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MỞ ĐẦU
Việt Nam là một quốc gia phát triển đi lên từ nông nghiệp. Trong suốt chiều
dài phát triển của dân tộc, nông nghiệp luôn là ngành có đóng góp tích cực
trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hoá chất BVTV đóng vai trò
quan trọng trong phát triển nông nghiệp đối với nước ta, hóa chất BVTV được
sử dụng trong việc phòng trừ dịch hại bảo vệ cây trồng, phòng chống sốt rét và
quân đội... Trong những năm của thập kỷ 60 - 90 do sự hiểu biết về hóa chất
BVTV còn hạn chế, chỉ coi trọng về mặt tích cực của nó là phòng và diệt dịch
hại và xem nhẹ công tác môi trường, công tác quản lý còn lỏng lẻo nên để lại
nhiều kho, nền kho, địa điểm lưu giữ hóa chất BVTV. Do lâu ngày không được
chú ý đề phòng các bao bì đựng hoá chất BVTV bị vỡ hóa chất BVTV ngấm
vào nền kho, ngấm vào đất hoặc do điều kiện mưa, lụt đã làm phát tán ra môi
trường các loại hóa chất BVTV gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, khi một
số loại hóa chất BVTV bị cấm sử dụng vào đầu những năm 90, một số nơi đã
chôn các loại hóa chất này xuống đất gây ô nhiễm đất, ảnh hưởng đến nguồn
nước và môi trường xung quanh. Trong những năm gần đây đã có nhiều đơn
thư của người dân và các địa phương về vấn đề ô nhiễm môi trường tại các khu
vực này.
Các loại hóa chất tồn lưu này chủ yếu là các loại hoá chất độc hại thuộc
nhóm chất hữu cơ khó phân huỷ trong môi trường, hay còn gọi là các chất POP
theo Công ước Stockholm về các chất hữu cơ khó phân hủy như: DDT, Lindan,
Endrin, Dieldrin… Các kho chứa hóa chất BVTV tồn lưu dạng POP này hầu hết
được xây dựng từ những năm 1980 trở về trước, khi xây dựng chưa quan tâm
đến việc xử lý kết cấu, nền móng để ngăn ngừa khả năng gây ô nhiễm. Hơn nữa,
từ trước đến nay các kho không được quan tâm tu sửa, gia cố hàng năm, nên
đều đã và đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Hệ thống thoát nước
hầu như không có nên khi mưa lớn tạo thành dòng nước mặt rửa trôi hóa chất
BVTV tồn đọng gây ô nhiễm nước ngầm, nước mặt và ô nhiễm đất diện rộng,
gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và cuộc sống người dân, thậm chí những
tác động này còn ảnh hướng đến hệ thần kinh và giống nòi của những người dân
bị nhiễm độc do hóa chất BVTV tồn lưu gây ra.
Theo kết quả điều tra, thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường và báo
cáo của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về các
điểm tồn lưu do hóa chất BVTV tính đến tháng 6 năm 2015 trên địa bàn toàn
quốc có 1.562 điểm tồn lưu do hóa chất BVTV tại 46 tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương, căn cứ theo QCVN 54:2013/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi
trường về ngưỡng xử lý hóa chất BVTV hữu cơ theo mục đích sử dụng đất thì
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hiện có hàng trăm điểm ô nhiễm tồn lưu do hóa chất BVTV có mức độ rủi ro
cao gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng
đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.
Để đánh giá đầy đủ hơn về mức độ ô nhiễm do hóa chất BVTV tồn lưu, đặc
biệt là hóa chất BVTV thuộc nhóm POP, được sự hỗ trợ của Chương trình phát
triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam, Ban quản lý dự án “Xây dựng năng
lực nhằm loại bỏ hóa chất BVTV POP tồn lưu tại Việt Nam” đã rà soát các báo
cáo, kết hợp với khảo sát thực tế tại một số địa phương nhằm đưa ra bức tranh
tổng quan về hiện trạng ô nhiễm môi trường do hóa chất BVTV tồn lưu thuộc
nhóm chất hữu cơ khó phân hủy tại Việt Nam.
Nhóm tác giả hy vọng báo cáo hiện trạng “Ô nhiễm môi trường do hóa chất
BVTV tồn lưu thuộc nhóm hữu cơ khó phân hủy tại Việt Nam” sẽ góp phần hỗ
trợ quá trình ra các quyết định về khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường các
khu vực bị ô nhiễm nói riêng và công tác bảo vệ môi trường nói chung. Đồng
thời, đây cũng là tài liệu tham khảo cần thiết phục vụ công tác nghiên cứu của
các nhà khoa học và phổ biến thông tin cho cộng đồng cũng như những tổ chức,
cá nhân có quan tâm.
Trong quá trình biên soạn, chúng tôi đã cố gắng tổng hợp các thông tin hiện
có và trình bày theo hướng đơn giản, dễ hiểu. Tuy nhiên, do nguồn thông tin về
kiểm kê chưa đầy đủ cũng như hạn chế về mặt thời gian, nên trong tài liệu có
thể còn thiếu sót và lỗi, mong bạn đọc bỏ qua. Mọi phát hiện và góp ý xin vui
lòng liên hệ Ban Quản lý dự án POP Pesticides, Cục Quản lý chất thải và Cải
thiện môi trường, Tổng cục Môi trường.
Trân trọng cảm ơn./.
				

