra, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải và lập bản 

đồ phân vùng tiếp nhận nước thải của các sông chính trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch chuyên ngành 

có khai thác, sử dụng tài nguyên nước (Quy hoạch thủy lợi, 

Quy hoạch cấp nước đô thị, cấp nước nông thôn…). 

3 Các giải pháp về tăng cường quản lý CTR    

 
- Xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch 

hành động về KTTH tỉnh Lạng Sơn 
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TT Các giải pháp thực hiện 
Cơ quan chủ 

trì 

Cơ quan phối 

hợp 
Tính khả thi 

- Thúc đẩy quản lý tổng hợp CTR trên địa bàn tỉnh, ưu tiên 

phòng ngừa, giảm thiểu, thúc đẩy phân loại tại nguồn, tái sử 

dụng, tái chế, thu hồi năng lượng và hạn chế chôn lấp.  

- Thực hiện phân loại CTR sinh hoạt tại nguồn; ban hành 

cơ chế thu phí CTR sinh hoạt theo khối lượng hoặc thể tích 

phát sinh trên địa bàn tỉnh trước ngày 31/12/2024 theo yêu cầu 

của Luật BVMT 2020.  

- Thực hiện lộ trình từ sau 2025 không sử dụng các sản 

phẩm nhựa sử dụng một lần, túi nilon khó phân hủy trong các 

trung tâm thương mại, siêu thị.  

- Triển khai thực hiện thu hồi, tái chế sản phẩm, bao bì 

thải bỏ thuộc trách nhiệm của nhà sản xuất, nhập khẩu (EPR) 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Tăng cường năng lực và thực hiện hiệu quả công tác quản lý 

CTNH. 

4 Các giải pháp hạn chế suy giảm đa dạng sinh học và hệ 

sinh thái 

   

- Thực hiện nghiêm các quy định của Luật ĐDSH 2008 và 

các văn bản hướng dẫn.  

- Tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ các khu bảo 

tồn, hệ sinh thái rừng của tỉnh Lạng Sơn để phát triển bền vững 

du lịch. Chú trọng quản lý vùng lõi khu khu rừng đặc dụng 

Mẫu Sơn, khu dự trữ thiên nhiên Hữu Liên. Bảo tồn và khôi 

phục các vùng sinh cảnh sống của loài Ếch Hương. 

- Thành lập các khu bảo tồn theo Quyết định số 2447/QĐ-

UBND phê duyệt Quy hoạch rừng đặc dụng tỉnh Lạng sơn và 

quy hoạch bảo tồn phát triển bền vững các khu rừng đặc dụng 

Mẫu Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (khu bảo tồn 

loài – sinh cảnh Mẫu Sơn và Bắc Sơn…). 

Sở NNPTNT, 

Sở TNMT. 

- Các sở, ban, 

ngành của tỉnh  

- Bộ NNPTNT, 

Bộ TNMT và các 

bộ, ngành liên 

quan. 

 

- Có tính khả thi, 

vì đây là nhiệm vụ 

quản lý nhà nước. 



 
 

300 

TT Các giải pháp thực hiện 
Cơ quan chủ 

trì 

Cơ quan phối 

hợp 
Tính khả thi 

- Xây dựng đề án chi trả dịch vụ hệ sinh thái đối với các 

hệ sinh thái rừng, núi đá, hang động theo quy định của Luật 

BVMT 2020 và Nghị định hướng dẫn.  

- Tăng cường bảo vệ, bảo tồn các loài, nghiêm cấm săn bắt 

và tiêu thụ các loại chim thú và động vật hoang dã trên địa bàn 

tỉnh. Bảo vệ các loài, các giống cây trồng, vật nuôi có giá trị, 

loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ; bảo vệ, giữ bản 

quyền và chống thất thoát các nguồn gen bản địa quý hiếm. 

- Đây mạnh kiểm soát, ngăn chặn sự xâm nhập, phát triển 

của các sinh vật ngoại lai xâm hại, đặc biệt từ các khu vực cửa 

khẩu như Đồng Đăng, Tân Thanh, Hữu Nghị...; tăng cường 

quản lý rủi ro từ sinh vật biến đổi gen. 

- Kiểm soát chặt chẽ các cơ sở nuôi động vật nguy cấp, 

quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. 

5 Các giải pháp hạn chê ô nhiễm môi trường không khí    

 - Lập và thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng môi trường 

không khí tỉnh Lạng Sơn theo quy định của Luật BVMT 2020. 

- Thực hiện các biện pháp BVMT không khí ở các khu 

vực bị ô nhiễm do hoạt động giao thông vận tải ở các khu vực 

kinh tế cửa khẩu, hành lang kinh tế dọc theo quốc lộ 4A nối 

Lạng Sơn với Cao Bằng; quốc lộ 4 B nối Lạng Sơn với Quảng 

Ninh, cao tốc Lạng Sơn – Bắc Giang… 

- Thực hiện kiểm soát khí thải đối với xe cơ giới; thực hiện 

lộ trình chuyển đổi, loại bỏ phương tiện giao thông sử dụng 

nhiên liệu hóa thạch, phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi 

trường theo quy định của Luật BVMT 2020.  

Sở TNMT,  

Sở GTVT. 

 

- Các sở, ban, 

ngành của tỉnh  

- UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố  

- Bộ TNMT, Bộ 

GTVT và các bộ, 

ngành liên quan. 

 

- Có tính khả thi, 

vì đây là nhiệm vụ 

thường xuyên về 

quản lý nhà nước. 
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TT Các giải pháp thực hiện 
Cơ quan chủ 

trì 

Cơ quan phối 

hợp 
Tính khả thi 

 - Tăng cường kiểm soát, hạn chế ô nhiễm không khí từ các 

bãi thải từ các công trình xây dựng, KCN, khu kinh tế cửa 

khẩu, khu vực khai thác mỏ. 

- Đẩy mạnh cải thiện hiệu suất, kiểm soát ô nhiễm từ các 

cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh. 

   

6 Các giải pháp hạn chế ô nhiễm, suy thoái đất    

 - Quy hoạch sử dụng đất hợp lý; 

- Đầu tư cơ sở hạ tầng bảo vệ môi trường, ưu tiên đầu tư 

hiện đại hóa hệ thống thu gom, phân loại, vận chuyển chất thải 

rắn sinh hoạt, xử lý nước thải.  

Sở NNPTNT, 

Sở TNMT. 

- Các sở, ban, 

ngành của tỉnh  

- Bộ NNPTNT, 

Bộ TNMT và các 

bộ, ngành liên 

quan. 

- Có tính khả thi, 

vì đây là nhiệm vụ 

quản lý nhà nước. 

 - Tăng cường quản lý hoạt động sử dụng phân bón hóa 

học, chế độ tưới tiêu phù hợp trong sản xuất nông nghiệp; 

- Tăng cường quản lý hoạt động xử lý chất thải chăn nuôi 

và phế phụ phẩm nông nghiệp. 

- Quản lý cây trồng, dịch bệnh tổng hợp.  

- Điều chỉnh cơ cấu cây trồng, mùa vụ phù hợp theo hướng 

đa dạng hóa cây trồng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hệ thống 

luân canh, xen canh, gối vụ, sử dụng phân xanh, cây vật liệu 

nông nghiệp phủ đất, bón phân hữu cơ tại các khu vực tập 

trung sản xuất nông nghiệp như Cao Lộc, Chi Lăng, Hữu 

Lũng, Bắc Sơn, Đình Lập. 

   

Nguồn: Tổng hợp của Nhóm ĐMC, 2022
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4.1.2. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật 

4.1.2.1. Các giải pháp đề xuất 

a) Các giải chung 

- Xây dựng và vận hành hệ thống các trạm quan trắc về tài nguyên, môi trường, 

khí tượng thủy văn tỉnh Lạng Sơn.  

- Ứng dụng chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, các thành tựu KHCN và cuộc 

cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong quản lý tài nguyên, BVMT và ứng phó với 

BĐKH trên địa bàn tỉnh. 

- Tăng cường năng lực kỹ thuật thông qua đầu tư nâng cấp trang thiết bị, phòng 

thí nghiệm về phân tích môi trường của Sở TNMT. Đào tạo nguồn nhân lực đủ trình 

độ và năng lực thực hiện việc quan trắc, thông tin môi trường và khí tượng thủy văn 

của tỉnh.  

- Xây dựng và vận hành hệ thống kết nối trực tuyến kết quả quan trắc nước 

thải, khí thải tự động tại các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, xả thải lớn 

về Sở TNMT. Từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu về TNMT, bao gồm cả các kịch 

bản, bản đồ về BĐKH, thiên tai. Xây dựng các báo cáo hiện trạng môi trường, tài 

nguyên, BĐKH theo định kỳ theo quy định của Luật BVMT 2020 và Luật Khí tượng 

thủy văn 2015. 

- Yêu cầu các cơ sở sản xuất chuyển đổi công nghệ, áp dụng kỹ thuật hiện có 

tốt nhất (BAT) theo quy định của Luật BVMT 2020, đặc biệt đối với các cơ sở sản 

xuất vải, sợi, dệt may, các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng. 

- Thực hiện chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ứng dung công nghệ cao, áp dụng 

các mô hình KTTH trong các ngành sản xuất để giảm chất thải, giảm ô nhiễm môi 

trường. Hỗ trợ, khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng công nghệ thân 

thiện với môi trường, ít gây ô nhiễm, tiến tới sử dụng công nghệ sạch, tiêu hao ít 

năng lượng; áp dụng sản xuất sạch hơn, hệ thống quản lý môi trường ISO 14000, 

kiểm toán chất thải…  

- Tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn, kết nối với các trung tâm cụm, 

xã, đô thị đạt các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới. Lựa chọn các hành động ưu 

tiên về BVMT nông thôn trên các lĩnh vực sử dụng tài nguyên đất, nước, rừng, 

khoáng sản nhằm hình thành nền nông nghiệp sinh thái, an toàn và bền vững.  
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b) Các giải pháp hạn chế tình trạng khan hiếm và ô nhiễm nguồn nước  

Theo dự báo lượng nước thải phát sinh, năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

ước tính sẽ phát sinh hơn 26,3 triệu m3 nước thải bao gồm 20,75 triệu m3 nước thải 

sinh hoạt đô thị, 47,05 triệu m3 nước thải công nghiệp, chưa kể đến một lượng nước 

thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi. Khối lượng nước thải rất lớn này có nguy cơ 

cao gây ô nhiễm môi trường nước nếu không có biện pháp xử lý. Theo đó, cần thực 

hiện các giải pháp sau: 

- Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt kết hợp với cải tạo, 

phục hồi các sông, suối bị ô nhiễm. Đối với khu vực dân cư đã có hệ thống thoát 

nước chung (như TP Lạng Sơn) sẽ xây dựng hệ thống cống bao tách nước thải đưa 

về các trạm làm sạch để xử lý. Đối với khu vực xây mới sẽ xây dựng hệ thống thoát 

nước riêng, toàn bộ nước thải đưa về trạm xử lý nước thải tập trung. Khu xử lý có 

thể xây dựng dưới các hình thức: trạm làm sạch với quy mô nhỏ hoặc tận dụng ao hồ 

sẵn có để làm sạch sinh học.  

- Xây dựng và vận hành đạt yêu cầu các hệ thống xử lý nước thải ở KCN, 

CCN, khu kinh tế cửa khẩu, các cơ sở công nghiệp, các bệnh viện của tỉnh. 

- Xây dựng các hệ thống xử lý nước thải từ các hoạt động nuôi trồng thủy sản, 

các trang trại chăn nuôi; xây dựng các mô hình xử lý nước thải phi tập trung đối với 

những khu vực chưa có điều kiện thu gom; thúc đẩy tái sử dụng nước thải, bùn thải, 

đặc biệt từ nuôi trồng thủy sản của các HTX và doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản 

trên sông Hồng và sông Luộc.  

- Xây dựng bổ sung các công trình điều tiết, khai thác, sử dụng phát triển tài 

nguyên nước: Bổ sung các hồ chứa trên các sông Lục Nam, Thương, Trung, Pò 

Nhùng, Cò Riền, Kỳ Cùng. 

- Hoàn thành việc lập hành lang bảo vệ các nguồn nước trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn, đạc biệt tại khu vực các sông suối (Kỳ Cùng, Quảng lạc, Phụ lưu 19, 11 sông 

Kỳ Cùng, Bắc Khê, Khuổi Mài, Thả Cao, Khuổi Ngần, Nậm Ăn, Trung Thành, Yên 

Lỗ, Kéo Liềng, Cốc hát, Nà Bản, Khuổi Khinh, Bậu, Trung, Phụ lucu 8,7, 5 sông 

Thuwong, Luộc, Bản Thín,…)  và hồ chứa có dung tích từ 1 triệu m3 trở lên (Tả keo, 
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Thủy điện Bắc Giang 1,2, Thủy điện Bản Nhùng, Nà Cáy, Nà Tâm, Thâm Sinh, Cao 

Lan, Thâm Luông, Nà Chào, Nà Pàn, Phai Danh, Pò Khoang,…) 

- Tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, tăng diện tích rừng đầu nguồn để bảo 

vệ nguồn nước tự cấp tự nhiên. Lập đới phòng hộ vệ sinh khu vực lấy nướ sinh hoạt 

của công trình khai thác nước dưới đất.  

c) Các giải pháp về tăng cường quản lý CTR 

Cùng với hoạt động phát triển KH - XH, gia tăng dân số đô thị, việc gia tăng 

chất thải rắn trong thời kỳ thực hiện Quy hoạch sẽ tạo sức ép lớn cho tỉnh Lạng Sơn. 

Dự báo đến năm 2030 sẽ phát sinh hơn 412.114 tấn/năm, trong đó chủ yếu là chất 

thải từ hoạt động công nghiệp với 243.753 tấn/năm, sinh hoạt với 168.361 tấn/năm. 

Điều đó đòi hỏi tỉnh Lạng Sơn phải thực hiện các biện pháp triệt để nhằm nâng cao 

hiệu quả quản lý CTR: 

- Đầu tư, hiện đại hóa trang thiết bị thu gom CTR sinh hoạt và hệ thống trạm 

trung chuyển ở các khu vực chưa có hệ thống xử lý tập trung; mở rộng và nâng cao 

chất lượng mạng lưới dịch vụ thu gom CTR sinh hoạt ở khu vực nông thôn (tại các 

huyện Cao Lộc, Hữu Lũng, Tràng Định, Văn Quan, Bình Gia, Lộc Bình, Đình lập).  

- Đầu tư, phát triển các cơ sở tái chế CTR có công nghệ hiện đại, ở quy mô 

công nghiệp trong các khu, CCN, các cơ sở tái chế các loại chất thải điện tử, bao bì 

thuộc danh mục các sản phẩm phải thu hồi, tái chế, đặc biệt tại thành phố Lạng Sơn 

và các khu kinh tế cửa khẩu (Tân Thanh, Chi Mai, Hữu Nghị, Đồng Đăng,…). 

- Thực hiện các dự án điện rác theo quy hoạch, phát triển các cơ sở xử lý CTR 

không theo công nghệ chôn lấp (nhà máy điện sinh khối Lạng Sơn, nhà máy điện rác 

Lạng Sơn).  

d) Các giải pháp giảm suy thoái đa dạng sinh học và hệ sinh thái 

- Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đổi mới sáng 

tạo vào quản lý và bảo tồn ĐDSH. 

- Điều tra, khảo sát, xem xét việc thành lập các di sản thiên nhiên, các khu bảo 

tồn thiên nhiên, các hành lang ĐDSH theo quy định của Luật BVMT 2020 và Luật 

ĐDSH, Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản. 
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- Thiết lập và thực hiện các biện pháp bảo tồn đối với khu dự trữ thiên nhiên 

Hữu Liên, khu rừng đặc dụng Mẫu Sơn… Xây dựng hành lang kết nối với các khu 

bảo tồn và kết nối các khu vực trong KBT. 

- Điều tra, khảo sát và thực hiện các dự án bảo tồn, khôi phục các vùng sinh 

cảnh sống của loài Ếch Hương, hệ sinh thái rừng nhiệt đới trên núi đá vôi (phân bố 

ở các vùng Hữu Lũng, Chi Lăng, Bắc Sơn), hệ sinh thái rừng nhiệt đới núi đất (phân 

bố ở các huyện Lộc Bình, Đình Lập, Cao Lộc, Văn Lãng, Tràng Định), hệ sinh thái 

trảng cỏ, hệ sinh thái các thủy vực, đất ngập nước (khu vực ngã ba sông Bắc Giang 

– sông Yên Lỗ, hồ Phai Danh; ngã ba sông Thương – sông Luộc; hồ Bản Chành, hồ 

Nà Cây, hồ Tà Keo; hồ Bắc Làng hồ Nà Tâm, hồ Phai Loạn; hồ Lệ Minh (Cao Lộc); 

đất ngập nước tại khu vực xã Sàn Viên – Đông Quan – TT. Na Dương; hồ Tam 

Hóa… 

- Thực hiện các dự án kết hợp bảo tồn tại chỗ với bảo tồn chuyển chỗ và các 

hình thức bảo tồn khác đối với các loài động thực vật. 

e) Các giải pháp hạn chế ô nhiễm môi trường không khí  

Sự phát triển, mở rộng mạnh mẽ các KCN, CCN cùng với hoạt động giao 

thông vận tải sẽ làm phát sinh lượng lớn các chất ô nhiễm không khí. Dự báo đến 

năm 2030, tổng khối lượng các chất gây ô nhiễm không khí ở Lạng Sơn sẽ tăng đáng 

kể, trong đó lượng SO2 chiếm hơn 2,3 triệu tấn và NOx hơn 325 ngàn tấn/năm. Để 

cải thiện chất lượng môi trường không khí, tỉnh cần thực hiện các giải pháp sau: 

- Đầu tư, xây dựng hệ thống trạm quan trắc không khí tự động ở TP Lạng Sơn, 

các KCN, CCN, các khu kinh tế cửa khẩu, các hành lang kinh tế. 

- Thực hiện các biện pháp kỹ thuật, từng bước cải tiến công nghệ, xử lý khí 

thải tại các KCN, CCN, khu kinh tế cửa khẩu, các khu vực khai thác mỏ, các cơ sở 

sản xuất vật liệu xây dựng.  

- Thực hiện trồng cây phủ xanh, xử lý bụi từ các bãi khai thác mỏ, bãi chôn 

lấp chất thải. 

- Phát triển mạng lưới xe buýt nội thị, giữa các đô thị ở TP Lạng Sơn và các 

thị trấn, thị xã lân cận.  

- Tăng cường xây dựng, mở rộng diện tích công viên, cây xanh, giảm thiểu ô 

nhiễm tiếng ồn trong các thành phố, các đô thị và khu dân cư.  
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f) Các giải pháp về hạn chế ô nhiễm, suy thoái đất 

- Áp dụng sản xuất sạch, xử lý tuần hoàn rác thải, nước thải và sử dụng năng 

lượng hiệu quả. 

- Phát triển nông nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường, sử dụng nước 

tưới và phân bón hợp lý. 

- Xây dựng phương án chi tiết kiểm soát nước thải, chất thải trong sản xuất 

nông nghiệp theo đơn vị hành chính cấp huyện. 

- Kiến thiết đồng ruộng phù hợp (ruộng bậc thang, trồng cây theo đường đồng 

mức) để hạn chế chống xói mòn rửa trôi đất, giữ nước và phân bón trên các khu vực 

đồi núi dốc. 

- Đa dạng hóa cây trồng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hệ thống luân canh, 

xen canh, gối vụ, sử dụng phân xanh, cây vật liệu nông nghiệp phủ đất, bón phân 

hữu cơ tại các khu vực tập trung sản xuất nông nghiệp như Cao Lộc, Chi Lăng, Hữu 

Lũng, Bắc Sơn, Đình Lập. 

4.1.2.2. Tính khả thi và phân công thực hiện các giải pháp 

- Tính khả thi và phân công thực hiện các giải pháp đề xuất ở trên được nhóm 

ĐMC đánh giá, tổng hợp tại Bảng 4.2. 



 

307 

Bảng 4.2:Tính khả thi và phân công thực hiện các giải pháp kỹ thuật 

TT Các giải pháp 
Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan phối 

hợp 
Tính khả thi 

1 Các giải pháp chung    

 - Xây dựng và vận hành hệ thống các trạm quan trắc về tài nguyên, môi 

trường, khí tượng thủy văn tỉnh Lạng Sơn. 

- Ứng dụng chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, các thành tựu KHCN và 

cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong quản lý tài nguyên, 

BVMT và ứng phó với BĐKH. 

- Tăng cường năng lực kỹ thuật thông qua đầu tư nâng cấp trang thiết 

bị, phòng thí nghiệm về phân tích môi trường của Sở TNMT. 

- Xây dựng và vận hành hệ thống kết nối trực tuyến kết quả quan trắc 

nước thải, khí thải tự động tại các cơ sở trọng điểm, xả thải lớn về Sở 

TNMT. 

- Yêu cầu các cơ sở sản xuất chuyển đổi công nghệ, áp dụng kỹ thuật 

hiện có tốt nhất (BAT) theo quy định của Luật BVMT 2020. 

- Thực hiện chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ứng dung công nghệ cao, 

áp dụng các mô hình KTTH trong các ngành sản xuất để giảm chất 

thải, giảm ô nhiễm môi trường. 

- Tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn, kết nối với các trung tâm 

cụm, xã, đô thị đạt các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới. 

Sở TNMT, 

Sở Công 

Thương, Sở 

NNPTNT, 

các doanh 

nghiệp 

- Các sở, ban, 

ngành của các 

tỉnh Lạng Sơn  

- Bộ TNMT và 

các bộ, ngành 

liên quan. 

- Có tính khả thi, 

vì đây là nhiệm 

vụ quản lý nhà 

nước. 

2 Các giải pháp hạn chế khan hiếm và ô nhiễm nguồn nước    

 - Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt kết hợp với cải 

tạo, phục hồi các hồ ao, sông suối bị ô nhiễm ở các khu vực tập trung 

đông dân cư, các khu đô thị. 
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TT Các giải pháp 
Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan phối 

hợp 
Tính khả thi 

 - Xây dựng và vận hành đạt yêu cầu các hệ thống xử lý nước thải ở tất 

cả các KCN (Đồng Bành, Hữu Lũng, Na Dương), CCN (TP Lạng Sơn, 

Quảng Lạc, Na Dương 2,3,4, Hợp thành 1,2), khu kinh tế cửa khẩu 

(Đồng Đăng, Chi Ma, Hữu Nghị,…), cơ sở chế biến nông, lâm sản 

(Quế, Hồi, gỗ) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.   

- Xây dựng các hệ thống xử lý nước thải từ các hoạt động nuôi trồng 

thủy sản (nuôi cá lồng tại các huyện Văn Quan, Bắc Sơn, Tràng Định, 

Bình Gia, Văn lãng), các trang trại chăn nuôi (lợn, trâu, bò); xây dựng 

các mô hình xử lý nước thải phi tập trung đối với những khu vực chưa 

có điều kiện thu gom. 

-  Xây dựng bổ sung các công trình điều tiết, khai thác, sử dụng phát 

triển tài nguyên nước: Bổ sung các hồ chứa trên các sông Lục Nam, 

Thương, Trung, Pò Nhùng, Cò Riền, Kỳ Cùng. 

- Hoàn thành việc lập hành lang bảo vệ các nguồn nước trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn, đạc biệt tại khu vực các sông suối (Kỳ Cùng, Quảng 

lạc, Phụ lưu 19, 11 sông Kỳ Cùng, Bắc Khê, Khuổi Mài, Thả Cao, 

Khuổi Ngần, Nậm Ăn, Trung Thành, Yên Lỗ, Kéo Liềng, Cốc hát, Nà 

Bản, Khuổi Khinh, Bậu, Trung, Phụ lucu 8,7, 5 sông Thuwong, Luộc, 

Bản Thín,…)  và hồ chứa có dung tích từ 1 triệu m3 trở lên (Tả keo, 

Thủy điện Bắc Giang 1,2, Thủy điện Bản Nhùng, Nà Cáy, Nà Tâm, 

Thâm Sinh, Cao Lan, Thâm Luông, Nà Chào, Nà Pàn, Phai Danh, Pò 

Khoang,…) 

- Tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, tăng diện tích rừng đầu nguồn 

để bảo vệ nguồn nước tự cấp tự nhiên. Lập đới phòng hộ vệ sinh khu 

vực lấy nướ sinh hoạt của công trình khai thác nước dưới đất.  

 

 

Sở TNMT 

 

- Các sở, ban, 

ngành của 

tỉnh  

- UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố  

- Bộ TNMT và 

các bộ, ngành 

liên quan. 

- Có tính khả thi, 

vì đây là nhiệm 

vụ quản lý nhà 

nước. 
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TT Các giải pháp 
Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan phối 

hợp 
Tính khả thi 

3 Các giải pháp về tăng cường quản lý CTR    

 - Đầu tư, hiện đại hóa trang thiết bị thu gom CTR sinh hoạt và hệ thống 

trạm trung chuyển ở các khu vực chưa có hệ thống xử lý tập trung; mở 

rộng và nâng cao chất lượng mạng lưới dịch vụ thu gom CTR sinh 

hoạt ở khu vực nông thôn (tại các huyện Cao Lộc, Hữu Lũng, Tràng 

Định, Văn Quan, Bình Gia, Lộc Bình, Đình lập).  

- Đầu tư, phát triển các cơ sở tái chế CTR có công nghệ hiện đại, ở quy 

mô công nghiệp trong các khu, CCN, các cơ sở tái chế các loại chất 

thải điện tử, bao bì thuộc danh mục các sản phẩm phải thu hồi, tái chế, 

đặc biệt tại thành phố Lạng Sơn và các khu kinh tế cửa khẩu (Tân 

Thanh, Chi Mai, Hữu Nghị, Đồng Đăng,…). 

- Thực hiện các dự án điện rác theo quy hoạch, phát triển các cơ sở xử 

lý CTR không theo công nghệ chôn lấp (nhà máy điện sinh khối Lạng 

Sơn, nhà máy điện rác Lạng Sơn).  

Sở 

NNPTNT, 

Sở TNMT 

- Các sở, ban, 

ngành của 

tỉnh  

- Bộ NNPTNT, 

Bộ TNMT và 

các bộ, ngành 

liên quan. 

 

- Có tính khả thi, 

vì đây là nhiệm 

vụ quản lý nhà 

nước. 

4 - Các giải pháp hạn chế suy giảm đa dạng sinh học và hệ sinh thái    

 - Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đổi 

mới sáng tạo vào quản lý và bảo tồn ĐDSH. 

- Điều tra, khảo sát, xem xét việc thành lập các di sản thiên nhiên, các 

khu bảo tồn thiên nhiên, các hành lang ĐDSH theo quy định của Luật 

BVMT 2020 và Luật ĐDSH, Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản. 

Sở 

NNPTNT, 

Sở TNMT 

- Các sở, ban, 

ngành của 

tỉnh  

- Bộ NNPTNT, 

Bộ TNMT và 

các bộ, ngành 

liên quan. 

- Có tính khả thi, 

vì đây là nhiệm 

vụ quản lý nhà 

nước. 
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TT Các giải pháp 
Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan phối 

hợp 
Tính khả thi 

 - Thiết lập và thực hiện các biện pháp bảo tồn đối với khu dự trữ thiên 

nhiên Hữu Liên, khu rừng đặc dụng Mẫu Sơn… Xây dựng hành lang 

kết nối với các khu bảo tồn và kết nối các khu vực trong KBT. 

- Điều tra, khảo sát và thực hiện các dự án bảo tồn, khôi phục các vùng 

sinh cảnh sống của loài Ếch Hương, hệ sinh thái rừng nhiệt đới trên 

núi đá vôi (phân bố ở các vùng Hữu Lũng, Chi Lăng, Bắc Sơn), hệ 

sinh thái rừng nhiệt đới núi đất (phân bố ở các huyện Lộc Bình, Đình 

Lập, Cao Lộc, Văn Lãng, Tràng Định), hệ sinh thái trảng cỏ, hệ sinh 

thái các thủy vực, đất ngập nước (khu vực ngã ba sông Bắc Giang – 

sông Yên Lỗ, hồ Phai Danh; ngã ba sông Thương – sông Luộc; hồ Bản 

Chành, hồ Nà Cây, hồ Tà Keo; hồ Bắc Làng hồ Nà Tâm, hồ Phai Loạn; 

hồ Lệ Minh (Cao Lộc); đất ngập nước tại khu vực xã Sàn Viên – Đông 

Quan – TT. Na Dương; hồ Tam Hóa… 

- Thực hiện các dự án kết hợp bảo tồn tại chỗ với bảo tồn chuyển chỗ 

và các hình thức bảo tồn khác đối với các loài động thực vật. 

   

5 Các giải pháp hạn chế ô nhiễm môi trường không khí    

 - Đầu tư, xây dựng hệ thống trạm quan trắc không khí tự động ở TP 

Lạng Sơn, các KCN, CCN, các khu kinh tế cửa khẩu, các hành lang 

kinh tế dọc quốc lộ 4A nối Lạng Sơn- Quảng Ninh, Lạng Sơn – Cao 

Bằng, Cao tốc Lạng Sơn – Bắc Giang. 

- Thực hiện các biện pháp kỹ thuật, từng bước cải tiến công nghệ trong 

khí khai thác mỏ, xử lý khí thải tại các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng 

trên địa bàn tỉnh.  

Sở TNMT,  

Sở GTVT,  

Sở Xây 

dựng 

 

- Các sở, ban, 

ngành của 

tỉnh  

- UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố  

- Bộ TNMT, 

Bộ GTVT và 

các bộ, ngành 

liên quan 

- Có tính khả thi, 

vì đây là nhiệm 

vụ thường 

xuyên về quản 

lý nhà nước. 



 
 

311 

TT Các giải pháp 
Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan phối 

hợp 
Tính khả thi 

 - Phát triển mạng lưới xe buýt nội thị, giữa các đô thị ở các TP Lạng 

Sơn, và các thị trấn, thị xã lân cận. 

- Tăng cường xây dựng, mở rộng diện tích công viên, cây xanh, giảm 

thiểu ô nhiễm tiếng ồn trong các thành phố, các đô thị và khu dân cư 

  

 

 

6 Các giải pháp về hạn chế ô nhiễm, suy thoái đất    

 - Áp dụng sản xuất sạch, xử lý tuần hoàn rác thải, nước thải và sử dụng 

năng lượng hiệu quả. 

- Phát triển nông nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường, sử dụng 

nước tưới và phân bón hợp lý.  

-  Xây dựng phương án chi tiết kiểm soát nước thải, chất thải trong sản 

xuất nông nghiệp theo đơn vị hành chính cấp huyện. 

- Kiến thiết đồng ruộng phù hợp (ruộng bậc thang, trồng cây theo đường 

đồng mức) để hạn chế chống xói mòn rửa trôi đất, giữ nước và phân 

bón trên các khu vực đồi núi dốc. 

- Đa dạng hóa cây trồng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hệ thống luân 

canh, xen canh, gối vụ, sử dụng phân xanh, cây vật liệu nông nghiệp 

phủ đất, bón phân hữu cơ tại các khu vực tập trung sản xuất nông 

nghiệp như Cao Lộc, Chi Lăng, Hữu Lũng, Bắc Sơn, Đình Lập. 

Sở 

NNPTNT, 

Sở TNMT 

- Các sở, ban, 

ngành của 

tỉnh  

- Bộ NNPTNT, 

Bộ TNMT và 

các bộ, ngành 

liên quan. 

- Có tính khả thi, 

vì đây là nhiệm 

vụ quản lý nhà 

nước. 

Nguồn: Tổng hợp của Nhóm ĐMC, 2022 
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4.1.3. Giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu  

4.1.3.1. Các giải pháp giảm nhẹ 

- Triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH 

của tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định số 1242/QĐ-UBND ngày 

30 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh. 

- Trong công nghiệp và xây dựng, đẩy mạnh thực hiện các chương trình tiết 

kiệm, hiệu quả năng lượng; nghiên cứu, ứng dụng đổi mới công nghệ hướng tới 

sử dụng hiệu quả năng lượng trong các ngành, lĩnh vực, đời sống dân sinh, phát 

triển KH - XH như: giao thông, chiếu sáng công cộng, các tòa nhà cao tầng, thiết 

bị điện, lò hơi, sinh hoạt, tiêu dùng,… Khuyến khích, thúc đẩy các dự án xây dựng 

xanh, công trình, tòa nhà xanh, phát triển các KCN sinh thái, KCN xanh… 

- Trong nông nghiệp, ứng dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác trồng trọt 

bền vững, thông minh, các-bon thấp. Triển khai các quy hoạch, phương án, công 

nghệ quản lý, xử lý chất thải chăn nuôi và tái sử dụng nước thải nhằm giảm nhẹ 

phát thải KNK. 

- Xây dựng và ứng dụng các mô hình KTTH trong các ngành, lĩnh vực. Phát 

triển và ứng dụng các công nghệ hạn chế chôn lấp trong quản lý chất thải rắn, 

hướng tới biogas và đốt thu hồi năng lượng. 

- Thúc đẩy phát triển các mô hình kinh tế các-bon thấp, tái cấu trúc các 

ngành kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển các ngành, lĩnh vực tiêu tốn ít năng 

lượng; từng bước hạn chế phát triển các nhóm ngành kinh tế tiêu tốn nhiều năng 

lượng, gây ô nhiễm môi trường, hiệu quả kinh tế thấp. 

4.1.3.2. Các giải pháp thích ứng 

- Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 21/12/2017 về 

Thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 

29/6/2022 của UBND tỉnh về kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng 

chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 11/9/2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về Tổ chức thực hiện Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 

20/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với 

biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 
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- Thực hiện đánh giá tác động của BĐKH và thiên tai, lồng ghép các yếu tố 

thiên tai và BĐKH vào các quy hoạch, kế hoạch phát triển của tỉnh Lạng Sơn.  

- Chủ động trong phòng tránh thiên tai và giảm nhẹ thiên tai và các tác động 

của BĐKH trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tăng cường cảnh báo, dự báo BĐKH, 

thiên tai, thông báo kịp thời đến người dân. Thực hiện phương châm “4 tại chỗ” 

trong phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai phù hợp với bối cảnh BĐKH. 

- Thực hiện chương trình bảo vệ không gian thoát lũ trên các sông. 

- Rà soát quy hoạch xây dựng, chỉnh trang đô thị, khu dân cư; cải tạo, nâng 

cấp cơ sở hạ tầng; phục hồi, phát triển các hệ sinh thái tự nhiên để tăng cường 

năng lực chống chịu với BĐKH. 

- Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động khai thác mỏ đảm bảo các yêu cầu kỹ 

thuật về an toàn trong khai thác cũng như hoàn nguyên khu mỏ sau khi khai thác, 

tránh làm biến đổi cấu trúc và mất tính ổn định của địa chất khu vực khai thác. 

4.1.4. Các giải pháp khác 

- Tăng cường sự kết nối tỉnh Lạng Sơn với các địa phương trong khu vực 

như Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh, Cao Bằng để phối hợp xử lý kịp thời, 

hiệu quả các vấn đề về BVMT, quản lý tài nguyên và ứng phó với BĐKH.  

- Tăng cường nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ trong BVMT, 

ứng phó với BĐKH; Tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị cần thiết 

cho công tác nghiên cứu và ứng dụng KHCN. 

- Tăng cường sự gắn kết cộng đồng địa phương giữa đô thị và nông thôn; 

phát huy văn hóa yêu thiên nhiên, môi trường của đồng bào; giảm các tệ nạn xã 

hội, các hủ tục có hại cho môi trường; phát huy các mô hình quản lý tài nguyên, 

BVMT dựa vào cộng đồng.  

- Tích cực, chủ động đề xuất các dự án về BVMT, ứng phó với BĐKH để 

thu hút nguồn lực đầu tư từ các quỹ tài chính như Quỹ môi trường toàn cầu (GEF), 

Quỹ khí hậu xanh (GCF), Quỹ thích ứng (AF)…, các tổ chức quốc tế, các nước 

trên thế giới. 

- Nâng cao nhận thức về BVMT và ứng phó với BĐKH; tổ chức các phong 

trào, tập huấn, hướng dẫn nhân dân những kiến thức, hành động cụ thể về BVMT, 

ứng phó BĐKH. Phổ biến rộng rãi các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước 

về môi trường và hỗ trợ thông tin môi trường đến các tổ chức và cá nhân. 
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4.2. Định hướng về bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện Quy hoạch 

4.2.1. Định hướng áp dụng công cụ quản lý môi trường của Quy hoạch 

4.2.1.1. Áp dụng công cụ luật pháp và cơ chế, chính sách 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về 

BVMT đồng thời xử lý nghiêm minh các vi phạm về BVMT theo nguyên tắc 

“Người gây ô nhiễm phải bồi thường” theo đúng quy định của pháp luật.  

- Tăng cường, thúc đẩy cơ chế liên kết vùng, địa phương trong phát triển 

KT-XH, bảo vệ môi trường và ứng phó với BĐKH. 

+ Phối hợp với các tỉnh, thành phố xây dựng các chương trình hợp tác đa 

phương mới, các chương trình phối hợp hành động chung giữa các tỉnh trong vùng 

Đông Bắc nhằm phát huy lợi thế, khai thác các tiềm năng của từng địa phương, 

góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển KT-XH, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế cả vùng, hợp tác, liên kết phát triển các ngành, lĩnh vực ưu tiên (công nghiệp 

chế biến nông, lâm, thực phẩm, kinh tế cửa khẩu, xuất nhập cảnh, du lịch,...). 

+ Phối hợp với các tỉnh, thành phố lân cận trong việc khai thác, sử dụng tài 

nguyên, bảo vệ môi trường: Phối hợp với các tỉnh Bắc Giang, Cao Bằng triển khai 

Đề án điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường hệ thống sông 

Kỳ Cùng – Bắc Giang và đề xuất biện pháp xử lý, bảo vệ môi trường. 

- Tiếp tục công tác ngăn ngừa ô nhiễm môi trường trong việc góp ý kiến 

đối với các dự án đầu tư vào tỉnh, đánh giá sơ bộ tác động môi trường đối với các 

dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường ở mức độ cao, từ chối tiếp nhận 

các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; thẩm định chặt chẽ báo cáo đánh 

giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường; kiểm tra, giám sát quá trình 

vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải;   

- Tăng cường công tác giám sát môi trường định kỳ tại các cơ sở sản xuất, 

khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. 

- Tăng cường các hoạt động kiểm tra giám sát và xử lý triệt để các cơ sở xả 

nước thải chưa xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép ra môi trường, đặc biệt, đối với các 

cơ sở xả nước thải có lưu lượng lớn, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, 

ngoài khu công nghiệp.  

4.2.1.2. Áp dụng công cụ kinh tế trong quản lý môi trường 

Tiếp tục thực hiện các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường cấp tỉnh. 
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- Thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo quy định tại 

Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 5/5/2020: Phí bảo vệ môi trường đối với nước 

thải công nghiệp. 

- Thu phí cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo Nghị định số 82/2018/NĐ-

CP. 

- Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của các doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh. 

- Ký quỹ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản (cát, mỏ sét), ký 

quỹ nhập khẩu phế liệu (các làng nghề), ký quỹ phục hồi môi trường đối với các 

dự án bãi chôn lấp CTR. 

- Tổ chức thực hiện Luật Thuế BVMT trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, chú trọng 

thu thuế đối với túi nilon khó phân hủy sinh học.  

- Tổ chức thực hiện các loại thuế tài nguyên theo Luật Thuế tài nguyên đối 

với các hoạt động khai thác khoáng sản và các loại tài nguyên thiên nhiên khác 

nhằm khuyến khích việc bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả. 

- Thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, chi trả dịch vụ hệ 

sinh thái theo quy định của Luật Lâm nghiệp 2017 và Luật BVMT 2020. 

- Xây dựng quỹ BVMT, thực hiện thị trường các-bon theo Luật BVMT 2020. 

4.2.1.3. Công cụ kỹ thuật quản lý môi trường 

Áp dụng các công cụ kỹ thuật quản lý môi trường trong kiểm soát ô nhiễm 

môi trường và xử lý triệt để các nguồn gây ô nhiễm môi trường. Các công cụ kỹ 

thuật quản lý môi trường được áp dụng gồm: Quan trắc, công nghệ công nghiêp 

môi trường, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường,... 

Thông qua việc thực hiện các công cụ kỹ thuật quản lý môi trường, các cơ 

quan chức năng có thể có những thông tin đầy đủ, chính xác về hiện trạng và diễn 

biến chất lượng môi trường đồng thời có những biện pháp, giải pháp phù hợp để 

xử lý, hạn chế những tác động tiêu cực đối với môi trường. 

4.2.1.4. Công cụ giáo dục nâng cao nhận thức 

Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục nâng cao nhận 

thức cộng đồng về BVMT. Hoạt động giáo dục nâng cao nhận thức về BVMT 

được tiến hành bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với các tầng lớp nhân dân 

trong toàn tỉnh Lạng Sơn.  
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- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy định về bảo vệ môi trường trên 

nhiều loại hình khác nhau như truyền hình, báo, đài, bản tin, hội nghị…; 

- Tổ chức các buổi hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn tuyên truyền về bảo vệ 

môi trường, phân loại, xử lý rác thải hữu cơ, phòng chống biến đổi khí hậu cho 

cán bộ, nhân dân và chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ;  

- Biên soạn và phát hành Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về công tác bảo vệ môi 

trường KCN cho các doanh nghiệp;  

- Vận động các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp ký Bản cam kết tham gia 

phong trào chống rác thải nhựa;  

- Phát động các phong trào BVMT và biểu dương các điển hình tiên tiến về 

BVMT trong các khu dân cư như phong trào “5 không, 3 sạch”, “phụ nữ tham gia 

giữ gìn vệ sinh đường làng ngõ xóm”, “mô hình phụ nữ trồng cây lấy lá sử dụng 

thay thế túi ni lông”... 

4.2.2. Định hướng phân vùng môi trường 

Việc phân vùng môi trường thực hiện theo quy định của Luật Bảo vệ môi 

trường 2020, được hướng dẫn tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 

năm 2022. Theo đó, phân vùng môi trường theo 03 vùng chính theo tiêu chí về 

yếu tố nhạy cảm về môi trường dễ bị tổn thương trước tác động của ô nhiễm môi 

trường nhằm mục tiêu giảm thiểu tác động của ô nhiễm môi trường đến sự sống 

và phát triển bình thường của con người và sinh vật, gồm: (1) vùng bảo vệ nghiêm 

ngặt, (2) vùng hạn chế phát thải và (3) vùng khác. 

4.2.2.1. Vùng bảo vệ nghiêm ngặt  

Dự thảo QHT Lạng Sơn phân vùng bảo vệ nghiêm ngặt có các yếu tố, đối 

tượng nhạy cảm cần được bảo vệ nghiêm ngặt gồm các khu vực sau: 

(i) Nội thành, nội thị của các đô thị: TP. Lạng Sơn; TX Đồng Đăng; TX 

Hữu Lũng, TX Lộc Bình; 

(ii) Nguồn nước mặt gồm 108 đoạn sông, suối; 24 hồ chứa có dung tích từ 

01 triệu (1x106) m3 nước trở lên các đoạn sông – suối, hồ và các nguồn nước dưới 

đất được quy định tại Quyết định số 1857/QĐ-UBND của tỉnh Lạng Sơn ngày 

24/9/2018 được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt; 

(iii) Các khu BTTN: Khu BTTN Hữu Liên (cấp quốc gia), diện tích: 

8.012,74 ha; Khu BTTN Mẫu Sơn, diện tích: 3.882,54 ha; Khu BTTN Bắc Sơn, 

diện tích: 936,75 ha. 
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Đồng thời cần bổ sung các khu BTTN, các hành lang ĐDSH mới giai đoạn 

2021-2030 theo yêu cầu mở rộng diện tích bảo tồn ĐDSH đáp ứng mục tiêu bảo 

vệ, phục hồi, đảm bảo tính toàn vẹn, kết nối các hệ sinh thái tự nhiên góp phần 

phát triển KT-XH theo định hướng nền kinh té xanh, chủ động thích ứng với biến 

đổi khí hậu được đề nghị trong quyết định 149/2022/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 

của Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050. 

(iv) Khu vực bảo vệ 1 của di tích lịch sử - văn hóa theo Quyết định số 

73/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn; 

(v) Vùng lõi của công viên địa chất toàn cầu tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định 

số 2386/2021/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn.  

Chi tiết đã được trình bày tại mục 1.4.3.3. 

Như vậy, việc xác định vùng bảo vệ nghiêm ngặt như trong dự thảo QHT 

là phù hợp với quy định của Luật BVMT 2020.   

4.2.2.2. Vùng hạn chế phát thải  

Chi tiết đã được trình bày tại mục 1.4.3.3. 

Dự thảo QHT Lạng Sơn đã phân vùng hạn chế phát thải gồm các khu vực sau: 

(i) Vùng đệm của công viên địa chất toàn cầu Lạng Sơn; vùng đệm của 03 

khu BTTN hiện có (Hữu Liên, Mẫu Sơn, Bắc Sơn) và các khu BTTN, các hành 

lang ĐDSH được đề xuất mới giai đoạn 2021-2030 theo yêu cầu mở rộng diện 

tích bảo tồn ĐDSH. 

(ii) Vùng đất ngập nước quan trọng đã được xác định theo quy định của 

pháp luật là đoạn sông Kỳ Cùng chảy qua địa bàn các huyện Đình Lập, Lộc Bình, 

Cao Lộc, Văn Lãng, Tràng Định và TP. Lạng Sơn. 

(iii) Hành lang bảo vệ nguồn nước mặt được dùng cho mục đích cấp nước 

sinh hoạt là các khu vực được quy định tại Quyết định số 1857/QĐ-UBND của 

tỉnh Lạng Sơn ngày 24/9/2018. 

(iv) Khu dân cư tập trung là nội thành, nội thị của các đô thị loại IV, loại V 

theo Kế hoạch 127/KH-UBND tỉnh Lạng Sơn ngày 19/7/2019 Phát triển đô thị 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035. 

(v) Khu vui chơi giải trí dưới nước (hiện nay tỉnh chưa có khu vui chơi giản 

trí dưới nước, nhưng có thể được UBND tỉnh ra quyết định thành lập trong thời 

kỳ 2021-2030). 
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(vi) Khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường dễ bị tổn thương trước tác 

động của ô nhiễm môi trường khác cần được bảo vệ gồm: Các khu vực khai thác 

khoáng sản; Các khu vực bố trí cơ sở xử lý chất thải; Các khu vực đất nguy hiểm; 

các vùng đất không ổn định; các khu vực tiềm ẩn nguy cơ tai biến thiên nhiên; 

Các khu vực nhạy cảm sinh thái trong hành lang bảo vệ nguồn nước. 