8

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN POP PESTICIDES

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TỒN LƯU THUỘC NHÓM CHẤT HỮU CƠ KHÓ PHÂN HỦY TẠI VIỆT NAM

HIỆN TRẠNG

CHƯƠNG I
ĐẶC ĐIỂM CỦA HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT
1. Khái niệm về hóa chất BVTV
Hóa chất BVTV hay còn gọi là thuốc BVTV là những loại hóa chất bảo
vệ cây trồng hoặc những sản phẩm bảo vệ mùa màng, là những chất được tạo
ra để chống lại và tiêu diệt loài gây hại hoặc các vật mang mầm bệnh. Chúng
cũng gồm các chất để đấu tranh với các loại sống cạnh tranh với cây trồng
cũng như nấm bệnh cây. Ngoài ra, các loại thuốc kích thích sinh trưởng, giúp
cây trồng đạt năng suất cao cũng là một dạng của hóa chất BVTV. Hóa chất
BVTV là những hóa chất độc, có khả năng phá hủy tế bào, tác động đến cơ chế
sinh trưởng, phát triển của sâu bệnh, cỏ dại và cả cây trồng, vì thế khi các hợp
chất này đi vào môi trường, chúng cũng có những tác động nguy hiểm đến môi
trường, đến những đối tượng tiếp xúc trực tiếp hay gián tiếp. Và đây cũng là lý
do mà thuốc BVTV nằm trong số những hóa chất đầu tiên được kiểm tra triệt
để về bản chất, về tác dụng cũng như tác hại.
Về cơ bản thuốc BVTV được sản xuất dưới các dạng sau:
- Thuốc sữa: viết tắt là EC hay ND: gồm các hoạt chất, dung môi, chất hóa
sữa và một số chất phù trị khác. Thuốc ở thể lỏng, trong suốt, tan trong nước
thành dung dịch nhũ tương tương đối đồng đều, không lắng cặn hay phân lớp.
- Thuốc bột thấm nước: còn gọi là bột hòa nước, viết tắt là WP, BTN: gồm
hoạt chất, chất độn, chất thấm ướt và một số chất phù trợ khác. Thuốc ở dạng
bột mịn, phân tán trong nước thành dung dịch huyền phù, pha với nước để sử
dụng.
- Thuốc phun bột: viết tắt là DP, chứa các thành phần hoạt chất thấp (dưới
10%), nhưng chứa tỉ lệ chất độn cao, thường là đất sét hoặc bột cao lanh. Ngoài
ra, thuốc còn chứa các chất chống ẩm, chống dính. Ở dạng bột mịn, thuốc
không tan trong nước.
- Thuốc dạng hạt: viết tắt là G hoặc H, gồm hoạt chất, chất độn, chất bao
viên, và một số chất phù trợ khác.
Ngoài ra còn một số dạng tồn tại khác:
- Thuốc dung dịch;
- Thuốc bột tan trong nước;
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- Thuốc phun mùa nóng;
- Thuốc phun mùa lạnh.
2. Phân loại hóa chất BVTV
2.1 Phân loại theo các gốc hóa học
Căn cứ vào bản chất hóa học của các loại hóa chất BVTV, chúng được phân
chia thành các nhóm khác nhau. Dưới đây mô tả sơ bộ hóa chất BVTV thuộc
các nhóm clo hữu cơ, lân hữu và carbamat:
a) Hóa chất BVTV thuộc nhóm hợp chất Clo hữu cơ:
Hóa chất BVTV thuộc nhóm hợp chất Clo hữu cơ thuộc nhóm hóa chất
BVTV tổng hợp, điển hình của nhóm này là DDT, Lindan, Endosulfan. Hầu
hết các loại hóa chất BVTV thuộc nhóm này đã bị cấm sử dụng vì chúng là các
chất hữu cơ khó phân huỷ, tồn lưu lâu trong môi trường. Công ước Stockholm
về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy cũng quy định về việc giảm thiểu và
loại bỏ các loại hóa chất bảo vệ thực vật, đa phần thuộc nhóm clo hữu cơ này.
Hóa chất BVTV nhóm cơ clo thường có độ độc ở mức độ I hoặc II. Các
hợp chất trong nhóm này gồm: Aldrin, BHC, Chlordan, DDE, DDT, Dieldrin,
Endrin, Endosulphan, Heptachlor, Keltan, Lindane, Methoxyclor, Rothan, Perthan, TDE, Toxaphen v.v. là những hợp chất mà trong cấu trúc phân tử của
chúng có chứa một hoặc nhiều nguyên tử Clo liên kết trực tiếp với nguyên
tử Cacbon. Trong các hợp chất trên DDT và Lindane là những loại hóa chất
BVTV được sử dụng nhiều nhất ở Việt Nam từ trước những năm 1960-1993.
Bảng 1.1. Hóa chất bảo vệ thực vật DDT
DDT (Dicloro diphenyltricloetan): có tác dụng diệt trừ sâu bệnh, duy trì
hoạt tính trong vài tháng, nó rất bền vững trong môi trường, tích lũy khá lâu ở
các mô mỡ và gan. Thuộc nhóm độc nhóm II, LD50 qua miệng: 113-118mg/
kg. LD50 qua da: 2.510mg/kg. Sự hòa tan trong mỡ nhờ nhóm Triclometyl,
còn độc tính của nó do nhóm p-clophenyl quyết định. Lượng DDT hấp thụ
hàng ngày tối đa cho phép không quá 5µg/kg trọng lượng cơ thể. Mức dư
lượng tối đa cho phép đối với tổng DDT trong đất là 0,1mg/kg và trong nước
là 1µg/l.
DDT có khả năng hoà tan trong mỡ cao. Đặc tính ưa mỡ kết hợp với thời
gian bán phân huỷ rất dài làm cho các hợp chất có khả năng tích luỹ sinh học
cao trong sinh vật sống dưới nước. Điều đó dẫn tới sự khuếch đại sinh học
của DDT ở sinh vật trong cùng một chuỗi thức ăn. Do rất bền trong cơ thể
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Bảng 1.1. Hóa chất bảo vệ thực vật DDT (tiếp)
sống, trong môi trường và các sản phẩm động vật nên hiện nay hợp chất này
đã bị cấm sử dụng. Trong số các hóa chất trừ sâu cơ clo, tác dụng sinh học của
DDT đối với môi trường đã được nghiên cứu rất nhiều. DDT có tác dụng lên
hệ thần kinh trung ương, làm tê liệt hệ thần kinh và dẫn tới tử vong.
DDE và DDD là sản phẩm chuyển hoá chính của DDT, thường bền với
sự phân hủy bằng sinh vật hiếu khí và yếm khí. Hàng năm sự phân huỷ DDT
thành DDE trong môi trường chỉ chiếm vài phần trăm.
Nguồn: Tổng cục Môi trường năm 2009
Bảng 1.2. Hóa chất bảo vệ thực vật Lindane
Lindane, với công thức hoá học là C6H6Cl6 được biết đến là gamma-hexacloroxyclohexane. Lindan có tác dụng trừ được nhiều loại nhóm sâu hại
thực vật, vị độc, xông hơi, tiếp xúc, nhóm độc II. Giá trị LD50 qua miệng:
88-125mg/kg, qua da: 1.000mg/kg.
Lindane được sử dụng trong nông và lâm nghiệp và y tế trong giai đoạn
từ những năm 1950 đến năm 2000. Ước tính hơn 600.000 tấn Lindane được
sản xuất trên toàn thế giới và đa phần chúng được sử dụng trong nông nghiệp.
Nguồn : Tổng cục Môi trường năm 2009
b) Hóa chất BVTV thuộc nhóm Lân hữu cơ:
Là các este của axit phosphoric. Đây là nhóm hóa chất rất độc với người và
động vật máu nóng, điển hình của nhóm này là Methyl Parathion, Ethyl Parathion, Mehtamidophos, Malathion... Hầu hết các loại hóa chất BVTV trong
nhóm này cũng đã bị cấm do độc tính của chúng cao. Theo y văn dấu hiệu và
triệu chứng nhiễm độc thuốc bảo vệ thực vật gốc photpho hữu cơ và cacbamat
bao gồm: nhức đầu, choáng váng, cảm giác nặng đầu, nhức thái dương, giảm
trí nhớ, dễ mệt mỏi, ngủ không ngon giấc, ăn kém ngon, chóng mặt. Ở một số
trường hợp, có rối loạn tinh thần và trí tuệ, giật nhãn cầu, run tay và một số triệu
chứng rối loạn thần kinh khác.
c) Hóa chất BVTV thuộc nhóm Carbamat:
Là các este của axit Carbamic có phổ phòng trừ rộng, thời gian cách ly ngắn,
điển hình của nhóm này là Bassa, Carbosulfan, Lannate...Cũng như nhóm lân
hữu cơ, các triệu chứng nhiễm độc thuốc BVTV nhóm này là rất khó khăn,
phần lớn các dấu hiệu lâm sàng mang tính chủ quan. Các triệu chứng nhiễm độc
11
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gồm nhức đầu, choáng váng, dễ mệt mỏi, ngủ không ngon giấc, ăn kém ngon,
chóng mặt.
2.2 Phân loại theo công dụng
Trên thị trường đã có hàng trăm hoạt chất với hàng nghìn tên thương mại
khác nhau về hóa chất BVTV. Tuy nhiên, ta có thể phân thành 5 loại chính dựa
vào công dụng của thuốc như sau:
Bảng 1.3. Phân loại thuốc BVTV theo công dụng
TT
1