Vì vậy, nhóm thực hiện ĐMC việc xác định vùng hạn chế phát thải như 

trong dự thảo QHT là phù hợp với quy định của Luật BVMT 2020  

4.2.2.3. Vùng khác  

Dự thảo QHT Lạng Sơn đã phân phần không gian lãnh thổ ngoài vùng bảo 

vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải vào vùng khác.  

Nhóm thực hiện DMC đề nghị nhóm Quy hoạch bổ sung thêm các đặc điểm 

chính về điều kiện tự nhiên và định hướng ưu tiên phát triển một số ngành, lĩnh 

vực của chủ lực của “Vùng khác” để có cơ sở xác định các biện pháp BVMT phù 

hợp.  

4.2.3. Định hướng thực hiện đánh giá tác động môi trường đối với các dự án 

đầu tư được đề xuất trong Quy hoạch 

4.2.3.1. Định hướng theo vùng 

QHT Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Dự thảo số 3 

tháng 10/2022) đã xác định 03 vùng kinh tế, một trục phát triển, và 02 tuyến hành 

lang kinh tế.   
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Hình 4.1. Các vùng kinh tế của tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030 

Nguồn: Dự thảo QHT Lạng Sơn 10/2022 

4.2.3.1.1. Vùng kinh tế 

(i) Vùng kinh tế động lực 

Vùng kinh tế động lực bao gồm TP Lạng Sơn mở rộng, huyện Chi Lăng, 

huyện Hữu Lũng, với tổng diện tích tự nhiên 2.208,95 km2, dân số hiện trạng: 

384.072 người, ước tính dân số đến năm 2030 là 477.640 người, năm 2050 là 

557.550 người. 

Vùng kinh tế động lực chủ yếu phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị. Đô 

thị trung tâm vùng động lực là Thành phố Lạng Sơn, là đô thị phát triển dịch vụ 

đa ngành, đa lĩnh vực, với vai trò là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn 

hóa, y tế, giáo dục, khoa học kỹ thuật của tỉnh. Trong kỳ quy hoạch tới, hướng 

đến xây dựng thành phố không chỉ có vai trò động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế 

trong tỉnh mà trở thành một trung tâm kinh tế của “tứ giác phát triển” Lạng Sơn - 

Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. 

Định hướng phát triển vùng: Cơ cấu kinh tế trong khu kinh tế động lực 

chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng tăng nhanh tỷ trọng ngành dịch vụ, công nghiệp 

và giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp trong GRDP. Hoàn thiện các dịch vụ 

công cộng cơ bản với hệ thống hạ tầng hiện đại, nâng cao hiệu suất sử dụng tài 
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nguyên thiên niên nước, đất đai. Thực hiện chuyển đổi số nhanh, mạnh mẽ và hiệu 

quả để dẫn dắt chuyển đổi số của toàn tỉnh đạt các mục tiêu Chiến lược chuyển 

đổi số quốc gia vào các năm 2025, 2030. 

Hạ tầng và đô thị: Tập trung nâng cấp, phát triển, hiện đại hóa hạ tầng giao 

thông, hạ tầng thương mại, dịch vụ, logistics, hạ tầng số phục vụ phát triển chính 

quyền số, kinh tế số, xã hội số, hạ tầng khu công nghiệp gắn với đô thị hóa; mở 

rộng thành phố Lạng Sơn và các thị trấn trung tâm huyện. Thành lập thị xã Hữu 

Lũng trên cơ sở nâng cấp toàn huyện Hữu Lũng. 

Các ngành kinh tế:  

- Phát triển công nghiệp, tập trung phát triển các KCN-CCN, trong đó tập 

trung phát triển KCN Hữu , ưu tiên phát triển theo mô hình Khu công nghiệp đô 

thị, dịch vụ; tập trung nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng và thu hút đầu tư vào  

KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn. Chú trọng thu hút các dự án và phát triển công 

nghiệp CNTT18, công nghiệp CNCB nông - lâm - sản, CNCB vật liệu xây dựng, 

khai khoáng (tại khu vực Chi Lăng, Hữu Lũng). 

- Tập trung phát triển dịch vụ trong đó chú trọng dịch vụ xuất nhập khẩu, 

dịch vụ logistics và vận tải, tài chính ngân hàng, dịch vụ du lịch. Phát triển các 

loại hình du lịch cửa khẩu, du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái 

tham quan hang động, du lịch thể thao, vui chơi giải trí, du lịch trải nghiệm nông 

thôn gắn với các vùng nông nghiệp công nghệ cao... 

 - Nông nghiệp chủ yếu phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá phục vụ 

trực tiếp cho nhu cầu của khu, thúc đẩy chuyển dịch theo hướng: Tăng mạnh tỷ 

trọng chăn nuôi; phát triển các cây con có giá trị phù hợp với điều kiện của địa 

phương; sử dụng có hiệu quả cao quỹ đất nông nghiệp vốn đang bị thu hẹp bằng 

thâm canh tăng năng suất, tăng vụ, tăng chất lượng và giá trị sản phẩm... 

- Chú trọng cải cách thể chế, thúc đẩy ĐMST, khởi nghiệp, thu hút và nâng 

cao lượng nguồn nhân lực, nâng cao thu nhập và mức sống của người dân, tạo 

điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội cho vùng động lực. 

- Chú trọng phát triển KT-XH của toàn vùng với bảo đảm an ninh biên giới, 

bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ quốc gia; xây dựng biên giới phát triển, hòa bình, hữu 

nghị. 

(ii) Vùng kinh tế phía Đông 

 
18 Công nghiệp công nghệ thông tin bao gồm: công nghiệp phần cứng điện tử - viễn thông, công nghệ thông tin; 

an toàn thông tin, phần mềm, dịch vụ và nội dung số (theo Chiến lược phát triển KH - XH 10 năm 2021-2030). 
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Vùng kinh tế phía Đông gồm các huyện Lộc Bình và Đình Lập, với diện 

tích tự nhiên là 2.175,98 km2, dân số hiện trạng là 114.323 người và ước tính dân 

số năm 2030 120.120 người, năm 2050 là 123.260 người. 

Định hướng phát triển vùng là chú trọng phát triển KT-XH của toàn vùng 

bảo đảm an ninh biên giới, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ quốc gia; xây dựng biên 

giới phát triển, hòa bình, hữu nghị. 

Vùng sẽ tập trung phát triển công nghiệp khai khoáng (than, nhiệt điện); 

tiếp tục khai thác hiệu quả nhà máy nhiệt điện Na Dương, Khu công nghiệp Na 

Dương; phát triển CNCB nông lâm sản. Về nông, lâm nghiệp, phát huy thế mạnh 

về đất lâm nghiệp, phát triển có hiệu quả các dự án trồng rừng. Phát triển và nâng 

cao hiệu quả sản xuất lâm, nông nghiệp với các vùng sản xuất tập trung đã có như 

vùng chè Đình Lập, vùng thông Lộc Bình, Đình Lập và vùng cây công nghiệp 

ngắn ngày tại Lộc Bình.... Về dịch vụ, phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, 

tham quan thắng cảnh núi, đường biên, vui chơi giải trí, thể thao cuối tuần, du lịch 

tham quan tuyến biên giới, du lịch quá cảnh, mua sắm; phát triển dịch vụ Khu cửa 

khẩu Chi Ma với các hoạt động thương mại, kho bãi, vận tải hàng hoá... 

(iii) Vùng kinh tế phía Tây 

Vùng kinh tế phía Tây gồm các huyện Văn Quan, Văn Lãng, Bắc Sơn, Bình 

Gia và Tràng Định. Tổng diện tích tự nhiên là 3.925,25 km2, dân số hiện trạn là 

290.311 người, ước tính dân số năm 2030 là 296.530 người, năm 2050 dự báo sẽ 

ở mức 297.380người. 

Phương hướng phát triển của vùng là tập trung phát triển nông, lâm nghiệp, 

theo hướng bền vững gắn với các vùng sản xuất hàng hóa tập trung có giá trị kinh 

tế cao, du lịch tham quan cảnh quan, tìm hiểu di tích lịch sử. Ưu tiên ổn định KT-

XH, nâng cao mức sống dân cư. Đồng thời, là vùng đệm, vùng nguyên liệu cung 

cấp nguyên, vật lực để hỗ trợ vùng động lực phát triển. Chú trọng phát triển KT-

XH của toàn vùng với bảo đảm an ninh biên giới, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ quốc 

gia; xây dựng biên giới phát triển, hòa bình, hữu nghị. 

4.2.3.1.2.Trục phát triển kinh tế  

Trục phát triển kinh tế Đồng Đăng – Hữu Lung kéo dài từ cửa khẩu Hữu 

Nghị thị trấn Đồng Đăng và một phần huyện Văn Lãng (các xã Tân Thanh, Tân 

Mỹ, Cốc Nam) qua thị trấn Cao Lộc, TP Lạng Sơn nối với cao tốc Lạng Sơn - Hà 

Nội qua địa phận huyện Chi Lăng, huyện Hữu Lũng. Đây là trục động lực và kết 

nối phát triển kinh tế quan trọng nhất của tỉnh. 
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Trục là tâm của Vùng động lực, tập trung phát triển kinh tế cửa khẩu, dịch 

vụ logistics và vận tải, thương mại, du lịch, công nghiệp… 

4.2.3.1.3. Hành lang kinh tế 

- Tuyến Hành lang kinh tế Cao Lộc-Văn Lãng-Tràng Định: (dọc theo cao 

tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh, kết nối với Cao Bằng): Sau khi tuyến cao tốc Đồng 

Đăng (Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (Cao Bằng) xây dựng xong, triển vọng sẽ hình thành 

Tuyến Hành lang kinh tế Hải Phòng – Hà Nội – Lạng Sơn – Cao Bằng – Bách Sắc 

- Quý Châu – Trùng Khánh (Tuyến ngắn nhất từ Trùng Khánh tới cảng Hải 

Phòng). Đây là tuyến hành lang kinh tế xuyên biên giới thứ ba kết nối Việt Nam 

với Trung Quốc. Theo đó, tuyến hành lang kinh tế Cao Lộc-Văn Lãng-Tràng Định 

sẽ tạo cơ hội thúc đẩy phát triển các lĩnh vực thương mại, công nghiệp, nông – 

lâm nghiệp và du lịch của Vùng kinh tế phía Tây tỉnh Lạng Sơn. Đồng thời, tăng 

cường kết nối và nâng cao vị thế kết nối vùng cho Lạng Sơn. Về chức năng, cửa 

khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng) chủ yếu phục vụ xuất nhập khẩu nông, lâm sản, hàng 

tiêu dùng; các cửa khẩu của Lạng Sơn chủ yếu xuất nhập khẩu máy móc, hàng 

điện tử, hàng tiêu dùng. 

- Tuyến Hành lang kinh tế TP Lạng Sơn-Cao Lộc-Lộc Bình-Đình Lập (kết 

nối với Tiên Yên (Quảng Ninh). Tuyến Hành lang này sẽ phát triển mạnh để kết 

nối với tỉnh Quảng Ninh, theo Quốc lộ 4B. Đồng thời, tỉnh Lạng Sơn sẽ hợp tác 

với tỉnh Quảng Ninh mở đường cao tốc mới kết nối TP Lạng Sơn với cao tốc Hạ 

Long – Vân Đồn. Tuyến Tuyến Hành lang kinh tế TP Lạng Sơn-Cao Lộc-Lộc 

Bình-Đình Lập sẽ mở ra cơ hội giao thương phát triển thương mại, du lịch, vận 

tải-logistics, các cụm công nghiệp; các vùng sản xuất nông - lâm nghiệp, cho 

Vùng kinh tế phía Đông của tỉnh. Đồng thời, tăng cường kết nối và nâng cao vị 

thế kết nối vùng cho Lạng Sơn. Ngoài ra, trong tầm nhìn phát triển sau 2030, Lạng 

Sơn sẽ là trung tâm trung chuyển vận tải đường sắt tốc độ cao kết nối tuyến Trùng 

Khánh – Nam Ninh – Lạng Sơn – Hà Nội – Hải Phòng (Cảng Lạch Huyện). Theo 

đó, Lạng Sơn và Hải Phòng sẽ kiến nghị Chính phủ nghiên cứu xây dựng tuyến 

đường sắt điện khí hóa (tốc độ khoảng 160 km/h) từ Đồng Đăng tới Hải Phòng. 

Lạng Sơn cũng sẽ phát triển tuyến đường bộ cao tốc kết nối với tỉnh Thái Nguyên 

và các địa phương khác trong vùng. 
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Hình 4.2. Trục phát triển và các tuyến hành lang kinh tế của tỉnh Lạng Sơn 

Nguồn: Dự thảo QHT Lạng Sơn T7/2022 

Với định hướng phân bố không gian các vùng kinh tế Lạng Sơn như trên, để 

phát triển KH - XH gắn với BVMT, thích ứng BĐKH, cần lưu ý các định hướng 

đánh giá tác động môi trường về các vấn đề môi trường lớn trong các vùng phát 

triển như sau: 

Đối với vùng kinh tế động lực: 

Đây là khu vực tập trung phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị. Định 

hướng ĐTM tập trung vào các vấn đề môi trường chính sau: 

(1) Vấn đề tác động đến môi trường trong phát triển đô thị 

Cần quan tâm vấn đề ô nhiễm môi trường do nước thải, CTR xây dựng, khi 

thực hiện các dự án phát triển đô thị ở đô thị ở Thành Phố Lạng Sơn, thị trấn Đồng 

Đăng và các thị trấn trung tâm huyện. 

Lưu ý vấn đề ô nhiễm môi trường do các nguồn thải sinh hoạt (chất thải 

rắn, nước thải sinh hoạt) từ các khu dân cư đô thị. 

(2) Vấn đề tác động đến môi trường trong phát triển dịch vụ và du lịch 

Cần chú ý vấn đề gia tăng chất thải từ hoạt động và dịch vụ và du lịch vấn 

đề ô nhiễm từ các đô thị phát triển và hoạt động sản xuất khu vực lân cận. 

Lưu ý vấn đề gia tăng ô nhiễm từ các hoạt động xây dựng phát triển hạ tầng 

cơ sở lưu trú, cải tạo, mở rộng điểm du lịch. 

(3) Vấn đề ô nhiễm môi trường do phát triển công nghiệp 
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ĐTM cần tập trung, lưu ý, đánh giá các vấn đề ô nhiễm môi trường do nước 

thải, khí thải, chất thải rắn từ hoạt động sản xuất công nghiệp tạo ra. Lưu ý đánh 

giá ĐTM đối với các dự án đầu tư vào các KCN, CCN đặc biệt là khu kinh tế cửa 

khẩu Đồng Đăng, công nghiệp chế biến nông – lâm – sản, công nghiệp sản xuất 

vật liệu xây dựng, khai khoáng tại khu vực Chi Lăng, Hữu Lũng. 

Đối với vùng kinh tế phía Đông: 

Đây là khu vực tập trung phát triển công nghiệp khai khoáng (than, nhiệt 

điện), công nghiệp chế biến nông lâm sản, phát triển dịch vụ du lịch sinh thái nghỉ 

dưỡng, tham quan thắng cảnh biên giới, dịch vụ cửa khẩu Chi Ma với các hoạt 

động thương mại, kho bãi, vận tải hàng hóa,…Do đó định hướng ĐTM cần tập 

trung vào các vấn đề sau: 

(1) Vấn đề ô nhiễm môi trường do phát triển công nghiệp  

ĐTM cần tập trung, lưu ý, đánh giá các vấn đề ô nhiễm môi trường do nước 

thải, khí thải, chất thải rắn từ hoạt động thai thác mỏ, chế biến nông lâm sản.  

 (2) Vấn đề tác động đến môi trường trong phát triển dịch vụ du lịch 

Cần chú ý vấn đề gia tăng chất thải từ hoạt động và dịch vụ và du lịch vấn 

đề ô nhiễm từ các đô thị phát triển và hoạt động sản xuất khu vực lân cận. 

Lưu ý vấn đề gia tăng ô nhiễm từ các hoạt động xây dựng phát triển hạ tầng 

cơ sở lưu trú, cải tạo, mở rộng điểm du lịch. 

(3) Vấn đề tác động đến môi trường trong phát triển dịch vụ kinh tế cửa 

khẩu 

Lưu ý vấn đề gia tăng ô nhiễm từ các hoạt động xây dựng phát triển hạ tầng 

kho chứa hàng, bến bãi đỗ xe, ô nhiễm không khí từ hoạt động vận tải. 

Lưu ý các vấn đề môi trường xuyên biên giới, kiểm soát chặt chẽ tình trạng 

buôn bán động, thực vật trái phép. 

Đối với vùng kinh tế phía Tây: 

Đây là khu vực tập trung triển nông, lâm nghiệp, du lịch tham quan cảnh 

quan, tìm hiểu di tích lịch sử. Do đó định hướng ĐTM cần tập trung vào các vấn 

đề sau: 

(1) Vấn đề tác động đến môi trường trong phát triển dịch vụ du lịch 

Cần chú ý vấn đề gia tăng chất thải từ hoạt động và dịch vụ và du lịch vấn 

đề ô nhiễm từ các đô thị phát triển và hoạt động sản xuất khu vực lân cận. 

Lưu ý vấn đề gia tăng ô nhiễm từ các hoạt động xây dựng phát triển hạ tầng 
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cơ sở lưu trú, cải tạo, mở rộng điểm du lịch. 

(2) Vấn đề tác động đến môi trường trong phát triển nông, lâm nghiệp 

- Lưu ý các vấn đề sử dụng phân bón và thuôc bảo vệ thực vật, thu gom, xử 

lý bao bì nhựa.  

- Lưu ý các vấn đề về quản lý và xử lý chất thải nông nghiệp (phụ phẩm 

nông nghiệp, chất thải chăn nuôi). 

- Bảo tồn đa dạng sinh học và hệ sinh thái. 

4.2.3.2. Định hướng theo ngành 

Dự thảo QHT đề xuất danh mục các dự án ưu tiên đầu tư tập trung vào các 

định hướng ưu tiên sau: 

- Phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại, dịch vụ: Coi đây thực sự là lĩnh 

vực kinh tế mũi nhọn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ưu tiên các dự án phát triển 

hạ tầng và các hoạt động xuất nhập khẩu, dịch vụ thương mại, logistics, du lịch, 

tài chính - ngân hàng và bưu chính viễn thông tại cửa khẩu với mục tiêu hướng 

tới trở thành khu vực “đô thị cửa khẩu” xanh, thông minh, hiện đại. 

- Phát triển công nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh, 

xanh, an toàn và hiện đại: Coi phát triển công nghiệp là động lực ngày càng quan 

trọng của kinh tế tỉnh. Ưu tiên các dự án phát triển các ngành công nghiệp trọng 

điểm là chế biến, chế tạo (gỗ, linh kiện điện tử, nông lâm sản), năng lượng tái tạo 

(điện gió, điện rác) và các ngành công nghiệp hỗ trợ, gia công, tái chế và sản xuất 

hàng hóa xuất khẩu gắn với lợi thế cửa khẩu (sản xuất bao bì tái chế, đóng gói). 

- Phát triển du lịch: Coi phát triển du lịch là một động lực tăng trưởng kinh 

tế lớn, ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh vào năm 2030. Ưu tiên các dự án dịch vụ 

- du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và tâm linh giúp khai thác thế mạnh về cảnh quan 

thiên nhiên hùng vĩ cũng như nền văn hóa và tín ngưỡng tâm linh độc đáo của tỉnh 

và các sản phẩm đi kèm như khách sạn, nhà hàng, vui chơi, giải trí, thể thao; ưu 

tiên các dự án chuyển đổi số du lịch và các dự án tu bổ, bảo tồn các giá trị di sản 

văn hoá, cảnh quan thiên nhiên, môi trường của tỉnh. 

- Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng gắn 

với phát triển kinh tế nông thôn: Ưu tiên các dự án nông lâm ngư nghiệp phát triển 

các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp tập trung; các dự án áp dụng ứng 

dụng khoa học, công nghệ cao, nâng cao hiệu quả sản xuất; các dự án phát triển 

sản phẩm chủ lực của tỉnh, hình thành vùng nguyên liệu tập trung để từng bước 

hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến thị trường tiêu thụ. 
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- Chuyển đổi số và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, sản xuất kinh 

doanh, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư và phát triển các thành phần kinh 

tế: Ưu tiên các dự án ứng dụng công nghệ số trong chính quyền, xã hội và kinh 

tế; ưu tiên các dự án hạ tầng công nghệ thông tin tập trung vào việc số hóa cửa 

khẩu; ưu tiên các dự án cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cho cơ 

quan xúc tiến đầu tư nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược. 

- Phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô 

thị, khu, cụm công nghiệp; đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa của Lạng Sơn: Ưu tiên 

đầu tư các tuyến đường giao thông kết nối cửa khẩu, các tuyến chính đường nội 

thị, tuyến đường giao thông vành đai của thành phố Lạng Sơn, các tuyến giao 

thông quốc lộ và các bến xe, cảng cạn kết nối liên vùng, liên huyện và liên tỉnh 

có tính chất lan tỏa giúp phát triển các ngành, sản phẩm quan trọng của địa 

phương; ưu tiên các dự án xây dựng và phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp 

mang tính chiến lược; ưu tiên các dự án hạ tầng đô thị theo hướng đô thị hóa bền 

vững, ưu tiên các dự án cấp điện và cấp thoát nước nhằm đáp ứng nhu cầu sản 

xuất, sinh hoạt của nhân dân, trọng tâm là các KCN, CCN mới; ưu tiên các dự án 

thủy lợi, đê điều phục vụ tưới tiêu các vùng nông nghiệp và KCN, CCN trọng 

điểm; ưu tiên các dự án xử lý rác, nước thải cho  các KCN, CCN và các khu vực 

tập trung đông dân cư. 

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua phát triển giáo dục, đào 

tạo nghề cho người lao động và thu hút nhân tài: Ưu tiên các dự án phát triển hạ 

tầng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho ngành giáo dục, các dự án nâng cao năng 

lực và chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, các dự án đào tạo 

nghề cho người lao động.  

Các dự án ưu tiên đầu tư thuộc các ngành, lĩnh vực khác nhau, trong đó mỗi 

ngành đều có những tác động môi trường từ các khía cạnh khác nhau. Vì vậy 

hướng tiếp cận ĐTM) cũng cần có những điểm lưu ý riêng đối với từng ngành. 

Nhóm ĐMC đã tổng hợp các định hướng ĐTM theo ngành, đồng thời đề cập đến 

một số dự án cần được quan tâm đặc biệt khi thực hiện ĐTM. Chi tiết trình bày 

tại Bảng 4.3. 
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Bảng 4.3: Định hướng đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đối với các 

chương trình, dự án ngành, lĩnh vực ưu tiên đầu tư trong QHT Lạng Sơn 

TT Ngành, 

Lĩnh vực 

Các chương trình/dự án đầu tư 

cần quan tâm về ĐTM 

Các vấn đề môi trường 

cần quan tâm khi thực 

hiện ĐTM 

1 Phát triển 

kinh tế cửa 

khẩu, 

thương 

mại, dịch 

vụ 

- Phát triển hạ tầng logistics, nhà kho, 

bến bãi tại các khu kinh tế cửa khẩu 

(Đồng Đăng, Tân Thanh, Hữu Nghị, 

Chi Ma,…) 

- Gia tăng chất thải, 

nước thải 

- Ô nhiễm môi trường 

không khí do các 

phương tiện giao 

thông, vận chuyển hàng 

hóa  

- Phát thải khí nhà kính  

2 Phát triển 

công 

nghiệp 

- Phát triển các ngành công nghiệp trọng 

điểm: chế biến, chế tạo (gỗ, linh kiện 

điện tử, nông lâm sản); năng lượng tái 

tạo (điện gió, điện rác), công nghiệp hỗ 

trợ, gia công, tái chế và sản xuất hàng 

hóa xuất khẩu (bao bì, đóng gói) 

- Ô nhiễm môi trường 

nước 

- Ô nhiễm môi trường 

không khí  

- Gia tăng chất thải 

3 Phát triển 

du lịch 

- Phát triển dịch vụ du lịch sinh thái, 

nghỉ dưỡng và tâm linh như vùng Lạng 

Sơn- Đồng Đăng; vùng Hữu Lũng-Chi 

Lăng, vùng Lộc Bình- Đình Lập, vùng 

Văn Quan-Gia Bình-Bắc Sơn, vùng 

Văng Lãng-Tràng Định.  

- Ô nhiễm môi trường 

nước 

- Ô nhiễm môi trường 

không khí  

- Gia tăng CTR, đặc biệt 

là chất thải nhựa.  

4 Phát triển 

nông, lâm, 

ngư nghiệp 

- Phát triển các vùng chuyên canh sản 

xuất nông nghiệp tập trung, hình thành 

vùng nguyên liệu tập trung như vùng 

trồng cây ăn quả có múi  Tràng Định, 

Bình Gia, Bắc Sơn, Hữu Lũng và Chi 

Lăng; cây Na tại Chi Lăng và Hữu 

Lũng,…  

- Ô nhiễm và suy thoái 

môi trường đất 

- Ô nhiễm môi trường 

nước 

- Suy giảm ĐDSH 

- Gia tăng chất thải 

5 Phát triển 

kết cấu hạ 

tầng xã hội 

- Phát triển các tuyến đường giao thông 

kết nối cửa khẩu, tuyến chính đường 

nội thị, tuyến giao thông vành đai, 

tuyến giao thông quốc lộ và các bến 

xe, cảng cạn kết nối liên vùng, liên 

tỉnh. Đặc biệt tại các khu kinh tế cửa 

khẩu như Đồng Đăng, cảng cạn Tân 

Thanh  

- Phát triển hạ tầng khu, cụm công 

nghiệp tại khu vực Hữu Lũng, Lộc 

Bình-Đình Lập  

- Phát triển hạ tầng đô thị (thành phố 

Lạng Sơn mở rộng).  

- Phát triển hạ tầng lưới điện, cấp thoát 

nước 

- Gia tăng chất thải rắn 

- Gia tăng ô nhiễm 

không khí từ hoạt động 

giao thông 

- Gia tăng phát thải khí 

nhà kính  
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Nguồn: Tổng hợp của Nhóm ĐMC, 2022 

4.3. Chương trình quản lý và giám sát môi trường trong quá trình triển khai 

thực hiện Quy hoạch 

4.3.1. Nội dung giám sát môi trường 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình quan trắc chất lượng 

môi trường tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 

năm 2020 và Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2022 của Ủy 

ban tỉnh.  

a) Vị trí quan trắc 

Thực hiện quan trắc chất lượng môi trường trên địa bàn 10 huyện và 01 

thành phố thuộc tỉnh, với quy mô 163 điểm quan trắc, cụ thể như sau: 

- Quan trắc môi trường không khí ngoài trời, tiếng ồn: 40 điểm. 

- Quan trắc môi trường nước mặt lục địa: 46 điểm. 

- Quan trắc môi trường nước dưới đất: 31 điểm. 

- Quan trắc môi trường đất: 26 điểm. 

- Quan trắc chất lượng trầm tích (nước ngọt): 20 điểm. 

(Chi tiết vị trí các điểm quan trắc tại Phụ lục 01) 

b) Thông số quan trắc 

- Quan trắc môi trường không khí ngoài trời (08 thông số): Nhiệt độ, độ 

ẩm, tốc độ gió, SO2, CO, NO2, tổng bụi lơ lửng (TSP), PM10. 

- Quan trắc tiếng ồn: Mức âm tương đương (Leq). 

- Quan trắc môi trường nước mặt lục địa (09 thông số): pH, TSS, DO, COD, 

BOD5, Amoni (NH4
+), NO3

-, PO4
3-, tổng Coliform. 

- Quan trắc môi trường nước dưới đất (08 thông số): pH, TDS, Amoni 

(NH4
+), NO3

-, Cu, Mn, Fe và As. 

- Quan trắc môi trường đất (03 thông số): As, Pb, Zn. 

- Quan trắc chất lượng trầm tích nước ngọt (03 thông số): As, Pb, Zn. 

- Phát triển hệ thống thủy lợi, đê điều 

phục vụ nông nghiệp 

- Phát triển hạ tầng xử lý rác thải, nước 

thải cho các KCN, CCN và các khu ân 

cư tập trung tại khu vực thành phố 

Lạng Sơn, Hữu Lũng, …  
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c) Tần suất quan trắc 

-  Quan trắc môi trường không khí ngoài trời: 06 tháng/đợt (02 đợt/năm). 

- Quan trắc tiếng ồn: 06 tháng/đợt (02 đợt/năm). 

- Quan trắc môi trường nước mặt lục địa: 06 tháng/đợt (02 đợt/năm). 

- Quan trắc môi trường nước dưới đất: 06 tháng/đợt (02 đợt/năm). 

- Quan trắc môi trường đất: 02 đợt/năm. 

- Quan trắc chất lượng trầm tích (nước ngọt): 02 đợt/năm. 

d) Thời gian thực hiện các đợt quan trắc 

- Đợt I (thực hiện từ tháng 4 - tháng 7): Quan trắc môi trường không khí 

ngoài trời, tiếng ồn, nước mặt lục địa, nước dưới đất, môi trường đất và trầm tích 

(nước ngọt); phân tích, tổng hợp số liệu; báo cáo đợt I. 

- Đợt II (thực hiện từ tháng 9 - tháng 12): Quan trắc môi trường không khí 

ngoài trời, tiếng ồn, nước mặt lục địa, nước dưới đất và trầm tích (nước ngọt); 

phân tích, tổng hợp số liệu; xây dựng báo cáo đợt II và cả năm. 

Đồng thời tăng cường đầu tư xây dựng các trạm quan trắc đa dạng sinh học 

tại các vườn quốc gia, khu bảo tồn có giá trị đa dạng sinh học cao (khu dự trữ 

thiên nhiên Hữu Liên, khu rừng đặc dụng Mẫu Sơn, khu bảo tồn Bắc Sơn); bổ 

sung các trạm quan trắc tự động, đa mục tiêu tại các khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp theo quy hoạch mới (Hữu Lũng, Na Dương,…) và tại các khu vực cửa 

khẩu để kiểm soát các vấn đề môi trường xuyên biên giới.  

4.3.2. Cơ chế phối hợp quản lý, bảo vệ môi trường 

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối, chủ trì, 

phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các tổ chức, 

cá nhân có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, xây dựng Kế 

hoạch tổ chức thực hiện hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn về bảo vệ môi 

trường theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh. 

Việc phối hợp quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ môi trường trên cơ 

sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị liên quan, các quy 

định hiện hành nhằm đảm bảo yêu cầu chuyên môn, chất lượng, thời gian và sự 

quản lý thống nhất; tránh chồng chéo, trùng lặp và tạo điều kiện thuận lợi cho các 

chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ... Trong quá trình phối hợp công tác quản lý Nhà nước về bảo 

vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, các cơ quan, đơn vị khi kiểm tra phát hiện hành 
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vi vi phạm vượt quá thẩm quyền, kịp thời báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường tại địa bàn có hành vi vi phạm để phối hợp giải quyết; trường 

hợp vượt thẩm quyền thì cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường cơ quan 

cấp dưới phải báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường cấp trên 

trực tiếp chỉ đạo giải quyết. 

UBND cấp huyện có trách nhiệm tiếp nhận các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, 

tranh chấp và chủ trì giải quyết theo thẩm quyền về các vấn đề môi trường trên 

địa bàn quản lý theo thẩm quyền và báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường sau 05 

ngày kể từ ngày có kết quả giải quyết. Các sở, ngành có liên quan khi tiếp nhận 

kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về môi trường thuộc quản lý chuyên ngành 

thì có trách nhiệm xử lý theo phân cấp hoặc thông báo cho cơ quan có thẩm quyền 

để cùng phối hợp tham gia giải quyết theo quy định. 

Các cơ quan liên quan phối hợp trong việc đánh giá tác động của quá trình 

đô thị hóa đến các vấn đề an sinh xã hội như: tái định cư, chuyển đổi nghề nghiệp, 

giải quyết việc làm...; làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật 

đến quần chúng nhân dân nắm, chấp hành chủ trương đường lối, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của 

địa phương, phòng ngừa các nguy cơ hình thành yếu tố gây bất ổn về ANTT liên 

quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng như khiếu nại, khiếu kiện, tranh 

chấp đất đai trong quá trình triển khai thực hiện. Ngoài ra, các biện pháp bảo vệ 

môi trường đất, nước, không khí, tiếng ồn, quản lý chất thải, hạ tầng kỹ thuật bảo 

vệ môi trường, hệ thống giám sát và quan trắc môi trường... cần được triển khai 

thực hiện Quy hoạch có sự đồng bộ với Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược 

của Quy hoạch, ít gây tác động tiêu cực đến môi trường không để phát sinh vụ 

việc phức tạp. 

4.3.3. Chế độ báo cáo định kỳ đến cơ quan phê duyệt quy hoạch 

- Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ việc thực hiện QHT, đặc biệt là các 

nội dung quy hoạch, dự án ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng, hệ thống đô thị, khu 

đô thị, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các cơ sở, trung tâm sản xuất, kinh 

doanh quy mô lớn,... đảm bảo các mục tiêu, tiến độ quy hoạch đề ra.  

- Đánh giá thực hiện quy hoạch định kỳ hàng năm, năm năm hoặc đột xuất 

theo các nội dung: Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện mục tiêu quy hoạch; đánh 

giá tình hình thực hiện các dự án ưu tiên đầu tư trong thời kỳ quy hoạch; đánh giá 

tình hình sử dụng tài nguyên trong quá trình thực hiện quy hoạch; đánh giá chính 

sách, giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch. 
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- Rà soát theo định kỳ 05 năm QHT Lạng Sơn để điều chỉnh phù hợp với 

tình hình phát triển KT-XH trong từng giai đoạn.
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Chương 5 

THAM VẤN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ MÔI 

TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC  

5.1. Thực hiện tham vấn 

Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) của dự án QHT Lạng Sơn 

thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được thực hiện theo Phụ lục II, 

Thông tư 02/2022/TT-BTNMT dưới sự chủ trì của dự án là Sở KH & ĐT tỉnh 

Lạng Sơn và được tiến hành đồng thời với quá trình lập quy hoạch, dưới sự trao 

đổi thông tin 2 chiều. 

Quá trình thực hiện ĐMC đã tổ chức 03 đợt tham vấn các bên liên quan để 

hoàn hoàn thiện Báo cáo ĐMC được mô tả cụ thể như dưới đây: 

5.1.1. Mục tiêu của tham vấn 

Tham vấn, xin ý kiến góp ý, bổ sung các nội dung chính về môi trường của 

quy hoạch để hoàn chỉnh báo cáo ĐMC, với các mục tiêu cụ thể: 

- Xác định đúng các vấn đề môi trường chính khi thực hiện QHT Lạng Sơn. 

- Xác định các tác động lên môi trường trong trường hợp không thực hiện 

và thực hiện quy hoạch đảm bảo phù hợp với tính hình thực tế và đinh hướng phát 

triển kinh tế xã hội tại Lạng Sơn, trong đó có tính đến tác động của BĐKH. 

- Đảm bảo tính khả thi về các biện pháp giảm thiểu xu hướng tiêu cực của 

các vấn đề môi trường chính. 

5.1.2. Đối tượng và nội dung tham vấn 

a) Nội dung tham vấn 

- Các vấn đề môi trường chính và xắp sếp theo thứ tự ưu tiên theo danh 

myh vấn đề môi trường chính dựa trên phạm vi, điều kiện tự nhiên – KT-XH – 

môi trường của khu vực lập quy hoạch cũng như phương án mà quy hoạch lựa 

chọn 

- Các vấn đề liên quan đến môi trường trong quá khứ và các vấn đề môi 

trường liên quan đến quy hoạch cho tương lai, bao gồm cả xu thế, diễn biến và dự 

báo xu hướng của các vấn đề môi trường chính trong trường hợp không thực hiện 

quy hoạch và trường hợp thực hiện quy hoạch.  
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- Dự báo xu hướng của các vấn đề môi trường chính, dự báo tác động của 

quy hoạch đền môi trường và dự báo tác động của BĐKH trong trường hợp thực 

hiện. 

- Các giải pháp giảm thiểu xu hướng tiêu cực của các vấn đề môi trường 

chính trong quá trình thực hiện quy hoạch. 

- Nhận xét cụ thể về nội dung của báo cáo ĐMC 

b) Đối tượng tham vấn 

Để đảm bảo mục tiêu cụ thể của các bước tiến hành ĐMC thì đối tượng 

được xác định trong quá trình tiến hành tham vấn liên quan trong ĐMC được xác 

định như sau: 

Đối tượng 1: Các chuyên gia trong lĩnh vực môi trường liên quan đến quy 

hoạch và đánh giá môi trường chiến lược. Đây là nhóm chuyên gia đã đưa ra các 

ý kiến tham vấn về việc dự báo các tác động đến môi trường tự nhiên, KT-XH khi 

thực hiện quy hoạch cũng như đưa các dự báo diễn biến xu hướng trong tương lai. 

Bên cạch đố các chuyên gia sẽ đưa ra các kiến nghị về các giải pháp nhằm tăng 

cường các tác động có lợi và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trương khi thực 

hiện dự án. 

Đối tượng 2: Các đơn vị quản lý trực tiếp về môi trường và các ngành, các 

lĩnh vực có liên quan trên phạm vi của tỉnh Lạng Sơn như: 

- Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Sở Xây dựng 

- Sở Giao thông và vận tải 

- Sở Y tế 

- Sở Công thương 

- Sở Khoa học và công nghệ 

- Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh Lạng Sơn 

- UBND thành phố và các huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Đây là nhóm sẽ cung cấp các thông tin về các vấn đề môi trường bức xúc 

trong ngành, lĩnh vực mà họ quản lý, tại địa bàn mà mình quản lý, đưa ra những 

diễn biến trong quá khứ và mô tả hiện trạng của chúng. Bên cạch đó các đơn vị 

quản lý cũng đưa ra được các diễn biến bất thường được ghi nhận tại địa phương 

giúp đơn vị thực hiện Đánh giá môi trường chiến lược có lưu tâm và xem xét đến 

các vấn đề khi lập báo cáo ĐMC của dự án. 
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5.2. Kết quả tham vấn 

Trong quá trình thực hiện ĐMC, các Sở, Ban ngành của tỉnh đã có ý kiến 

đối với các nội dung của báo cáo ĐMC, thông qua các văn bản trả lời và các ý 

kiến trực tiếp19. Trong đó có một số ý kiến liên quan đến phạm vi và nội dung 

QHT, một số ý kiến liên quan đến bổ sung vấn đề xã hội. 

Đối với bản bản góp ý, nhóm thực hiện ĐMC đã tổng hợp, giải trình tiếp 

thu trong tài liệu kèm theo (Phụ lục 2). 

 
19 Gồm 12 đơn vị, trong đó có 11 Sở (gồm TNMT; Tài chính, NNPTNT, Công Thương, GTVT, TTVHDL, Công 

an Tỉnh, TT và TT, Ngoại vụ, Nộ vụ, LDDTBXH) và Ban Quản lý Khu KTCK – Đồng Đăng-Lạng Sơn.  
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT  

1. Vấn đề cần lưu ý về bảo vệ môi trường 

Quá trình đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) đối với QHT (QHT) Lạng 

Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định các vấn đề môi trường 

chính, đã đề xuất phương hướng và các giải pháp khắc phục, được tổng hợp tại 

Bảng 6.1. 

Bảng 6.1: Tóm tắt các vấn đề môi trường chính, phương hướng và giải 

pháp khắc phục khi thực hiện QHT Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050  

TT Vấn đề cần lưu ý 

về BVMT 

Phương hướng và giải pháp khắc phục Đơn vị tổ chức 

thực hiện 

1 Suy giảm và ô 

nhiễm nguồn 

nước  

 

Giải pháp về tổ chức: 

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý 

chất lượng nước mặt sông hồ tỉnh Lạng 

Sơn theo quy định của Luật BVMT 

2020 

- Thực hiện điều tra cơ bản về tài nguyên 

nước. Quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc 

xả thải từ các KCN, đặc biệt là các KCN 

có nhiều lĩnh vực sản xuất 

- Chú trọng bảo đảm an toàn, an ninh 

nguồn nước, bảo vệ nguồn nước sinh 

hoạt. Thực hiện các biện pháp quản lý, 

phòng tránh, giảm thiểu các tác hại do lũ 

lụt gây ra. 

- Thực hiện các quy định về sử dụng tiết 

kiệm, hiệu quả tài nguyên nước, chống 

lãng phí trong khai thác, sử dụng tài 

nguyên nước 

Giải pháp kỹ thuật: 

- Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước 

thải sinh hoạt kết hợp với cải tạo, phục 

hồi các hồ ao, kênh mương bị ô nhiễm ở 

thành phố Lạng Sơn và các đô thị khác 

trong tỉnh.  

- Xây dựng và vận hành đạt yêu cầu các hệ 

thống xử lý nước thải ở tất cả các KCN, 

CCN, các cơ sở công nghiệp, các làng 

nghề, các bệnh viện của tỉnh. 

- Xây dựng các hệ thống xử lý nước thải từ 

các hoạt động nuôi trồng thủy sản, các 

Sở TNMT chủ 

trì phối hợp với 

các sở, ban 

ngành, địa 

phương 
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TT Vấn đề cần lưu ý 

về BVMT 

Phương hướng và giải pháp khắc phục Đơn vị tổ chức 

thực hiện 

trang trại chăn nuôi; xây dựng các mô 

hình xử lý nước thải phi tập trung đối với 

những khu vực chưa có điều kiện thu 

gom; thúc đẩy tái sử dụng nước thải, bùn 

thải, đặc biệt từ nuôi trồng thủy sản của 

các HTX và doanh nghiệp nuôi trồng 

thủy sản  

2 Ô nhiễm môi 

trường không 

khí  

Giải pháp về tổ chức: 

- Lập và thực hiện kế hoạch quản lý chất 

lượng môi trường không khí tỉnh Lạng 

Sơn theo quy định của Luật BVMT 2020 

- Thực hiện kiểm soát khí thải đối với xe 

cơ giới; thực hiện lộ trình chuyển đổi, 

loại bỏ phương tiện giao thông sử dụng 

nhiên liệu hóa thạch, phương tiện giao 

thông gây ô nhiễm môi trường theo quy 

định của Luật BVMT 2020. Thúc đẩy sử 

dụng các phương tiện giao thông phi cơ 

giới, thân thiện với môi trường (xe đạp, 

xe điện, xe sử dụng nhiên liệu sạch, năng 

lượng tái tạo). 

- Tăng cường kiểm soát, hạn chế ô nhiễm 

không khí từ các bãi thải đất đá từ các 

công trình xây dựng đô thị, khu vực sản 

xuất vật liệu xây dựng (gạch, ngói, xi 

măng). 

- Kiểm soát, ngăn chặn ô nhiễm bụi từ các 

công trình xây dựng đô thị, kiểm soát 

tiếng ồn từ các phương tiện giao thông.  

Giải pháp kỹ thuật: 

-  Đầu tư, xây dựng hệ thống trạm quan 

trắc không khí tự động ở TP Lạng Sơn, 

các làng nghề, các KCN, CCN, Cửa 

khẩu. 

- Thực hiện các biện pháp kỹ thuật, từng 

bước cải tiến công nghệ, xử lý khí thải tại 

các KCN, CCN, các cơ sở sản xuất vật 

liệu xây dựng và làng nghề địa bàn tỉnh.  

- Thực hiện trồng cây phủ xanh, xử lý bụi 

từ các bãi thải khai thác mỏ sét, khai thác 

đá làm vật liệu xây dựng,… 

- Sở TNMT chủ 

trì phối hợp với 

các sở, ban 

ngành, địa 

phương 

- Sở GTVT chủ 

trì phối hợp với 

các sở, ban 

ngành, địa 

phương 

- Sở XD chủ trì 

phối hợp với các 

sở, ban ngành, 

địa phương 
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TT Vấn đề cần lưu ý 

về BVMT 

Phương hướng và giải pháp khắc phục Đơn vị tổ chức 

thực hiện 

- Tăng cường xây dựng, mở rộng diện tích 

công viên, cây xanh, giảm thiểu ô nhiễm 

tiếng ồn trong thành phố Lạng Sơn, các 

đô thị và khu dân cư. 

3 Gia tăng CTR  

 

Giải pháp về tổ chức: 

- Xây dựng, ban hành và triển khai thực 

hiện Kế hoạch hành động về kinh tế tuần 

hoàn (KTTH) tỉnh Lạng Sơn. Thực hiện 

lồng ghép KTTH vào các chương trình, 

kế hoạch của tỉnh theo yêu cầu của Luật 

BVMT 2020. 

- Thúc đẩy quản lý tổng hợp CTR trên địa 

bàn tỉnh, ưu tiên phòng ngừa, giảm thiểu, 

thúc đẩy phân loại tại nguồn, tái sử dụng, 

tái chế, thu hồi năng lượng và hạn chế 

chôn lấp.  

- Thúc đẩy xã hội hóa, sự tham gia của 

doanh nghiệp, hợp tác xã thu gom, vận 

chuyển chất thải rắn, liên kết trong mạng 

lưới với các cơ sở tái chế, các bãi chôn 

lấp, đặc biệt tại các khu vực nhạy cảm về 

môi trường. 

- Thực hiện phân loại CTR sinh hoạt tại 

nguồn; ban hành cơ chế thu phí CTR sinh 

hoạt theo khối lượng hoặc thể tích phát 

sinh trên địa bàn tỉnh trước ngày 

31/12/2024 theo yêu cầu của Luật 

BVMT 2020. 

- Thực hiện lộ trình từ sau 2025 không sử 

dụng các sản phẩm nhựa sử dụng một 

lần, túi nilon khó phân hủy trong các 

trung tâm thương mại, siêu thị; từ sau 

2030 không sản xuất, sử dụng trong các 

lĩnh vực theo quy định của Luật BVMT 

2020. 

- Triển khai thực hiện thu hồi, tái chế sản 

phẩm, bao bì thải bỏ thuộc trách nhiệm 

của nhà sản xuất, nhập khẩu (EPR) trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo quy định của 

Luật BVMT 2020.  

- Tăng cường năng lực và thực hiện hiệu 

quả công tác quản lý chất thải nguy hại 

Sở TNMT chủ 

trì phối hợp với 

các sở, ban 

ngành, địa 

phương 
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TT Vấn đề cần lưu ý 

về BVMT 

Phương hướng và giải pháp khắc phục Đơn vị tổ chức 

thực hiện 

(CTNH), đặc biệt trong lĩnh vực y tế và 

các ngành công nghiệp theo quy định của 

Luật BVMT 2020 và các văn bản hướng 

dẫn.  