Công dụng
Thuốc trừ sâu bệnh

Thành phần chính
- Hợp chất hữu cơ clo (hydrocloruacacbon);
- Hợp chất hữu cơ phospho (este axit phosphoric);
- Muối carbamic;
- Pyrethroids tự nhiên và nhân tạo;
- Dinitro phenol;

2

Thuốc diệt cỏ

- Thực vật.
- Nitro anilin;
- Muối carbamic và thiocarbamic;
- Hợp chất nitơ dị vòng (triazine);

3

Thuốc diệt nấm

- Dinitrophenol và dẫn xuất phenol.
- Thuốc diệt nấm vô cơ (trên căn bản sulfur
đồng và thủy ngân);
- Thuốc diệt nấm hữu cơ (dithiocarbamat);
- Thuốc diệt nấm qua rễ (benzimidazoles);

4
5

Thuốc diệt chuột

- Kháng sinh (sản phẩm từ vi sinh vật).
- Chất chống đông máu (Hydroxy coumarins);

Thuốc kích thích

- Các loại khác (Arsennicals, thioureas).
- Ức chế sinh trưởng (hợp chất quatermary);
- Kích thích đâm chồi (Carbamates);
- Kích thích rụng quả (cyclohexmide).
(Nguồn: Lê Huy Bá, Lâm Minh Triết, 2000)
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2.3 Phân loại theo nhóm độc
Qua nghiên cứu ảnh hưởng của chất độc lên cơ thể chuột, các chuyên gia
về độc học đã đưa ra 5 nhóm độc theo tác động của độc tố qua đường miệng
và qua da. Tất cả các loại hóa chất BVTV đều độc với người và động vật máu
nóng, tuy nhiên mức độ gây độc đối với mỗi loại khác nhau và tùy theo cách
xâm nhập vào cơ thể.
Các loại hóa chất BVTV thường bền vững ở nhiệt độ thường nhưng dễ bị
kiềm thủy phân. Chúng không bị phân hủy sinh học, tích tụ trong các mô mỡ và
khuếch đại sinh học trong chuỗi thức ăn sinh học từ phiêu sinh vật đến các loài
chim nồng độ tăng lên trên hàng triệu lần.