Giải pháp kỹ thuật: 

- Đầu tư, hiện đại hóa trang thiết bị thu 

gom CTR sinh hoạt và hệ thống trạm 

trung chuyển ở các khu vực chưa có hệ 

thống xử lý tập trung; mở rộng và nâng 

cao chất lượng mạng lưới dịch vụ thu 

gom CTR sinh hoạt ở khu vực nông thôn.  

- Đầu tư, phát triển các cơ sở tái chế CTR 

có công nghệ hiện đại, ở quy mô công 

nghiệp trong các khu, CCN, các cơ sở tái 

chế các loại chất thải điện tử, bao bì thuộc 

danh mục các sản phẩm phải thu hồi, tái 

chế.  

- Thực hiện các dự án xử lý CTR kết hợp 

thu hồi năng lượng theo quy hoạch, phát 

triển các cơ sở xử lý CTR không theo 

công nghệ chôn lấp 

4 Suy giảm Đa 

dạng sinh học  

Giải pháp về tổ chức: 

- Thực hiện các quy định về Luật Bảo tồn 

đa dạng sinh học 

- Xây dựng và thực hiện Kế hoạch bảo tồn 

đa dạng sinh học 

- Tăng cường công tác bảo vệ và phát triển 

rừng gắn với đa dạng sinh kế cho người 

dân  

Giải pháp kỹ thuật: 

- Áp dụng công nghệ sinh học trong bảo 

tồn nguồn gen quý 

- Xây dựng các mô hình bảo tồn cây thuốc, 

cây bản địa có giá trị kinh tế  

- Sở TNMT chủ 

trì phối hợp với 

Sở NNPTNT và 

các địa phương  

5 Ô nhiễm môi 

trường đất 

 

Giải pháp quản lý: 

- Xây dựng và thực hiện phương án quy 

hoạch sử dụng đất hợp lý trong QHT; 

- Thực hiện các biện pháp phát triển nông 

nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ. 

- Điều tra, khảo sát, lập kế hoạch xử lý các 

khu vực đất đai bị ô nhiễm, thoái hóa  

- Sở NNPTNT 

chủ trì phối hợp 

với các sở, ban 

ngành, địa 

phương 

- Sở TNMT chủ 

trì phối hợp với 
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TT Vấn đề cần lưu ý 

về BVMT 

Phương hướng và giải pháp khắc phục Đơn vị tổ chức 

thực hiện 

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý 

nước thải, chất thải rắn từ hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ.  

- Tăng cường quản lý sử dụng phân bón 

hóa học, thuốc BVTV trong sản xuất 

nông nghiệp, quản lý chất thải chăn nuôi, 

thủy sản. 

Giải pháp kỹ thuật: 

- Áp dụng các kỹ thuật canh tác nông 

nghiệp bền vững như VietGAP, quản lý 

phòng ngừa dịch hại tổng hợp (IPM),… 

nông nghiệp hữu cơ. 

- Áp dụng các kỹ thuật sản xuất hạn chế 

dùng các loại hóa chất trong nông 

nghiệp, áp dụng phương pháp canh tác và 

sử dụng các loại phân bón hữu cơ thân 

thiện, kể cả những chế phẩm từ nông 

nghiệp để làm giàu đất và cung cấp chất 

dinh dưỡng hữu ích cho cây trồng. 

- Xử lý nước thải, CTR và CTNH từ sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ để ngăn ngừa ô 

nhiễm đất 

các sở, ban 

ngành, địa 

phương 

Nguồn: Nhóm ĐMC phân tích, tổng hợp  

2. Kết luận 

2.1. Về sự phù hợp của các quan điểm, mục tiêu của Quy hoạch với các quan 

điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững 

Dự thảo Báo cáo QHT Lạng Sơn đã được xây dựng với quan điểm phát 

triển các ngành du lịch, dịch vụ, công nghiệp, các sản phẩm nông nghiệp mang 

tính địa phương,… phát triển bền vững, bao trùm, gắn phát triển kinh tế với phát 

triển xã hội, BVMT, theo hướng đô thị xanh, thông minh; phát triển kinh tế phải 

kết hợp chặt chẽ với bảo vệ môi trường sinh thái, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài 

nguyên. 

Mục tiêu của QHT là đến năm 2030, Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững 

trở thành tỉnh có trình độ phát triển ở mức khá của vùng Trung du và Miền núi 

phía Bắc và cả nước; theo hướng trở thành một tỉnh phát triển theo hướng kinh tế 

xanh, môi trường sống tốt; có mạng lưới kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội từng 

bước hiện đại; công nghiệp thuộc nhóm phát triển của cả nước; đời sống nhân dân 
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được nâng cao; bản sắc văn hoá được bảo tồn và phát huy; an ninh chính trị, trật 

tự, an toàn xã hội được bảo đảm; quốc phòng an ninh biên giới được tăng cường. 

QHT Lạng Sơn đã đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030 về cung 

cấp nước sạch cho nhân dân, xử lý nước thải ở các KCN, CCN, xử lý CTR sinh 

hoạt đô thị, nông thôn, CTNH; xử lý các làng nghề, cơ sở gây ô nhiễm môi trường 

nghiêm trọng. 

Vì vậy, các quan điểm, mục tiêu của QHT Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 là hoàn toàn phù hợp với các quan điểm, mục tiêu của 

quốc gia về BVMT và PTBV. 

2.2. Về kết quả dự báo xu hướng tích cực và tiêu cực của các vấn đề môi trường 

chính khi thực hiện quy hoạch và các giải pháp 

a) Xu hướng tích cực  

- Định hướng phát triển KT-XH của tỉnh Lạng Sơn dựa vào phát triển các 

ngành du lịch, dịch vụ, các sản phẩm nông lâm nghiệp…Phát triển kinh tế phải 

kết hợp chặt chẽ với bảo vệ môi trường sinh thái, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài 

nguyên. Phát triển Lạng Sơn theo hướng đô thị xanh, thông minh, dựa trên hệ 

thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối nhanh, thông suốt với các tỉnh, 

thành phố khác và trong nội bộ tỉnh. Với định hướng phát triển xanh, các tác động 

đến môi trường của QHT sẽ được quan tâm, xử lý.  

- Sau khi thực hiện ĐMC, các phương án phát triển các ngành, lĩnh vực của 

QHT đã thực hiện lồng ghép các nội dung KTTH, ứng phó với BĐKH và các giải 

pháp BVMT. Đồng thời, QHT cũng đã đề ra các giải pháp về khai thác hiệu quả 

tài nguyên, BVMT và ứng phó với thiên tai, BĐKH. Nếu các giải pháp này được 

triển khai hiệu quả trên thực tế thì các tác động tích cực được tăng thêm, các tác 

động tiêu cực lên môi trường của QHT sẽ được giảm bớt. 

b) Xu hướng tiêu cực  

Bên cạnh các tác động tích cực, QHT cũng sẽ gây ra một số tác động tiêu 

cực lên môi trường mà quá trình thực hiện ĐMC đã chỉ ra, cụ thể như sau: 

- Gia tăng ô nhiễm môi trường nước do sự gia tăng nước thải phát sinh từ 

phát triển công nghiệp, làng nghề, đô thị và hoạt động khai khoáng. Khi thực hiện 

QHT, lượng nước thải sẽ gia tăng, chủ yếu từ phát triển công nghiệp, đô thị, CN, 

nông nghiệp, làng nghề và hoạt động khai thác khoáng sản. Chỉ tính riêng nước 

thải từ các KCN, CNN vào năm 2030, tỉnh Lạng Sơn phải tiếp nhận khoảng 18 

triệu m3/năm, (trong đó ước tính sẽ phát sinh: T TSS 4.554,46 tấn/năm; BOD5 là 

3.060,31 tấn/năm và COD là 4.878,5 tấn/năm) sẽ tạo ra những áp lực trong việc 

đảm bảo chất lượng nước, đầu tư xây dựng hạ tầng xử lý nước thải. Dự báo đến 

năm 2050, lượng nước thải từ các KCN, CCN sẽ ở mức 44,8 triệu m3/năm. Bên 
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cạnh đó nước thải sinh hoạt từ các khu đô thị cũng ảnh hưởng đến chất lượng môi 

trường nước, ước tính năm 2030, tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt từ các đô thị 

của tỉnh Lạng Sơn khoảng 20,7 triệu m3/năm. Vì vậy, chất lượng nước mặt sẽ bị 

ảnh hưởng nếu không có các biện pháp thu gom và xử lý hiệu quả.  

- Gia tăng phát sinh chất thải rắn trong khi việc thu gom vẫn còn hạn chế, 

công nghệ xử lý còn nhiều yếu kém. Theo phương án QHT, lượng CTR công 

nghiệp và sinh hoạt sẽ gia tăng đáng kể vào năm 2030, trong khi đó các nhà máy 

xử lý rác thải, đặc biệt là nhà máy đốt rác sản xuất điện chưa đầu tư, vận hành nên 

sẽ tạo ra những áp lực đối với tỉnh Lạng Sơn. Chỉ tính riêng chất thải rắn công 

nghiệp (CTRCN), trung bình hàng năm phát sinh khoảng 282.063 tấn/ năm, trong 

đó có khoảng 64.310 tấn/năm CTRCN. Lượng chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) 

ở khu vực đô thị ước tính vào năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn sẽ ở mức 

419.300 tấn/năm, trong đó có khoảng 4.200 tấn chất thải nguy hại (chiếm 10% 

tổng lượng CTRSH). Đây là những áp lực lớn đối với môi trường của tỉnh. 

- Nguy cơ ô nhiễm môi trường đất từ các hoạt động phát triển nông nghiệp 

và công nghiệp, khai thác khoáng sản. Ô nhiễm môi trường đất dự báo chủ yếu 

do sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật không hợp lý trong sản xuất 

nông nghiệp cũng như nước thải, CTR và CTNH từ các KCN, CCN. Theo kết quả 

tính toán, hàng năm lượng phân bón hóa học phục vụ cho canh tác lúa và cây ngắn 

ngày trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vào năm 2030 ước khoảng 14.163,4 tấn (cho diện 

tích 46.000 ha), trong đó có khoảng 50% tổng lượng phân bón sẽ đi vào đất (7.080 

tấn). Dù diện tích đất nông nghiệp có xu hướng giảm nhưng mức độ thâm canh 

tăng vụ sẽ tăng lên nên nhu cầu về phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật cũng 

sẽ tăng thêm, tạo nguy cơ ô nhiễm môi trường đất.  

c) Xu hướng và tác động của biến đổi khí hậu 

Trong thời gian tới BĐKH sẽ tiếp tục diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu và ở 

Việt Nam, tác động đến việc thực hiện QHT Lạng Sơn. Cụ thể, sự thay đổi về 

nhiệt độ, lượng mưa sẽ tác động trực tiếp tới hoạt động sản xuất nông nghiệp của 

tỉnh như: nhiệt độ tăng làm giảm năng suất cây trồng tại các huyện trên địa bản 

tỉnh; thời tiết thay đổi bất thường, hạn hán làm tăng áp lực dịch bệnh trên cây 

trồng; gia tăng nguy cơ bùng phát các bệnh nguy hiểm cho gia súc, gia cầm, làm 

giảm năng suất và chất lượng vật nuôi. Trong công nghiệp, BĐKH làm suy giảm 

năng lực vận chuyển hàng hóa qua các cửa khẩu; nhiệt độ tăng làm gia tăng nhu 

cầu tiêu thụ năng lượng; bão, mưa lớn gây ngập lụt cục bộ ảnh hưởng đến hoạt 

động của các KCN, CCN và các cơ sở sản xuất, đặc biệt là cơ sở chế biến nông-

lâm sản. BĐKH gây tác động đến hạ tầng thủy lợi, đê điều; các hoạt động thương 

mại, dịch vụ, du lịch và đặc biệt là sức khỏe và sinh hoạt của người dân sinh sông 

tại các khu vực có rủi ro về thiên tai như lũ quét, sạt lở đất...  
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d) Các giải pháp duy trì xu hướng tích cực, giảm thiểu xu hướng tiêu cực 

của các vấn đề môi trường chính. 

Báo cáo QHT đã đề ra các phương án BVMT, quản lý tài nguyên và phòng 

chống thiên tai, ứng phó với BĐKH. Trong quá trình thực hiện ĐMC, các phương 

án này đã được nhóm ĐMC rà soát, xem xét về sự phù hợp với các quy định của 

Luật Quy hoạch 2017 và Luật BVMT 2020. Nhóm ĐMC cũng đã đề xuất các giải 

pháp để duy trì xu hướng tích cực, giảm thiểu xu hướng tiêu cực của các vấn đề 

môi trường chính cũng như các giải pháp ứng phó với BĐKH. Báo cáo QHT Lạng 

Sơn đã tiếp thu và đã hoàn thiện các phương án về BVMT trong QHT. 

3. Về hiệu quả của đánh giá môi trường chiến lược  

3.1. Đề xuất, kiến nghị từ quá trình ĐMC để điều chỉnh nội dung Quy hoạch 

Quá trình thực hiện ĐMC được diễn ra song song, đồng thời với quá trình 

lập QHT Lạng Sơn. Ngày 08/07/2022, Đơn vị thực hiện ĐMC đã gửi nhóm lập 

QH bản đề xuất, kiến nghị điều chỉnh Dự thảo QHT (xem Phụ lục 1) với các nội 

dung chính như sau: 

1. Về mục tiêu và các chỉ tiêu. Xem xét chỉnh sửa Mục tiêu tổng quát để 

làm rõ hơn về nội dung môi trường sinh thái được đảm bảo như thế nào? Trong 

đó, các mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể về BVMT và thích ứng với BĐKH nghiên cứu 

bổ sung thêm một số chỉ tiêu như: tỷ lệ dân số (đặc biệt là nông thôn) được cấp 

nước từ các nguồn đạt quy chuẩn; chỉ tiêu thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

nông thôn; chỉ tiêu về tỷ lệ nước thải được xử lý, hiện đang là vấn đề môi trường 

nổi cộm của địa phương. Cụ thể một một số chỉ tiêu trong các phương án BVMT, 

tuy nhiên chưa phù hợp với các chỉ tiêu của quốc gia trong Chiến lược Bảo vệ môi 

trường quốc gia đến 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 

13/4/2022 và Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh tai Quyết định số 

1658/QĐ-TTg ngày 01/10/2021, cụ thể như sau: 

+ Chỉ tiêu về cấp nước, đến 2030, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng 

nước đạt QCVN 01-1:2018/BYT và Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đạt 70% 

(trang 721), là thấp hơn chỉ tiêu phê duyệt tại Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc 

gia đến 2030 (là 80%), cần xem xét chỉnh sửa. 

+ Chỉ tiêu về tỷ rác thải sinh hoạt nông thôn phát sinh phải được thu gom 

và xử lý đạt 85% năm 2030 là thấp hơn mục tiêu chung của quốc gia là 90% (theo 

Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050). 

+ Chỉ tiêu về tỷ lệ chất thải rắn chôn lấp dưới 20% là cao hơn chỉ tiêu của 

Chiến lược BVMT và Chiến lược tăng trưởng xanh là 10% là không phù hợp.  

+ Chỉ tiêu đến năm 2025 đảm bảo 90% các KCN tập trung phải hoàn tất 

việc đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn xả ra môi trường (trang 
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950) là không phù hợp với chỉ tiêu đến 2025 đạt 92% mà Chiến lược bảo vệ môi 

trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã đề ra. 

2. Về giải pháp chung để phát triển công nghiệp, nhóm ĐMC kiến nghị Báo 

cáo QHT bổ sung phát triển và ứng dụng các mô hình kinh tế tuần hoàn đã được 

cụ thể hóa bằng việc thúc đẩy thu mua số lượng lớn sản phẩm gỗ để tái chế, cung 

cấp bao bì, nhãn dán từ các sản phẩm tái chế thân thiện với môi trường (trang 

419). Cần bổ sung các giải pháp sản xuất sạch hơn (SXSH), sử dụng tiết kiệm và 

hiệu quả năng lượng trong các cơ sở sản xuất công nghiệp. Về nguyên tắc bố trí 

không gian phát triển công nghiệp, đối với nguyên tắc số 8, kiến nghị bổ sung 

việc phát triển không gian công nghiệp cũng phải gắn phân vùng chức năng nguồn 

nước, phân vùng rủi ro thiên tai và phân vùng môi trường. 

3. Về phát triển du lịch, đề nghị Báo cáo QHT bổ sung nhóm giải pháp 

BVMT, trong đó chú trọng kiểm soát, ngăn ngừa, xử lý phát sinh rác thải, đặc biệt 

là rác thải nhựa; loại bỏ sử dụng túi nilon khó phân hủy và các sản phẩm nhựa sử 

dụng một lần trong các khách sạn, khu du lịch theo lộ trình quy định tại Điều 73, 

Luật BVMT 2020 và Điều 64, Nghị định 08/2022/NĐ-CP. Đồng thời, cần hiện 

bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, bảo tồn ĐDSH, ngăn chặn buôn bán, săn bắt, tiêu 

thụ động vật hoang dã trái phép. 

4. Về các giải pháp phát triển thương mại kiến nghị bổ sung giải pháp về 

giảm chất thải nhựa thông qua loại bỏ sử dụng túi nilon khó phân hủy và các sản 

phẩm nhựa sử dụng một lần trong các siêu thị và trung tâm thương mại theo lộ 

trình quy định tại Điều 73, Luật BVMT 2020 và Điều 64, Nghị định 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022. Theo đó, cần bảo đảm từ sau 2025, không sử dụng túi nilon 

khó phân hủy, các sản phẩm nhựa sử dụng một lần trong các khách sạn, khu du 

lịch, siêu thị, trung tâm thương mại; từ sau 2030 không sử dụng trong tất cả các 

lĩnh vực. 

5. Về các giải pháp phát triển kinh tế cửa khẩu kiến nghị Báo cáo QHT bổ 

sung các giải pháp kiểm soát các vấn đề môi trường xuyên biên giới như kiểm 

soát chặt chẽ việc vận chuyển mua bán đông vật hoang dã; kiểm soát, ngăn chặn 

việc đưa các loài sinh vật ngoại lai xâm hại, sinh vật biến đổi gen không được 

pháp luật cho phép vào nước ta. 

6. Về phát triển nông, lâm nghiệp. Kiến nghị Báo cáo QHT bổ sung phát 

triển và ứng dụng các mô hình kinh tế tuần hoàn (KTTH), tái sử dụng, tái chế tối 

đa các phụ phẩm nông nghiệp; phát triển các mô hình nông nghiệp thông minh 

thích ứng với BĐKH (CSA), các mô hình nông nghiệp cac-bon thấp như trồng lúa 

theo kỹ thuật nông lộ phơi; bổ sung các giải pháp xử lý chất thải vật nuôi đáp ứng 

yêu cầu về môi trường, thu hồi năng lượng (như xử lý bằng bioga), đồng thời giảm 

phát thải khí mê-tan, góp phần đẩy mạnh thực hiện cam kết giảm phát thải 30% 
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khí mê tan đến năm 2030 của Việt Nam tại COP26; bổ sung giải pháp khuyến 

khích tham gia thị trường tín chỉ các-bon từ rừng, từ đó huy động thêm nguồn lực 

đầu tư cho bảo vệ và phát triển rừng bền vững.  

7. Về sử dụng đất, diện tích đất bãi thải đến 2030 tăng 244 ha so với 2020 

để xây dựng Nhà máy xử lý rác sinh học năng lượng sạch (thuộc dự án Cụm công 

nghiệp Na Dương 12 ha), bãi đổ thải chất rắn xây dựng huyện Chi Lăng (23 ha) 

và bãi đổ thải vật liệu xây dựng huyện Lộc Bình (35 ha), kiến nghị xây dựng và 

thực hiện các giải pháp kinh tế tuần hoàn (KTTH) để thúc đẩy tái sử dụng CTR 

xây dựng và vật liệu xây dựng để hạn chế chôn lấp, theo quy định của Luật BVMT 

2020. 

8. Về phát triển hạ tầng, kiến nghị cần bổ sung quan điểm phát triển nông 

thôn chống chịu với các rủi ro thiên tai. Bên cạnh đó, đối với phát triển làng nghề 

ở nông thôn, kiến nghị bổ sung định hướng không khuyến khích phát triển các 

ngành, nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và có công nghệ sản xuất lạc 

hậu. Cần có giải pháp, lập và thực hiện kế hoạch chuyển đổi ngành, nghề, di dời 

các cơ sở sản xuất thuộc các ngành nghề không khuyến khích phát triển ra khỏi 

làng nghề… theo như quy định tại Luật BVMT 2020 (Điều 56)20. Đối với các nhà 

máy thủy điện nhỏ, kiến nghị không đưa vào QHT. Đối với hạ tầng xử lý chất 

thải rắn kiến nghị tính toán, dự báo rõ hơn thành phần CTR sinh hoạt của tỉnh, 

đồng thời làm rõ hơn các phương án xử lý các loại chất thải sau khi phân loại tại 

nguồn và rõ mục tiêu, chỉ tiêu về xử lý nước thải sinh hoạt đô thị, chỉ tiêu về xử 

lý nước thải từ các khu, cụm công nghiệp để bảo đảm phù hợp với Chiến lược 

BVMT quốc gia. 

4. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu trong quá trình thực hiện Quy hoạch 

Sau quá trình thực hiện ĐMC đối với QHT Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030, 

tầm nhìn 2050, nhóm ĐMC nhận thấy một số vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu 

và kiến nghị như sau: 

(1) Đối với UBND tỉnh Lạng Sơn: 

- Về ứng phó với BĐKH: Tổ chức nghiên cứu, cập nhật Kế hoạch ứng phó 

với BĐKH của tỉnh dựa trên Kịch bản BĐKH quốc gia năm 2020 được Bộ TNMT 

chính thức công bố năm 2021; thực hiện kiểm kê phát thải KNK của các cơ sở 

phát thải lớn trên địa bàn tỉnh để từ đó xây dựng các giải pháp, hành động giảm 

phát thải KNK nhằm thực hiện cam kết của Việt Nam về hướng tới đạt mục tiêu 

 
20 Luật BVMT 2020, Điều 56: “Làng nghề phải có phương án bảo vệ môi trường, có tổ chức tự quản về bảo vệ 

môi trường và hạ tầng bảo vệ môi trường... Cơ sở, hộ gia đình sản xuất trong làng nghề phải xây dựng và thực 

hiện biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật…Cơ sở, hộ gia đình sản xuất thuộc ngành, 

nghề không khuyến khích phát triển tại làng nghề có trách nhiệm thực hiện quy định tại khoản 2 Điều này và 

tuân thủ kế hoạch di dời, chuyển đổi ngành, nghề sản xuất theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền”. 



 
 

345 

của NDC và cam kết giảm phát thải ròng về “0” vào năm 2050. 

- Về BVMT: Tổ chức nghiên cứu, xây dựng và thực hiện Kế hoạch phát 

triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường 

không khí, Kế hoạch quản lý môi trường nước mặt các sông hồ nội tỉnh, Kế hoạch 

thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt,...  

(2) Đối với Bộ TNMT: 

- Nghiên cứu, sửa đổi quy định pháp luật theo hướng quy định rõ việc phân 

vùng môi trường phải là một trong các cơ sở để phân bố không gian phát triển 

KT-XH trong lập quy hoạch, qua đó thể chế hóa nội dung “môi trường là nền 

tảng, điều kiện tiên quyết để phát triển KT-XH bền vững” theo như tinh thần của 

Kết luận 56-KL/TW của Bộ Chính trị ngày 23/8/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết 24-NQ/TW.  

- Nghiên cứu, cập nhật các hệ số phát thải của các loại hình chất thải và 

KNK của các KCN, CCN và các ngành có lượng phát thải lớn để dự báo tổng 

lượng chất thải từng giai đoạn của thời kỳ quy hoạch, trên cơ sở đó có thể điều 

chỉnh các chính sách và giải pháp về công nghệ và BVMT cho phù hợp./. 
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quan đến quy hoạch 

13. Luật 35/2018/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên 

quan đến quy hoạch 

14. Pháp lệnh số 01/2018/UBTVQH14 ngày 22/12/2018 của Ủy ban 
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đến quy hoạch 
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17. Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các 

nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 

18. Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ về việc bổ 

sung các quy hoạch tại Phụ lục danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy 
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02/12/2019 của Chính phủ 
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20. Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020 được Đại hội Đảng toàn 
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21. Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (Nghị quyết số 28-
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của Bộ Chính trị khóa XII) 

24. Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, 

tầm nhìn đến 2045 (Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XII) 

25. Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 (Quyết 

định số 1658/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ 01/10/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ) 

26. Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 531/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 

của Thủ tướng Chính phủ) 

27. Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ) 

28. Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 (Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ) 
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tạo đến năm 2030 (Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng 
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31. Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 

2030 (Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ) 

32. Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 

(Quyết định số 1520/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ) 
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33. Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, 

định hướng đến năm 2050 (Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 18/10/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ) 
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(Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 08/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ) 

40. Điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến 

năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 

của Thủ tướng Chính phủ) 

41. Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 25/11/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt). 

42. Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 (Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ)  

43. Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 (Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ). 

44. Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 (Quyết 

định số 896/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ).  

45. Chiến lược quản lý hệ thống rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển, khu bảo 

tồn vùng nước nội địa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030 (Quyết định 

218/QĐ-TTg ngày 07/02/2014)  

46.  Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 

432/QĐ-TTg ngày 24/3/2021  
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47.  Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, 

nhiệm kỳ 2020-2025 số 01-NQ/ĐH ngày 27/09/2020. 
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chất vô cơ: QCVN19:2009/ BTNMT. 

53. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện: QCVN 

22:2009/BTNMT. 

54. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp: QCVN 

40/2011/BTNMT. 

55. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh: 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1. Một số ý kiến của nhóm ĐMC đối với dự thảo QHT Lạng Sơn  

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

VIỆN CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

-------------------------------------------- 

 

Một số nhận xét, kiến nghị  

đối với Dự thảo Báo cáo lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn  

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 từ Nhóm chuyên gia  

đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) 
 

(Bản Dự thảo Báo cáo lập QHT Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050, Dự thảo tích hợp đầy đủ lần 1, ngày 16/06/2022) 
 

Kính gửi Nhóm lập QHT Lạng Sơn, 

Dự thảo Báo cáo QHT Lạng Sơn, mặc dù chưa hoàn thiện nhưng có nhiều 

điểm tích cực. Cụ thể, quan điểm phát triển bền vững đã được thể hiện rõ, Dự 

thảo QHT đã lựa chọn kịch bản tăng trưởng bền vững cho thời kỳ 2021-2030 với 

các trụ cột phát triển kinh tế gồm: (1) Kinh tế cửa khẩu, trọng tâm là dịch vụ 

thương mại; dịch vụ vận tải và logistics; đô thị hóa cửa khẩu; (2) Công nghiệp, 

trọng tâm là công nghiệp chế biến, chế tạo; năng lượng tái tạo; (3) Du lịch, trọng 

tâm là du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh và; (4) Nông nghiệp 

ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuấ. Dự thảo QHT cũng 

đã đưa ra phương án bảo vệ môi trường (BVMT), bảo tồn đa dạng sinh học, quản 

lý tài nguyên, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) 

Các quan điểm, mục tiêu, phương án phát triển của QHT về cơ bản là phù 

hợp với các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về quản lý tài nguyên, 

bảo vệ môi trường (BVMT), ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) của quốc gia. 

Thực hiện quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Luật Quy hoạch 

2017 về đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC), sau khi nghiên cứu, đánh giá 

bản Dự thảo Báo cáo QHT, Nhóm thực hiện ĐMC có một số đề xuất, kiến nghị 

dưới đây gửi Nhóm lập quy hoạch để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện.  

1. Về bối cảnh (trang 65), Báo cáo QHT cần bổ sung xu hướng phát triển 

kinh tế xanh, cac-bon thấp, điển hình là cam kết đạt mục tiêu phát thải khí nhà 

kính bằng 0 vào năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị các bên của 

Công ước khung của Liên hợp quốc về BĐKH (COP26). Bên cạnh tăng trưởng 
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xanh, xu hướng về phát triển kinh tế tuần hoàn cũng cần được nhắc tới trong bối 

cảnh hiện nay. 

2. Về phần đánh giá hiện trạng, (trang 371) Báo cáo QHT chưa có phần 

đánh giá, tổng kết chung cho công tác quản lý tài nguyên, BVMT và ứng phó với 

BĐKH trên địa bản tỉnh giai đoạn 2011-2020, rút ra những kết quả, hạn chế, yếu 

kém và nguyên nhân về công tác quản lý tài nguyên và môi trường. 

Về những tồn tại, hạn chế cần giải quyết trong kỳ quy hoạch tới (trang 383), 

Báo cáo QHT cần bổ sung những hạn chế trong BVMT và ứng phó với BĐKH, 

thiên tai, đặc biệt là cơ sở hạ tầng về thu gom, xử lý chất thải rắn, về chủ động 

ứng phó với thiên tai. Nhóm ĐMC kiến nghị bổ sung. 

3. Về quan điểm phát triển của QHT (trang 387), định hướng chung của 

quốc gia là thực hiện cam kết đạt mức phát thải bằng 0 vào năm 2050 của Việt 

Nam với cộng đồng quốc tế do Thủ tướng Chính phủ đề ra tại Hội nghị các bên 

của Công ước khung của Liên hợp quốc về BĐKH (COP26). Vì vậy, nhóm ĐMC 

kiến nghị QHT bổ sung vào quan điểm các nội dung về phát triển kinh tế tuần 

hoàn, kinh tế xanh, các-bon thấp, đồng thời khai thác bền vững, sử dụng hiệu quả 

tài nguyên, chủ động thích ứng với BĐKH và thiên tai. Lưu ý rằng lồng ghép kinh 

tế tuần hoàn vào QHT là yêu cầu bắt buộc theo quy định tại Điều 142, Luật BVMT 

202021. 

4. Về mục tiêu đến 2030 của QHT: 

- Về mục tiêu tổng quát (trang 387), mục tiêu tổng quát của QHT chưa đề 

cập cụ thể đến BVMT, quản lý tài nguyên và ứng phó với BĐKH. Thay vào đó, 

mục tiêu mới chỉ nêu chung “môi trường sinh thái được bảo đảm” là chưa rõ 

nghĩa. Nhóm ĐMC kiến nghị Nhóm lập quy hoạch nên xem xét, chỉnh sửa.  

- Về mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể về BVMT và thích ứng với BĐKH (trang 

389), Báo cáo QHT mới chỉ đề cập đến chỉ tiêu về bảo vệ và phát triển rừng và 

thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị. Kiến nghị nhóm lập QHT nghiên cứu 

bổ sung thêm một số chỉ tiêu như: tỷ lệ dân số (đặc biệt là nông thôn) được cấp 

nước từ các nguồn đạt quy chuẩn; chỉ tiêu thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

nông thôn; chỉ tiêu về tỷ lệ nước thải được xử lý, hiện đang là vấn đề môi trường 

nổi cộm của địa phương.  

Báo cáo QHT có đề xuất một số chỉ tiêu trong các phương án BVMT, tuy 

nhiên chưa phù hợp với các chỉ tiêu của quốc gia trong Chiến lược Bảo vệ môi 

trường quốc gia đến 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 

 
21 Luật BVMT 2020, Điều 142, Khoản 2: “Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện lồng 

ghép kinh tế tuần hoàn ngay từ giai đoạn xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án phát 

triển; quản lý, tái sử dụng, tái chế chất thải”. 
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13/4/2022 và Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh tai Quyết định số 

1658/QĐ-TTg ngày 01/10/2021, cụ thể như sau: 

+ Chỉ tiêu về cấp nước, đến 2030, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng 

nước đạt QCVN 01-1:2018/BYT và Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đạt 70% 

(trang 721), là thấp hơn chỉ tiêu phê duyệt tại Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc 

gia đến 2030 (là 80%), cần xem xét chỉnh sửa. 

+ Chỉ tiêu về tỷ rác thải sinh hoạt nông thôn phát sinh phải được thu gom 

và xử lý đạt 85% năm 2030 (trang 735) là thấp hơn mục tiêu chung của quốc gia 

là 90% theo Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến 2030  

+ Chỉ tiêu về tỷ lệ chất thải rắn chôn lấp dưới 20% là cao hơn chỉ tiêu của 

Chiến lược BVMT và Chiến lược tăng trưởng xanh là 10% là không phù hợp.  

+ Chỉ tiêu đến năm 2025 đảm bảo 90% các KCN tập trung phải hoàn tất 

việc đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn xả ra môi trường (trang 

950) là không phù hợp với chỉ tiêu đến 2025 đạt 92% của Chiến lược BVMT quốc 

gia. 

+ Báo cáo QHT không có sự nhất quán về chỉ tiêu thu gom và xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt đô thị đến năm 2030, cụ thể, ở trang 389 thì phấn đấu đạt 99%, 

ở trang 735 thì chỉ là 90%.  

Nhóm ĐMC kiến nghị Nhóm lập quy hoạch rà soát để thống nhất, phù hợp 

với các chỉ tiêu đã được xác định trong các chiến lược quốc gia về BVMT và tăng 

trưởng xanh, cũng như bảo đảm sự nhất quán trong toàn bộ Báo cáo QHT. 

5. Về giải pháp chung để phát triển công nghiệp (trang 416), nhóm ĐMC 

kiến nghị Báo cáo QHT bổ sung phát triển và ứng dụng các mô hình kinh tế tuần 

hoàn đã được cụ thể hóa bằng việc thúc đẩy thu mua số lượng lớn sản phẩm gỗ 

để tái chế, cung cấp bao bì, nhãn dán từ các sản phẩm tái chế thân thiện với môi 

trường (trang 419). Cần bổ sung các giải pháp sản xuất sạch hơn (SXSH), sử dụng 

tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong các cơ sở sản xuất công nghiệp. 

Về nguyên tắc bố trí không gian phát triển công nghiệp, đối với nguyên tắc 

số 8 (trang 541), kiến nghị bổ sung việc phát triển không gian công nghiệp cũng 

phải gắn phân vùng chức năng nguồn nước, phân vùng rủi ro thiên tai và phân 

vùng môi trường. 

6. Về phát triển du lịch, Báo cáo QHT đề xuất định hướng du lịch Lạng 

Sơn sẽ phát triển theo hướng du lịch bền vững, lấy du lịch sinh thái, du lịch nghỉ 

dưỡng, du lịch xanh làm chủ đạo và là mục tiêu là rất tốt.  

Tuy nhiên về các giải pháp phát triển du lịch (trang 436), Nhóm ĐMC kiến 

nghị Báo cáo QHT bổ sung nhóm giải pháp BVMT, trong đó chú trọng kiểm soát, 

ngăn ngừa, xử lý phát sinh rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa; loại bỏ sử dụng túi 
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nilon khó phân hủy và các sản phẩm nhựa sử dụng một lần trong các khách sạn, 

khu du lịch theo lộ trình quy định tại Điều 73, Luật BVMT 2020 và Điều 64, Nghị 

định 08/2022/NĐ-CP. Đồng thời, cần hiện bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, bảo tồn 

ĐDSH, ngăn chặn buôn bán, săn bắt, tiêu thụ động vật hoang dã trái phép. 

7. Về các giải pháp phát triển thương mại (trang 448), kiến nghị Nhóm 

lập quy hoạch bổ sung giải pháp về giảm chất thải nhựa thông qua loại bỏ sử dụng 

túi nilon khó phân hủy và các sản phẩm nhựa sử dụng một lần trong các siêu thị 

và trung tâm thương mại theo lộ trình quy định tại Điều 73, Luật BVMT 2020 và 

Điều 64, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. Theo đó, cần bảo đảm từ 

sau 2025, không sử dụng túi nilon khó phân hủy, các sản phẩm nhựa sử dụng một 

lần trong các khách sạn, khu du lịch, siêu thị, trung tâm thương mại; từ sau 2030 

không sử dụng trong tất cả các lĩnh vực.  

8. Về các giải pháp phát triển kinh tế cửa khẩu (trang 463), đây là lĩnh 

vực trụ cột trong phát triển tỉnh Lạng Sơn, Nhóm ĐMC kiến nghị Báo cáo QHT 

bổ sung các giải pháp kiểm soát các vấn đề môi trường xuyên biên giới như kiểm 

soát chặt chẽ việc vận chuyển mua bán đông vật hoang dã; kiểm soát, ngăn chặn 

việc đưa các loài sinh vật ngoại lai xâm hại, sinh vật biến đổi gen không được 

pháp luật cho phép vào nước ta. 

9. Về phát triển nông, lâm nghiệp: 

- Về giải pháp phát triển trồng trọt (trang 481), kiến nghị Báo cáo QHT bổ 

sung phát triển và ứng dụng các mô hình kinh tế tuần hoàn (KTTH), tái sử dụng, 

tái chế tối đa các phụ phẩm nông nghiệp; phát triển các mô hình nông nghiệp 

thông minh thích ứng với BĐKH (CSA), các mô hình nông nghiệp cac-bon thấp 

như trồng lúa theo kỹ thuật nông lộ phơi…  

- Về định hướng phát triển chăn nuôi (trang 483), QHT cần bổ sung các 

giải pháp xử lý chất thải vật nuôi đáp ứng yêu cầu về môi trường, thu hồi năng 

lượng (như xử lý bằng bioga), đồng thời giảm phát thải khí mê-tan, góp phần đẩy 

mạnh thực hiện cam kết giảm phát thải 30% khí mê tan đến năm 2030 của Việt 

Nam tại COP26. 

- Về giải pháp phát triển lâm nghiệp (trang 484), Lạng Sơn là tỉnh có độ 

che phủ rừng lớn, đến 2030 đạt 65%, kiến nghị Báo cáo QHT nên bổ sung giải 

pháp khuyến khích tham gia thị trường tín chỉ cac-bon từ rừng, từ đó huy động 

thêm nguồn lực đầu tư cho bảo vệ và phát triển rừng bền vững.  

10. Về sử dụng đất, diện tích đất bãi thải đến 2030 tăng 244 ha so với 2020 

(trang 593), để xây dựng Nhà máy xử lý rác sinh học năng lượng sạch (thuộc dự 

án Cụm công nghiệp Na Dương 12 ha), bãi đổ thải chất rắn xây dựng huyện Chi 

Lăng (23 ha) và bãi đổ thải vật liệu xây dựng huyện Lộc Bình (35 ha). Nhóm 

ĐMC kiến nghị Nhóm lập quy hoạch xây dựng và thực hiện các giải pháp kinh tế 
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tuần hoàn (KTTH) để thúc đẩy tái sử dụng CTR xây dựng và vật liệu xây dựng để 

hạn chế chôn lấp, theo quy định của Luật BVMT 2020. 

11. Về phát triển hạ tầng 

- Đối với phát triển hệ thống nông thôn (trang 667), Việc phân bố và phát 

triển các điểm cư dân nông thôn cần dựa trên rà soát, đánh giá rủi ro thiên tai và 

BĐKH. Nhóm ĐMC kiến nghị cần bổ sung quan điểm phát triển nông thôn chống 

chịu với các rủi ro thiên tai.  

Bên cạnh đó, đối với phát triển làng nghề ở nông thôn, kiến nghị Nhóm lập 

quy hoạch bổ sung định hướng không khuyến khích phát triển các ngành, nghề có 

nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và có công nghệ sản xuất lạc hậu. Cần có giải 

pháp, lập và thực hiện kế hoạch chuyển đổi ngành, nghề, di dời các cơ sở sản xuất 

thuộc các ngành nghề không khuyến khích phát triển ra khỏi làng nghề… theo 

như quy định tại Luật BVMT 2020 (Điều 56)22. 

- Về phát triển hạ tầng năng lượng, việc phát triển các công trình thủy điện 

nhỏ như Pò Háng (huyện Đình Lập), Đèo Khách (huyện Vân Lãng) (Bảng 28 

trang 709) có công suất rất nhỏ (5MW và 3 MW) cần hết sức cân nhắc đến các 

tác động đối với rừng và ĐDSH. Nếu có tác động lớn, kiến nghị Nhóm lập quy 

hoạch không đưa các dự án thủy điện này vào quy hoạch. 

- Về hạ tầng xử lý chất thải rắn (trang 738), Báo cáo QHT đã định hướng 

phân loại tại nguồn, giảm chôn lấp là phù hợp với quy định của Luật BVMT 2020 

và Nghị định 08/2022/NĐ-CP cũng như Chiến lược BVMT quốc gia. Tuy nhiên, 

trong 11 khu xử lý CTR của tỉnh (tại Bảng 74, trang 738), Báo cáo QHT chưa làm 

rõ phương án xử lý riêng biệt các loại chất thải rắn sau khi đã phân loại; chưa rõ 

các loại chất thải có thể tái chế, chất thải thực phẩm và chất thải khác được xử lý 

riêng biệt như thế nào. Nếu các loại chất thải này lại được xử lý chung (chôn lấp 

hoặc đốt) thì việc phân loại tại nguồn sẽ không có ý nghĩa và không thành công. 

Kiến nghị Nhóm lập quy hoạch dự báo rõ hơn thành phần CTR sinh hoạt của tỉnh 

(trang 736), đồng thời làm rõ hơn các phương án xử lý các loại chất thải sau khi 

phân loại tại nguồn. 

- Về phương án xử lý nước thải (trang 746), Nhóm ĐMC kiến nghị Báo cáo 

QHT làm rõ mục tiêu, chỉ tiêu về xử lý nước thải sinh hoạt đô thị và chỉ tiêu về 

xử lý nước thải từ các khu, cụm công nghiệp để bảo đảm phù hợp với Chiến lược 

BVMT quốc gia. 

 
22 Luật BVMT 2020, Điều 56: “Làng nghề phải có phương án bảo vệ môi trường, có tổ chức tự quản về bảo vệ 

môi trường và hạ tầng bảo vệ môi trường... Cơ sở, hộ gia đình sản xuất trong làng nghề phải xây dựng và thực 

hiện biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật…Cơ sở, hộ gia đình sản xuất thuộc ngành, 

nghề không khuyến khích phát triển tại làng nghề có trách nhiệm thực hiện quy định tại khoản 2 Điều này và 

tuân thủ kế hoạch di dời, chuyển đổi ngành, nghề sản xuất theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền”. 
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12. Về phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng 

sinh học (trang 861), Báo cáo QHT còn thiếu nội dung xây dựng nguyên tắc và 

cơ chế phối hợp thực hiện biện pháp quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn 

tỉnh theo quy định tại khoản 9a, Điều 28, Nghị định 37/2019/NĐ-CP, cần được 

bổ sung. 

Trên đây là một số đề xuất, kiến nghị của Nhóm ĐMC từ góc độ môi trường. 

Kiến nghị Nhóm lập quy hoạch nghiên cứu, xem xét, bổ sung, chỉnh sửa, đồng 

thời chia sẻ các bản đồ hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng tài nguyên môi trường 

và các bản đồ các phương án quy hoạch phát triển các ngành lĩnh vực cho Nhóm 

ĐMC. 

Trân trọng./. 

Hà Nội ngày 08/7/2022 

Nhóm thực hiện ĐMC 

Viện Chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường.
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Phụ lục 2. Tổng hợp ý kiến từ các Sở, Ban ngành của tỉnh Lạng Sơn về Dự thảo số 1- Báo cáo Đánh giá môi 

trường chiến lược (ĐMC) cho QHT Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và giải trình, tiếp 

thu của đơn vị xây dựng báo cáo ĐMC  

TT Đơn vị Văn bản số Nội dung góp ý Giải trình-tiếp thu 

1 SỞ LAO 

ĐỘNG - 

THƯƠNG 

BINH VÀ 

XÃ HỘI 

Số: 

1358/SLĐTBXH-

KHTCV/v góp ý dự 

thảo Báo cáo đánh 

giá môi trường chiến 

lược của QHT 

Ngoài các tác động đến môi trường tự nhiên, đề 

nghị xem xét nội dung QHT tác động đến môi 

trường xã hội như: 

- Việc thu hồi đất nông nghiệp, đất rừng đầu tư 

các khu, cụm công nghiệp, khu nghỉ dưỡng… 

làm mất việc làm, giảm thu nhập của người 

nông dân. 

- Phát sinh các tệ nạn xã hội như ma tuý, mại 

dâm làm mất trật tự an ninh tại các địa bàn tập 

trung khu công nghiệp. 

Từ đó đưa ra các giải pháp về phát triển nguồn 

nhân lực, chuyển dịch cơ cấu lao động và nâng 

cao chất lượng lao động hiện nay; đưa ra được 

các giải pháp hạn chế các tệ nạn xã hội, đảm 

bảo an ninh trật tự tại các khu vực tập trung 

nhiều khu công nghiệp (huyện Hữu Lũng). 

Tiếp thu: Trong quá trình thực hiện ĐMC đã 

xem xét đến vấn đề này nhưng chủ yếu ở dạng 

nguyên tắc, việc đánh giá tác động đến xã hội sẽ 

thực hiện chi tiết trong đánh giá tác động môi 

trường (ĐMT) đối với từng dự án xây dựng mới, 

mở rộng các khu công nghiệp (KCN), cụm công 

nghiệp (CCN),… 

2 Sở Nội vụ Số: 970/SNV-XDCQ 

V/v tham gia ý kiến 

dự thảo 

Đề nghị đơn vị soạn thảo xem xét bổ sung căn 

cứ pháp lý: “Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 

10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng 

phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an 

Tiếp thu, chỉnh sửa  

Xem trang 6, trang 23 và footnote tại trang 204 
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Báo cáo đánh giá 

môi trường 

chiến lược của QHT 

ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. 

Đồng thời, rà soát bổ sung các nội dung về mối 

quan hệ giữa quy hoạch vùng trung du và miền 

núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045 tại Nghị quyết số 11-NQ/TW với QHT 

Lạng Sơn (tại trang 24). 

   Chỉnh sửa lại địa danh đơn vị hành chính cấp 

huyện đối với nội dung danh mục các hoạt 

động nhóm B; E: Phát triển kết cấu hạ tầng đô 

thị và mở rộng, nâng cấp các cơ sở y tế tại 

Bảng 3.6. Nguồn gây tác động khi thực hiện 

các dự án Quy hoạch (trang 216), cụ thể: công 

nhận 02 đô thị là đô thị Phồng - Vân Nham 

(huyện Chi Lăng) và đô thị Bắc Lệ - Tân Thành 

(huyện Chi Lăng), đạt tiêu chí đô thị loại V 

thành công nhận 02 đô thị là đô thị Phổng - 

Vân Nham (huyện Hữu Lũng) và đô thị Bắc Lệ 

- Tân Thành (huyện Hữu Lũng), đạt tiêu chí đô 

thị loại V. 

Đồng thời, thực hiện rà soát, điều chỉnh những 

lỗi tương tự trong dự thảo Báo cáo đánh giá 

môi trường chiến lược của QHT đảm bảo thống 

nhất (tại trang 254). 

Tiếp thu, chỉnh sửa tại trang 222 và trang 261 

   Chỉnh sửa lại địa danh “xã Tô Hiệu, huyện 

Bình Gia” thành thị “thị trấn Bình Gia, huyện 

Tiếp thu, chỉnh sửa  

Xem trang 114 và 115 
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Bình Gia” tại nhóm giải pháp công trình của 

phương án phòng chống lũ, phát triển hạ tầng 

phòng chống thiên tai (tại trang 288). 

3 Sở NNPTNT Số:  1510   /SNN-

KHTC 

V/v góp ý dự thảo 

quy hoạch  và DMC 

tỉnh Lạng Sơn thời 

kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 

2050(Bản đầy đủ lần 

2) 

Tại mục 1.4.5.4, định hướng phát triển các 

ngành dịch vụ khác (trang 54) đề nghị tách mục 

định hướng phát triển lĩnh vực nông nghiệp 

thành một mục riêng (như các mục định hướng 

phát triển ngành công nghiệp, dịch vụ và 

thương mại). 

Giải trình, ở đây tập trung những nội dung liên 

quan đến phát triển công nghiệp và dịch vụ có 

ảnh hưởng đến môi trường. Trong khi đó, việc 

phát triển ngành nông nghiệp của Lạng Sơn được 

xác định theo hướng bền vững, nông nghiệp sinh 

thái và nông nghiệp hữu cơ nên ít có ảnh hưởng 

đến môi trường nên không đưa vào phần này.  

   Tách mục định hướng bố trí không gian tổng 

thể (trang 54) ra ngoài mục định hướng phát 

triển các ngành dịch vụ khác. 

Nội dung này thuộc phạm vi cua QHT, Báo cáo 

ĐMC chỉ tập trung vào những nội dung có tiềm 

năng ảnh hưởng đến môi trường  

   Rà soát lại toàn bộ số liệu về phân bố phát triển 

không gian nông nghiệp tại báo cáo đánh giá 

môi trường chiến lược với báo cáo QHT, hiện 

nay số liệu giữa 2 báo cáo chưa thống  nhất. 

Tiếp thu và chỉnh sửa: Đã thực hiện việc rà soát, 

báo cáo ĐMC cuối cùng sẽ thống nhất số liệu 

với Báo cáo tích hợp QHT 

   Tại phần 67, Phân bố phát triển không gian 

rừng và các loại rừng: 

+ Dự thảo: “Vùng Lạng Sơn - Đồng Đăng: Phát 

triển rừng phòng hộ môi trường gắn với du lịch 

sinh thái, xây dựng hệ thống rừng phòng hộ 

biên giới” đề nghị sửa thành “Vùng Lạng Sơn –

Tiếp thu và chỉnh sửa: Việc phân vùng và phân 

phân chức năng môi trường thuộc phạm vi điều 

chỉnh của nhóm QH, trong quá trình thực hiện 

ĐMC đã có sự trao đổi và ghi nhận các ý kiến 

các bên liên quan để điều chỉnh phù hợp  
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Cao Lộc: Phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn, 

rừng cảnh quan du lịch sinh thái” 

Vùng Hữu Lũng - Chi Lăng: bỏ “Phát triển 

rừng phòng hộ môi trường.”  

Vùng Lộc Bình - Đình Lập: Bổ sung phát triển 

cây gỗ lớn (Keo, thông)  

Vùng Văn Lãng - Tràng Định: Đề nghị bổ sung 

phát triển cây Quế. 

4 Sở Ngoại vụ Số:    588 /SNgV-VP 

V/v tham gia gópýdự 

thảo (lần 1) Báo cáo 

đánh giá môi trường 

chiến lược của QHT 

Tại trang 21, đề nghị đơn vị soạn thảo xem xét 

viết lại nội dung: “Với những lý do trên, việc 

nghiên cứu lập Quy hoạch …. là căn cứ cho 

việc xây dựng kế hoạch 5 năm, hàng năm, đồng 

thời giúp định hình mức độ phát triển của tỉnh 

trong dài dạn, và đồng thời là công cụ quản lý 

và điều hành, giúp Lạng Sơn đạt được các mục 

tiêu phát triển nhanh và bền vững” như sau: 

“Với những lý do trên, việc nghiên cứu lập 

QHT Lạng Sơn theo phương pháp tích hợp, đa 

ngành, có tầm nhìn dài hạn để khắc phục những 

tồn tại, yếu kém của kỳ quy hoạch đến năm 

2020 là cần thiết và cấp bách. QHT Lạng Sơn 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là 

căn cứ để xây dựng kế hoạch 5 năm, hằng năm, 

nhằm định hình mức độ phát triển dài hạn và 

nâng cao công tác quản lý, điều hành và đẩy 

Tiếp thu và chỉnh sửa trong báo cáo ĐMC 
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nhanh tiến độ đạt đượccác mục tiêu phát triển 

KT-XH của tỉnh ổn định, bền vững. 

   Ngoài ra, đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo rà 

soát dùng thống nhất 1 cách gọi cho toàn bộ 

các loại hình cửa khẩu trong dự thảo Quy 

hoạch (lần 1) theo quy định nội luật của ta hoặc 

theo Hiệp định về cửa khẩu và Quy chế quản lý 

cửa khẩu, hoặc dùng cả hai cách (Cửa khẩu 

chính (song phương) Chi Ma) tránh sử dụng 

các cách gọi khác nhau cho cùng 1 loại hình 

cửa khẩu trong dự thảo. 

Tiếp thu, chỉnh sửa trong Dự thảo báo cáo ĐMC 

lần 2 

 

5 Sở Tài chính Số: 1884/STC-

QLNS 

V/v tham gia ý kiến 

góp ý dự thảo (lần 1) 

Báo cáo đánh giá 

môi trường chiến 

lược của QHT 

Tại tiểu mục b, mục 2.1, phần 2 về các chiến 

lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình căn cứ 

pháp luật để thực hiện đánh giá môi trường 

chiến lược (ĐMC), cơ quan soạn thảo có nêu 

Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 

của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021-2025; Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021 – 2025 (Quyết định số 263/QĐ-TTg 

ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, bổ sung 

thêm các văn bản phê duyệt Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021 – 2025 và Chương trình mục tiêu quốc 

Tiếp thu, chỉnh sửa  

Xem trang 8 
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gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030. 

   Đối với nội dung Đánh giá chung chất lượng 

nước mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (trang 94), 

đề nghị đơn vị soạn thảo xem xét đánh giá 

thêm về tình hình xử lý nước thải trên địa bàn 

thành phố đã được đầu tư xây dựng hệ thống 

nước thải bao phủ trên tuyến đường chính, phụ 

và  thu gom tập trung về Nhà máy xử lý nước 

thải thuộc dự án hệ thống thoát nước và xử lý 

nước thải thành phố Lạng Sơn - giai đoạn 1 (đã 

hoàn thành thủ tục nghiệm thu công trình, chưa 

thực hiện thủ tục quyết toán đầu tư) tạm giao 

cho Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn 

quản lý, vận hành từ tháng 11/2021. Nước thải 

sinh hoạt đô thị được thu về xử lý tập trung, 

góp phần giải quyết được tình trạng ô nhiễm 

nguồn nước tại khu vực thành phố. Thành phố 

Lạng Sơn có có dòng sông Kỳ Cùng chảy qua, 

nên việc thu gom xử lý nước thải tại khu vực 

phía nam thành phố đã đầu tư xây dựng thêm 

Trạm xử lý nước thải Khu tái định cư và dân cư 

Nam thành phố công suất 1.000m3 ngày đêm, 

bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 8/2020, để 

xử lý nước thải cho các hộ phía nam thành phố. 

Tiếp thu, chỉnh sửa và cập nhật trong Dự thảo 

báo cáo ĐMC lần 2 
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   Tại mục b. Đối tượng tham vấn (trang 332), dự 

thảo ghi: “UBND thành phố, thị xã và các 

huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”. 

Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, chỉnh sửa: 

“UBND thành phố và các huyện trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn”. 

Tiếp thu, chỉnh sửa  

Xem trang 340 

   Đề nghị thay thế văn bản tại số thứ tự 25, trang 

346 “25. Chiến lược quốc gia về tăng trưởng 

xanh (Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 

25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ)”  

Đã hết hiệu lực từ 01/10/2021, bằng văn bản: 

“25. Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh 

giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 ngày 

01/10/2021 ( Quyết định số 1658/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính Phủ).” 

Tiếp thu, chỉnh sửa và cập nhật tại trang 355 của 

Dự thảo báo cáo ĐMC lần 2 

   Đề nghị bổ sung sau mục 44. Trang 347 tên 

văn bản: 

- Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định 

số 149/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ). 

Đã bổ sung tại trang 356 của Dự thảo báo cáo 

ĐMC lần 2 

   Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, rà soát các 

lỗi chính tả, thiếu từ tại dự thảo Báo cáo. Ví dụ: 

Tại mục 1.1 (trang 1): Tóm tắt sự cần thiết …; 

Tại mục định hướng phát triển du lịch (trang 

Đã rà soát, cập nhật tối đa các lỗi chính tả trong 

báo cáo ĐMC (dự thảo số 2) 
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62, 63): Phát triển khách du lịch nội địa, phát 

triển khách du lịch quốc tế; Tại trang 157: Nhìn 

chung chất lượng đất của tỉnh Lạng Sơn tất cả 

các chỉ tiêu phân tích trong các đợt quan trắc 

tương đối tốt, đa số các chỉ tiêu quan trắc tại 

các điểm trên địa bàn Lạng Sơn đều nằm trong 

giới hạn quy chuẩn cho phép… 

6 SỞ TÀI 

NGUYÊN 

VÀ MÔI 

TRƯỜN 

Số: 1632/STNMT-

BVMT 

V/v tham gia ý kiến 

góp ý dự thảo (lần 1) 

Báo cáo đánh giá 

môi trường chiến 

lược của QHT 

Tại khổ thứ 2 Mục 1.1. Tóm tắt sự cần thiết và 

hoàn cảnh ra đời của Quy hoạch, báo cáo nêu: 

"Quy hoạch phát triển KT-XH tỉnh Lạng Sơn 

đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt ngày 09/5/2012 tại Quyết định số 

545/QĐ-TTg ngày 28/01/2013", đề nghị xem 

xét lại nội dung này vì Quyết định số 545/QĐ-

TTg được thủ tướng ký ban hành ngày 

09/5/2012 và có hiệu lực từ ngày ký. 

Tiếp thu, chỉnh sửa  

Xem trang 1 Dự thảo báo cáo ĐMC lần 2 

   Tại mục 1.2. Cơ sở pháp lý của nhiệm vụ lập 

quy hoạch (trang 2), mục c) Các văn bản quy 

phạm pháp luật (trang 8): Các căn cứ Luật 

không trích dẫn số ký hiệu, chỉ ghi tên loại và 

tên của Luật theo quy định tại Nghị định số 

30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác 

văn thư. 

Tiếp thu, chỉnh sửa. Xem chi tiết tại trang 8-9- 

Dự thảo báo cáo ĐMC lần 2  

   Tại mục 1.3.2. Mối quan hệ qua lại giữa QHT 

với các quy hoạch liên quan khác, đề nghị bổ 

sung phân tích về mối quan hệ giữa QHT và 

Hiện nay Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 

đang xây dựng, trong quá trình xây dựng báo cáo 

ĐMC cho QHT Lạng Sơn nhóm thực hiện đã 
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Quy hoạch bảo vệ môi trường thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

tham vấn cơ quan chủ trì xây dựng Quy hoạch 

bảo vệ môi trường quốc gia để đảm bảo phù hợp 

với định hướng giữa QHT và các mục tiêu bảo 

vệ môi trường.  

   Tại mục 2.2.2. Di sản thiên nhiên (trang 158), 

báo cáo nếu: "Mô tả khái quát quy mô, đặc 

điểm của các di sản thiên nhiên thuộc vùng, 

khu vực bị ảnh hưởng bởi Quy hoạch, bao 

gồm: - Mô tả khái quát đặc điểm của các hệ 

sinh thái tự nhiên (hệ sinh thái rừng; hệ sinh 

thái rạn san hô, cỏ biển, thủy sinh…), vườn 

quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn 

loài - sinh cảnh, khu bảo vệ cảnh quan được 

xác lập theo quy định của pháp luật về đa dạng 

sinh học, lâm nghiệp và thủy sản", đề nghị bỏ 

nội dung này. Lý do: Vì đây là lời hướng dẫn 

được nêu tại mẫu, yêu cầu nêu các nội dung 

cần phải thể hiện trong báo cáo. 

Tiếp thu và đã chỉnh sửa nội dung này trong Dự 

thảo báo cáo ĐMC lần 2  

   Mục 2.2.3. Điều kiện về KT-XH (trang 168), 

thiếu nội dung về các công trình văn hóa, lịch 

sử, tôn giáo, tín ngưỡng và các công trình hạ 

tầng quan trọng khác có khả năng chịu tác động 

(tiêu cực/tích cực) bởi Quy hoạch, đề nghị bổ 

sung. 

Tiếp thu, cập nhật tại trang 171 của Dự thảo báo 

cáo ĐMC lần 2 

   Tại mục 2) (trang 174), báo cáo nêu: "Nghị 

quyết số 24/NQ-TW về chủ động ứng phó với 

Tiếp thu, chỉnh sửa trong Dự thảo báo cáo ĐMC 

lần 2 
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BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và" đề 

nghị ghi đầy đủ tên của Nghị quyết 

   Đề nghị bổ sung đánh giá sự phù hợp của quan 

điểm, mục tiêu Quy hoạch với quan điểm, mục 

tiêu, chính sách của Chiến lược quốc gia về 

biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 đã 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết 

định số 896/QĐ-TTg ngày 26/7/2022. 

Tiếp thu, chỉnh sửa Dự thảo báo cáo ĐMC lần 2, 

tính phù hợp đã được lồng ghép trong phần đánh 

giá chung cũng như giải pháp thích ứng với 

BĐKH.  

   Tại mục 3.3.1.3. Vấn đề xử lý chất thải rắn 

(trang 210), báo cáo nêu: "Hiện tại tỉnh Lạng 

Sơn có 5 bãi chôn lấp chất thải rắn đang hoạt 

động (theo quy hoạch đến năm 2020 có 7 bãi) 

và 03 lò đốt rác, chưa có cơ sở tái chế chất thải. 

Tuy nhiên, hầu hết các bãi xử lý rác tại các 

huyện có công xuất nhỏ, chỉ đảm bảo việc xử lý 

rác tại địa phương trong thời gian khoảng 7 đến 

10 năm tới". Đề nghị đơn vị lập báo cáo cập 

nhật lại số liệu về lò đốt chất thải rắn trên đại 

bàn tỉnh theo thời điểm hiện tại (04 Lò đốt rác 

thải sinh hoạt tại các huyện: Hữu Lũng (công 

suất lò đốt: 420 kg/ngày); Chi Lăng (công suất 

lò đốt: 500 kg/ngày); Đình Lập (công suất lò 

đốt: 1.000 kg/ngày); Văn Quan (công suất lò 

đốt: 1.000 kg/ngày)) 

Tiếp thu và cập nhật tại trang 216 Dự thảo báo 

cáo ĐMC lần 2 (footnote số 5) 

   Tại mục (v) Ứng dụng công nghệ thông tin 

trong phòng chống lũ (trang 290), báo cáo nếu: 

Tiếp thu, chỉnh sửa Dự thảo báo cáo ĐMC lần 2 

(Trang 297) 
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"Xây dựng các phần mềm quản lý đê điều, 

quản lý các số liệu khí tượng thủy văn, thường 

xuyên cập nhật các số liệu thông tin về mực 

nước trên các tuyến sông, đặc biệt tỉnh hệ thống 

sông Hồng, sông Luộc có đặc điểm thủy văn, 

thủy lực tương đối phức tạp, chịu ảnh hưởng 

của thủy triều, biến đổi khí hậu". Đề nghị xem 

xét chỉnh sửa lại cho phù hợp với hệ thống 

sông của tỉnh Lạng Sơn. 

   Mục 4.1. Giải pháp duy trì xu hướng tích cực, 

giảm thiểu xu hướng tiêu cực của các vấn đề 

môi trường chính (trang 294), báo cáo nêu: "Đề 

ra các giải pháp nhằm duy trì xu hướng tích 

cực, giảm thiểu xu hướng tiêu cực do việc thực 

hiện Quy hoạch. Nhận xét, đánh giá về tính khả 

thi, dự kiến phương án tổ chức thực hiện, cơ 

quan chủ trì thực hiện và cơ quan phối hợp 

thực hiện đối với từng giải pháp. Có thể tham 

khảo (nhưng không giới hạn) các giải pháp sau: 

- Giải pháp về cơ chế, chính sách pháp luật. 

- Giải pháp về tổ chức. 

- quản lý, công nghệ - kỹ thuật. 

 - Giải pháp ứng phó, thích ứng với biến đổi khí 

hậu và các giải pháp khác". 

Tiếp thu và đã bỏ các nội dung không liên quan 
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Đề nghị bỏ nội dung này. Lý do: Vì đây là lời 

hướng dẫn được nêu tại mẫu, yêu cầu nêu các 

nội dung cần phải thể hiện trong báo cáo. 

   Tại mục 4.1.3.2. Các giải pháp thích ứng (trang 

313), báo cáo nêu "- Triển khai có hiệu quả Kế 

hoạch số 08/KH-UBND ngày 29/01/2018 của 

UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 

2053/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện thỏa 

thuận Paris về BĐKH". Đề nghị xem xét, chỉnh 

sửa lại nội dung này cho chính xác (UBND tỉnh 

Lạng Sơn ban hành Kế hoạch số 206/KH-

UBND ngày 21/12/2017 về Thực hiện Thỏa 

thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn). Đồng thời bổ sung thêm nội dung: 

"Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 156/KH-

UBND ngày 11/9/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về Tổ chức thực hiện Quyết định số 

1055/QĐ-TTg  ngày 20/7/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Kế hoạch quốc gia thích 

ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050". 

Tiếp thu và đã bổ sung các nội dung liên quan tại 

trang 320 của Dự thảo báo cáo ĐMC lần 2 

   Tại mục 4.3.1. Nội dung giám sát môi trường, 

báo cáo nêu: "Triển khai thực hiện có hiệu quả 

Chương trình quan trắc chất lượng môi trường 

Tiếp thu và đã bố sung một số nội dung định 

hướng liên quan. Hiện nay Quy hoạch mạng lưới 

quan trắc môi trường quốc gia đang xây dựng 
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tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định số 416/QĐ-

UBND ngày 12 tháng 3 năm 2020 và Quyết 

định số 852/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 

2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh". Do tại thời 

điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã tổ 

chức thực hiện quan trắc chất lượng môi trường 

với tổng số 163 điểm. Vì vậy, đề nghị cơ quan 

lập báo cáo trên cơ sở đánh giá về việc phát 

triển kinh tế của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch 

có ảnh hưởng đến môi trường như thế nào để 

đề xuất tăng số lượng điểm quan trắc, chỉ tiêu 

quan trắc, tần suất quan trắc cho phù hợp. 

trong đó ngoài vấn đề tăng mật độ trạm thì vấn 

đề công nghệ và thông số quan trắc, tần suất 

quan trắc và đặc biệt là quan trắc theo thời gian 

thực đang được khuyến tích áp dụng.  

   Đề nghị đơn vị lập báo cáo ĐMC QHT thống 

nhất tên gọi về môi trường nước ngầm là nước 

dưới đất cho toàn bộ nội dung trong báo cáo 

(Theo Luật Tài nguyên không có danh mục 

nước ngầm). 

Tiếp thu, đã rà soát và thống nhất sử dụng thuật 

ngữ nước dưới đất trong toàn bộ Dự thảo báo 

cáo ĐMC lần 2  

7 SỞ VĂN 

HÓA, THỂ 

THAO VÀ 

DU LỊCH 

Số: 

1028/SVHTT&DL-

VP 

 

V/v tham gia ý kiến 

góp ý dự thảo (lần 1) 

Báo cáo đánh giá 

môi trường chiến 

lược của QHT 

Về giá trị văn hóa vật thể:  

Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 335 di tích (gồm 

112 di tích lịch sử, 163 di tích kiến trúc nghệ 

thuật, 37 di tích khảo cổ, 23 di tích danh lam 

thắng cảnh), trong đó có 02 di tích cấp quốc gia 

đặc biệt; 29 di tích cấp Quốc gia; 102 di tích 

cấp tỉnh; 205 di tích chưa xếp hạng. 

Đề nghị sửa thành: Tính đến hết năm 2020, trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 335 di tích (gồm 112 

Tiếp thu và đã cập nhật tại trang 166 của Dự 

thảo báo cáo ĐMC lần 2 
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di tích lịch sử, 163 di tích kiến trúc nghệ thuật, 

37 di tích khảo cổ, 23 di tích danh lam thắng 

cảnh), trong đó có 128 di tích đã xếp hạng các 

cấp (02 di tích cấp quốc gia đặc biệt; 28 di tích 

cấp quốc gia; 98 di tích cấp tỉnh; 207 di tích 

chưa xếp hạng). 

Đề nghị bỏ phần chú thích số liệu năm 2020 ở 

cuối trang vì trùng lặp. 

   Về các giá trị văn hóa phi vật thể:  

Lạng Sơn có nhiều hoạt động lễ hội trong năm 

với những nét văn hóa, bản sắc khác nhau như: 

lễ hội lịch sử, lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo và lễ 

hội dân gian. Người Nùng, người Tày ở Lạng 

Sơn có những hoạt động lễ hội mang bản sắc 

riêng như: hát then, hát sli, hát lượn (của dân 

tộc Tày, Nùng…), hội Lồng Tồng. Năm 2019, 

Hát Then đã được Tổ chức Giáo dục Khoa học 

và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) 

vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện 

của nhân loại; hát sli của người Nùng, múa sư 

tử mèo của người Nùng tỉnh Lạng Sơn đã được 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định 

đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể 

quốc gia. 

Đề nghị sửa thành: Đồng bào các dân tộc ở 

Lạng Sơn có những hoạt động văn hóa phi vật 

Tiếp thu và đã cập nhật tại trang 166-167 của Dự 

thảo báo cáo ĐMC lần 2 
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thể mang bản sắc riêng như: hát then, hát sli, 

hát lượn, hát páo dung… và nhiều lễ hội diễn ra 

trong một năm. Trong đó, di sản Then và Thực 

hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ đã được 

Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của 

Liên hiệp quốc (UNESCO) vinh danh là di sản 

văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; 07 

di sản đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch quyết định đưa vào Danh mục di sản văn 

hóa phi vật thể quốc gia là Hát sli của người 

Nùng Lạng Sơn, Múa sư tử của người Tày, 

Nùng Lạng Sơn, Lễ hội Đền Kỳ Cùng - Đền Tả 

Phủ (thành phố Lạng Sơn), Lễ hội Bủng Kham 

(huyện Tràng Định), Lễ hội Ná Nhèm (huyện 

Bắc Sơn), Lễ hội Trò Ngô làng Giàng (huyện 

Hữu Lũng) và Lễ hội Phài Lừa (huyện Bình 

Gia). 

   Đề nghị đơn vị tư vấn đánh giá các tác động 

của quy hoạch đối với hệ thống di tích trên toàn 

tỉnh, sự phát triển du lịch. 

Trong phạm vi ĐMC, chủ yếu đánh giá việc thực 

hiện đến QHT đến các vấn đề môi trường chính. 

Tác động của QH đến hệ thống di tích, sự phát 

triển của du lịch dù cần thiết và quan trọng 

nhưng không thuộc phạm vi của báo cáo ĐMC 

này  

8 BAN QUẢN 

LÝ KHU 

KTCK 

Số: 

903/BQLKKTCK-

HT 

Tại mục 1.2.2. Các chiến lược, kế hoạch, 

chương trình (trang 3): “- Chiến lược phát triển 

KH - XH 2011-2020 được Đại hội Đảng toàn 

Tiếp thu và đã cập nhật  
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 ĐỒNG 

ĐĂNG-

LẠNG SƠN 

V/v tham gia góp ý 

dự thảo (lần 1) Báo 

cáo đánh giá môi 

trường chiến lược 

của Quy hoạch tỉn 

quốc lần thứ XIII thông qua vào tháng 

01/2021” xem xét, sửa thành “- Chiến lược 

phát triển KH - XH 2021-2030 được Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ XIII thông qua vào 

tháng 01/2021” 

   Tại mục 1.3.2.1. Mối quan hệ giữa quy hoạch 

cấp quốc gia, quy hoạch vùng với QHT Lạng 

Sơn (trang 24), đề nghị xem xét, chỉnh sửa lại 

các nội dung sau:  

“- Đây là cơ sở cho việc lập điều chỉnh các 

định hướng phát triển cho ngành du lịch tỉnh 

Lạng Sơn đến năm 2020, trong đó...” 

“...chăn nuôi hữu cơ chiếm chăn nuôi gia 

trại,...” 

Tiếp thu và chỉnh sửa tại trang 23 Dự thảo báo 

cáo ĐMC lần 2  

   Tại mục 1.4.1. Phạm vi và thời kỳ quy hoạch 

(trang 27): “ - Phía Nam giáp tỉnh Lạng Sơn” 

xem xét, sửa thành “ - Phía Nam giáp tỉnh Bắc 

Giang”. 

Tiếp thu và chỉnh sửa tại trang 26 và trang 68 

của Dự thảo báo cáo ĐMC lần 2 

   Trang 41 về Các điều kiện thực hiện để đạt 

được kịch bản 2, có nêu: Tiếp đầu tư vào hạ 

tầng công nghiệp, xây dựng thêm KCN Na 

Dương và các CCN dọc các tuyến đường quốc 

lộ. Tại Thông báo kết luận số 419/TB-UBND 

ngày 26/7/2022 về Kết luận của đồng chí Hồ 

Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng 

Tiếp thu và đã cập nhật trong Dự thảo báo cáo 

ĐMC lần 2 
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Ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác lập 

QHT tại cuộc họp xem xét, cho ý kiến một số 

nội dung định hướng của Báo cáo QHT Lạng 

Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050, đã thống nhất đối với khu vực các huyện 

Lộc Bình, Đình Lập bổ sung thêm quy hoạch 

phát triển khu công nghiệp với quy mô khoảng 

500ha, do vậy đề nghị xem xét bổ sung thêm 

KCN Đình Lập. 

   Tại mục 1.4.5.3 Định hướng phát triển thương 

mại- Đầu tư (Trang 50) có nêu: “Xây dựng 01 

cảng cạn tại Km22+500 bên trái tuyến Quốc lộ 

1 (thuộc địa phận xã Yên Trạch, huyện Cao 

Lộc, tỉnh Lạng Sơn) với diện tích khoảng từ 12 

-17 ha, trong đó giai đoạn 2021-2025 xây dựng 

cảng với quy mô khoảng 5 -7 ha, năng lực 

thông qua hàng hoá là 13.750 -19.250 

TEU/năm;...” Ban Quản lý thông tin như sau: 

tại cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác lập QHT 

ngày 19/7/2022 đã thống nhất ngoài vị trí cảng 

cạn tại Km22+500/QL1 (xã Yên Trạch, huyện 

Cao Lộc) tỉnh đã đề nghị Bộ Giao thông vận tải 

cập nhật danh mục cảng cạn Lạng Sơn vào Quy 

hoạch phát triển hệ thống cảng cạn thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; thống nhất 

đề xuất bổ sung 01 cảng cạn tại xã Tân Thanh, 

huyện Văn Lãng với quy mô khoảng 49,5ha và 

Tiếp thu và đã cập nhật trong Dự thảo báo cáo 

ĐMC lần 2 
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bổ sung 01 cảng cạn tại khu vực huyện Lộc 

Bình bám sát theo trục Quốc lộ 4B mới để phục 

vụ cho các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa 

gắn với cửa khẩu Chi Ma, Bản Chắt và các cửa 

khẩu của tỉnh Quảng Ninh. Đề nghị đơn vị tư 

vấn xem xét, cập nhật. 

   Tại Bảng lộ trình nâng cấp cửa khẩu trang 56-

57 có nêu đến năm 2030 cửa khẩu Tân Thanh 

trở thành cửa khẩu quốc tế và cửa khẩu Cốc 

Nam trở thành cửa khẩu chính. Ban quản lý 

cung cấp thông tin như sau: 

Theo quy định của Nội luật Việt Nam thì cửa 

khẩu được phân biệt thành 04 loại hình cửa 

khẩu sau: cửa khẩu Quốc tế; cửa khẩu chính; 

cửa khẩu phụ và lối mở biên giới (Nghị định số 

112/2014/NĐ-CP về quy định về quản lý cửa 

khẩu biên giới đất liền). 

Theo hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý 

cửa khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc thì cửa 

khẩu được phân biệt thành 03 loại hình cửa 

khẩu sau: cửa khẩu Quốc tế; cửa khẩu song 

phương; lối mở - lối thông quan. Để đảm bảo 

thực hiện theo đúng nội luật của Việt Nam 

cũng như hiệp định về cửa khẩu và quy chế 

quản lý cửa khẩu giữa Việt Nam và Trung 

Tiếp thu và đã cập nhật trong Dự thảo báo cáo 

ĐMC lần 2 
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Quốc thì cần thiết phải để cả 02 tên gọi theo 

nội luật Việt Nam và Hiệp định. 

Sau khi tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng 

hóa tại mốc 1088/2-1089 và tuyến đường 

chuyên dụng vận tải hàng hóa tại khu vực cửa 

khẩu Cốc Nam đi vào hoạt động chính thức thì 

cửa khẩu Tân Thanh, cửa khẩu Cốc Nam sẽ trở 

thành lối thông quan thuộc cặp cửa khẩu quốc 

tế Hữu Nghị - Hữu Nghị quan. Lối mở Co Sa 

sẽ trở thành lối thông quan thuộc cặp cửa khẩu 

quốc tế Chi Ma – Ái điểm. Đối với các cửa 

khẩu phụ khác đề nghị sửa thành Cửa khẩu 

phụ/lối mở. 

   Về các khu chức năng Khu kinh tế cửa khẩu 

(Trang 64) có nêu: “Khu thuế quan gồm các 

khu còn lại... Khu, Cụm công nghiệp gồm KCN 

Hồng Phong, cụm CN số 2; cụm CN Hợp 

Thành”. Ban Quản lý thông tin như sau: Khu 

công nghiệp Hồng Phong đã được Thủ tướng 

Chính phủ đồng ý cho rà soát, điều chỉnh khu 

công nghiệp này sang mục đích sử dụng khác 

tại Công văn số 90/TTg-CN ngày 22/01/2021 

về việc Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 

các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn. Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác lập 

QHT ngày 19/7/2022 đã thống nhất thực hiện 

Tiếp thu và đã cập nhật trong Dự thảo báo cáo 

ĐMC lần 2 
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rà soát bỏ khu công nghiệp Hồng Phong, 

chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, đất 

thương mại, dịch vụ và giữ nguyên hoạt động 

của các cơ sở sản xuất công nghiệp, khai thác 

vật liệu xây dựng; không quy hoạch cụm công 

nghiệp tại khu vực này do không đáp ứng được 

các điều kiện theo yêu cầu. Đề nghị đơn vị tư 

vấn xem xét, cập nhật. 

9 SỞ CÔNG 

THƯƠNG 

Số: 1248 /SCT-

QLCN 

V/v tham gia ý kiến 

góp ý dự thảo  

(lần 1) Báo cáo đánh 

giá môi trường chiến 

lược của QHT 

Tại trang 22, mục 1.2.2 (Cơ quan chủ chì) có 

nội dung “-Email: skhdtls@hungyen.gov.vn”, 

đề nghị xem xét chỉnh sửa lại cho phù hợp. 

Tiếp thu và đã cập nhật trong Dự thảo báo cáo 

ĐMC lần 2 

   Tại trang 27, mục 1.4.1 (Phạm vi và thời kỳ 

quy hoạch) có nội dung “Phía nam giáp tỉnh 

Lạng Sơn”, đề nghị xem xét chỉnh sửa lại cho 

phù hợp. 

Tiếp thu và đã cập nhật trong Dự thảo báo cáo 

ĐMC lần 2 (trang 26 và trang 68) 

   Tại trang 68, mục 1.4.6. (Danh mục các dự án 

đầu tư) có nội dung “Danh mục các dự án đầu 

tư của QH tỉnh Lạng Sơn được trình bày ở bảng 

sau”, đề nghị bổ sung bảng danh mục các dự án 

đầu tư của QH tỉnh Lạng Sơn? 

Tiếp thu và đã cập nhật trong Dự thảo báo cáo 

ĐMC lần 2 (Không có danh mục dự án đầu tư cụ 

thể trong QHT) 
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   Tại trang 215, (Bảng 3.6. Nguồn gây tác động 

khi thực hiện các dự án quy hoạch), tại cột các 

dự án ưu tiên/trọng điểm, đề nghị rà soát chỉnh 

sửa lại cho phù hợp với Quy hoạch tỉnh về các 

nội dung liên quan đến Khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp (Số lượng khu, cụm, diện tích…) 

Tiếp thu và đã cập nhật trong Dự thảo báo cáo 

ĐMC lần 2 

   Tại trang 223, (Bảng 3.7. Quy mô và đối tượng 

bị tác động khu thực hiện quy hoạch), tại cột 

Nội dung/hoạt động đề nghị rà soát chỉnh sửa 

lại cho phù hợp với Quy hoạch tỉnh về các nội 

dung liên quan đến khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp (Số lượng khu, cụm, diện tích…) 

Tiếp thu và đã cập nhật trong Dự thảo báo cáo 

ĐMC lần 2 

   Tại trang 227, Mục 3.4.1.2.1. (Dự báo các tác 

động của phương án phát triển công nghiệp đến 

các vấn đề môi trường chính) đề nghị rà soát 

chỉnh sửa các chỉ tiêu cho phù hợp với Quy 

hoạch tỉnh về các nội dung liên quan đến công 

nghiệp (Tốc độ tăng trưởng GRDP ngành công 

nghiệp, tỷ trọng của Khu vực Công nghiệp - 

Xây dựng…) 

Tiếp thu và đã cập nhật trong Dự thảo báo cáo 

ĐMC lần 2. Đã cập nhật số liệu dựa trên các 

phương án nêu tra tại Báo cáo tích hợp QHT 

Lạng Sơn (Dự thảo số 2)  

   Tư trang 205 đến 212, đơn vị tư vấn “đánh giá, 

dự báo xu hướng các vấn đề môi trường chính 

trong trường hợp không thực hiện quy hoạch” 

và từ trang Từ trang 213 đến 226, đơn vị tư vấn 

“đánh giá, dự báo xu hướng các vấn đề môi 

trường chính trong trường hợp thực hiện quy 

Tiếp thu và đã cập nhật trong Dự thảo báo cáo 

ĐMC lần 2. Nội dung này đã thể hiện rõ trong 

các số liệu liên quan đến phát sinh chất thải rắn, 

nước thải và khí thải,…  
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hoạch”. Đơn vị tư vấn đều đưa ra những đánh 

giá chung có xu hướng gia tăng và gây sức ép 

đến các vấn vấn môi trường chính (nước, 

không khí, chất thải rắn, đất và đa dạng sinh 

học nhưng chưa có sự so sánh đánh giá giữa 

việc thực hiện quy hoạch và không thực hiện 

quy hoạch như thế nào 

10 Sở GTVT  Số: 2378 /SGTVT-

KHTC 

V/v tham gia ý kiến 

góp ý dự thảo  

(lần 1) Báo cáo đánh 

giá môi trường chiến 

lược của QHT 

Về mục tiêu cụ thể về kinh tế, xã hội, môi 

trường và hạ tầng kỹ thuật (trang 33) có nội 

dung về chỉ tiêu “(16) Đến năm 2030, hoàn 

thiện và cơ bản hiện đại hoá hệ thống hạ tầng 

giao thông trên địa bàn tỉnh. 100% xã có đường 

ô tô đến trung tâm xã được nhựa hoá hoặc bê 

tông hoá, 95% thôn có đường ô tô đến trung 

tâm thôn được cứng hoá.” đề nghị xem xét 

chỉnh sửa như sau: 

“(16) Đến năm 2030, 100% chiều dài đường 

huyện được cứng hóa, trên 90% số thôn có 

đường ô tô đến trung tâm thôn được cứng hóa, 

thay thế 100% cầu yếu trên đường huyện.” 

Nội dung này thuộc Báo cáo tích hợp QHT, 

nhóm xây dựng báo cáo ĐMC sẽ thống nhất sử 

dụng thông tin từ báo cáo QHT  

   Tại nội dung 1.4.5.3. Định hướng phát triển 

thương mại có nội dung “Đầu tư xây dựng 01 

cảng cạn tại Km22+500 bên trái tuyến Quốc lộ 

1 (thuộc địa phận xã Yên Trạch, huyện Cao 

Lộc, tỉnh Lạng Sơn) với diện tích khoảng từ 12 

- 17 ha, trong đó giai đoạn 2021-2025 xây dựng 

Nội dung này thuộc Báo cáo tích hợp QHT, 

nhóm xây dựng báo cáo ĐMC sẽ thống nhất sử 

dụng thông tin từ báo cáo QHT 
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cảng với quy mô khoảng 5 - 7 ha, năng lực 

thông qua hàng hoá là 13.750 - 19.250 

TEU/năm; 

- Giai đoạn 2026-2030 

Mở rộng cảng cạn với quy mô khoảng 7 - 10 

ha, năng lực thông qua hàng hoá là 29.750 - 

45.500 TEU/năm để thuận lợi cho lưu thông, 

thông quan hàng hoá và đón hàng hóa từ cảng 

biển Hải Phòng và Quảng Ninh.” 

Không thống nhất với nội dung tỉnh đã đề xuất 

quy hoạch cảng cạn tại Công văn số 

205/UBND-KT ngày 24/02/2022 về việc đề 

nghị bổ sung cảng cạn Lạng Sơn vào Quy 

hoạch chi tiết hệ thống cảng cạn Việt Nam và 

bổ sung cảng cạn vào quy hoạch phát triển hệ 

thống cảng cạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

Đồng thời đề nghị xem xét biên tập nội dung 

này thống nhất như nội dung Định hướng phát 

triển ngành thương mại tại Dự thảo QHT Lạng 

Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 (Dự 

thảo tích hợp đầy đủ lần 2). 

   Tại Mục 3.4.1.2.3. Dự báo các tác động của 

phương án phát triển giao thông vận tải đến các 

vấn đề môi trường chính (trang 249), có nội 

dung: 

Nội dung này liên quan đến Báo cáo tích hợp 

QHT, nhóm xây dựng báo cáo ĐMC sẽ thống 

nhất sử dụng thông tin từ báo cáo QHT 
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“...Giai đoạn 2021 - 2030, định hướng của tỉnh 

là sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao 

thông. Đối với cao tốc, quốc lộ: phối hợp với 

các cơ quan trung ương, địa phương lân cận 

hoàn thiện 03 tuyến đường bộ cao tốc bao gồm: 

Cao tốc Bắc Nam phía Đông CT.01 (đoạn Hà 

Nội - Lạng Sơn), đề xuất quy hoạch đoạn cao 

tốc Bắc Giang - Lạng Sơn và Cao tốc Tiên Yên 

- Lạng Sơn – Cao Bằng, ngoài ra còn có 01 

tuyến quốc lộ mới...” 

Qua xem xét, tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng 

Sơn là một tuyến thuộc phân đoạn Cửa khẩu 

Hữu Nghị - Pháp Vân, thuộc tuyến Cao tốc Bắc 

Nam phía Đông (CT.01) (theo Quyết định số 

1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ); trong đó đoạn tuyến Chi Lăng – 

Bắc Giang đã hoàn thành, đưa vào khai thác, sử 

dụng và bắt đầu thu phí từ ngày 18/02/2020, 

hiện nay đang tiếp tục thực hiện đoạn tuyến 

Cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, dự kiến hoàn 

thành năm 2024. Đồng thời, theo Phương án 

phát triển giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đối 

với tuyến cao tốc Tiên Yên (Quảng Ninh) – 

Lạng Sơn – Cao Bằng (CT.10), trong giai đoạn 

2021-2030 sẽ thực hiện đầu tư đoạn tuyến cao 

tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (Cao 
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Bằng), đồng thời nghiên cứu đề xuất đoạn 

tuyến Tiên Yên – Đồng Đăng để thực hiện sau 

năm 2030. Do đó, đề nghị xem xét, chỉnh sửa 

lại như sau: 

“...Giai đoạn 2021 - 2030, định hướng của tỉnh 

là sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao 

thông. Đối với cao tốc, quốc lộ: phối hợp với 

các cơ quan trung ương, địa phương lân cận 

tiếp tục thực hiện tuyến Cao tốc Bắc Giang – 

Lạng Sơn (đoạn Cửa khẩu Hữu Nghị - Chi 

Lăng), đầu tư xây dựng tuyến Cao tốc Đồng 

Đăng (Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (Cao Bằng); đồng 

thời nghiên cứu, đề xuất đoạn tuyến cao tốc 

Tiên Yên – Đồng Đăng để thực hiện sau năm 

2030. Ngoài ra, thực thiện nâng cấp 01 tuyến 

đường tỉnh (ĐT.226) thành Quốc lộ 3E theo 

Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050.” 

   Về đánh giá tác động từ phát triển giao thông 

đường thủy (trang 252) đề nghị xem xét đánh 

giá lại, vì thực tế trên địa bàn tỉnh vận tải thủy 

hoạt động không nhiều. Dự thảo Dự thảo QHT 

Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 

(Dự thảo tích hợp đầy đủ lần 2) đưa ra định 

hướng: 

Tiếp thu và đã cập nhật, bổ sung thông tin tại 

trang 259-260 (Dự thảo báo cáo ĐMC lần 2)  
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“2.1.3. Quy hoạch phát triển KCHT giao thông 

đường thủy tỉnh  

1. Tuyến đường thuỷ nội địa 

Tổ chức khảo sát kỹ thuật một số đoạn tuyến, 

nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn thực hiện công bố, 

quản lý khai thác giao thông thuỷ phục vụ nhu 

cầu vận chuyển khách du lịch. Ưu tiên thực 

hiện các đoạn tuyến: 

+ Cải tạo luồng sông Kỳ Cùng đoạn Tân Liên - 

TP. Lạng Sơn - Thác Trà; Thác Trà - Khánh 

Khê để khai thác tàu khách phục vụ du lịch 

sinh thái. 

+ Công bố tuyến ĐTNĐ trên lòng hồ đập Cấm 

Sơn (địa phận tỉnh Lạng Sơn) để khai thác du 

lịch cùng với tỉnh Bắc Giang, hồ chứa nước 

Bản Lải (huyện Lộc Bình). 

2. Cảng, bến thuỷ nội địa 

Thu hút đầu tư xây dựng một số bến tàu khách 

du lịch tại TP. Lạng Sơn, Tân Liên, Thác Trà, 

đập Cấm Sơn, hồ Bản Lải, thuỷ điện Thác 

Xăng.” 

11 SỞ THÔNG 

TIN VÀ 

TRUYỀN 

THÔNG 

Số: 1608/STTTT-

HTS 

V/v góp ý dự thảo 

báo cáo đánh giá 

Tại trang 33, mục tiêu cụ thể về cơ sở hạ tầng, 

mục tiêu số (15) Đến năm 2030, 100% hồ sơ 

công việc tại cấp tỉnh và cấp huyện và 90% hồ 

sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi 

trường mạng: Đề nghị xem xét loại bỏ mục tiêu 

Nội dung này liên quan đến Báo cáo tích hợp 

QHT, nhóm xây dựng báo cáo ĐMC sẽ thống 

nhất sử dụng thông tin từ báo cáo QHT. 
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môi trường chiến 

lược của QHT 

trên trong mục tiêu về cơ sở hạ tầng vì việc 

phấn đấu xử lý hồ sơ công việc trên môi trường 

mạng không phải là cơ sở hạ tầng, đó là dịch vụ 

cung cấp, là ứng dụng công nghệ thông tin. Đối 

với hạ tầng thông tin truyền thông bao gồm: Hạ 

tầng về bưu chính, hạ tầng số (hạ tầng viễn 

thông băng rộng, điện toán đám mây, IoT), hạ 

tầng công nghiệp CNTT và các nền tảng 

chuyển đổi số… 

   Đối với việc phát triển thương mại điện tử tại 

trang 52 có đưa ra định hướng “Đẩy mạnh phát 

triển các sàn giao dịch thương mại điện tử địa 

phương (thành phố, huyện)”. Việc thiết lập các 

sàn thương mại điện tử tại từng huyện, thành 

phố là không hợp lý trong bối cảnh hiện nay, 

thậm chí 02 sàn lớn của Việt Nam là Postmart 

và Vỏ sò được sự hỗ trợ rất lớn từ phía các cơ 

quan nhà nước (Bộ Thông tin và Truyền thông, 

UBND các tỉnh/thành phố…) mới bắt đầu từng 

bước tồn tại và được người dân biết đến, sử 

dụng. Do đó, đề nghị xem xét lại, thay vì đẩy 

mạnh phát triển sàn giao dịch thương mại điện 

tử sẽ tập trung vào mục tiêu đưa nông dân, hộ 

gia đình tham gia mạnh mẽ vào các sàn giao 

dịch điện tử hiện có. 

Nội dung này liên quan đến Báo cáo tích hợp 

QHT, nhóm xây dựng báo cáo ĐMC sẽ thống 

nhất sử dụng thông tin từ báo cáo QHT 
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12 CÔNG AN 

TỈNH LẠNG 

SƠN 

Số 3005 /CAT - 

PAO4 

V/v tham gia ý kiến 

góp ý nội dung Dự 

thảo (lần 1) Báo cáo 

đánh giá môi trường 

chiến lược của QHT 

Lạng Sơn thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 

Đề nghị Sở KH & ĐT tỉnh xem xét về nội dung 

liên quan Cơ chế phối hợp quản lý, bảo vệ môi 

trường:  

Tại phần 4.3.2 Cơ chế phối hợp quản lý, bảo vệ 

môi trường bổ sung: "Đánh giá tác động của 

quá trình đô thị hóa đến các vấn đề an sinh xã 

hội như: tái định cư, chuyển đổi nghề nghiệp, 

giải quyết việc làm...; làm tốt công tác phổ 

biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến quần 

chúng nhân dân nắm, chấp hành chủ trương 

đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế 

xã hội của địa phương, phòng ngừa các nguy 

cơ hình thành yếu tố gây bất ổn về ANTT liên 

quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng 

như khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp đất đai 

trong quá trình triển khai thực hiện. Ngoài ra, 

các biện pháp bảo vệ môi trường đất, nước, 

không khí, tiếng ồn, quản lý chất thải, hạ tầng 

kỹ thuật bảo vệ môi trường, hệ thống giám sát 

và quan trắc môi trường... cần được triển khai 

thực hiện Quy hoạch có sự đồng bộ với Báo 

cáo đánh giá môi trường chiến lược của Quy 

hoạch, ít gây tác động tiêu cực đến môi trường 

không để phát sinh vụ việc phức tạp." 

Tiếp thu, cập nhật tại trang 337-338 của Dự thảo 

báo cáo ĐMC lần 2  

 