Độc tính cấp tính

Độc tính của thuốc BVTV được thể hiện bằng LD50 (Lethal dose 50) là
liều lượng cần thiết gây chết 50% cá thể thí nghiệm và tính bằng đơn vị mg/kg
trọng thể. Độ độc cấp tính của thuốc BVTV dạng hơi được biểu thị bằng nồng
độ gây chết trung bình LC50 (Lethal concentration 50), tính theo mg hoạt chất/
m3 không khí. LD50 hay LC50 càng nhỏ thì độ độc càng cao.


Độc tính mãn tính

Mỗi loại hóa chất trước khi được công nhận là thuốc BVTV phải được kiểm
tra về độ độc mãn tính, bao gồm: khả năng gây tích lũy trong cơ thể người và
động vật máu nóng, khả năng kích thích tế bào khối u ác tính, ảnh hưởng của
hóa chất đến bào thai và khả năng gây dị dạng đối với thế hệ sau. Thường xuyên
làm việc và tiếp xúc với thuốc BVTV cũng có thể nhiễm độc mãn tính. Biểu
hiện nhiễm độc mãn tính cũng có thể giống với các bệnh lý thường khác như:
da xanh, mất ngủ, nhức đầu, mỏi cơ, suy gan, rối loạn tuần hoàn,…
Bảng 1.4. Phân loại nhóm độc theo Tổ chức Y tế thế giới
(LD50mg/kg chuột)
TT

Phân
nhóm độc

Màu
sắc quy
ước

1

I.a.Độc mạnh

Đỏ

2

I.b. Độc

Vàng

3

II. Độc trung
bình

Xanh da
trời

Qua miệng
Thể rắn
Thể lỏng

Qua da
Thể rắn
Thể
lỏng

5

20

10

40

5-50

20-200

10-100

40-400

50-500

200-200

100-100

400-400
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Bảng 1.4. Phân loại nhóm độc theo Tổ chức Y tế thế giới
(LD50mg/kg chuột) (tiếp)
TT

Phân
nhóm độc

Màu
sắc quy
ước

4

III. Độc ít

Xanh lá
cây

5

IV. Độc rất
nhẹ

Qua miệng
Thể rắn
Thể lỏng
500-2.000
>2.000

2.000-3.000

Qua da
Thể rắn
Thể
lỏng
1.000

4.000

>3.000

(Nguồn: Lê Huy Bá, Lâm Minh Triết, 2000)
2.4 Phân loại theo thời gian hủy
Mỗi loại hóa chất BVTV có thời gian phân hủy rất khác nhau. Nhiều chất
có thể tồn lưu trong đất, nước, không khí và trong cơ thể động, thực vật nhưng
cũng có những chất dễ bị phân hủy trong môi trường. Dựa vào thời gian phân
hủy của chúng có thể chia hóa chất BVTV thành các nhóm sau:
Bảng 1.5. Phân loại thuốc BVTV theo thời gian phân hủy
TT

Phân nhóm

1

Nhóm hầu như
không phân hủy

2

Nhóm khó phân
hủy hay POP
Nhóm phân hủy
trung bình
Nhóm dễ phân
hủy

3
4

14

Thời gian phân
hủy
-

2 – 5 năm
1 - 18 tháng
1 – 12 tuần

Ví dụ
Các hợp chất hữu cơ chứa
kim loại: Thủy ngân, Asen …
Loại này đã bị cấm sử dụng
DDT, 666 (HCH), đã bị cấm
sử dụng
Thuốc loại hợp chất hữu cơ
có chứa clo (2,4 – D)
Hợp chất phốt pho hữu cơ,
cacbanat
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3. Ảnh hưởng của hóa chất BVTV tồn lưu đến môi trường
Hóa chất BVTV khi được phun hay rải trên đối tượng một phần sẽ được đưa
vào cơ thể động, thực vật. Qua quá trình hấp thu, sinh trưởng, phát triển hay qua
chuỗi thức ăn, hóa chất BVTV sẽ được tích tụ trong nông phẩm hay tích lũy,
khuếch đại sinh học. Một phần khác sẽ rơi vãi ngoài đối tượng, sẽ bay hơi vào
môi trường hay bị cuốn trôi theo nước mưa, đi vào môi trường đất, nước, không
khí... gây ô nhiễm môi trường.
Môi trường thành phần như đất, nước, không khí là một hệ thống hoàn
chỉnh có sự tương tác và tương hỗ lẫn nhau. Sự ô nhiễm của môi trường này sẽ
tác động đến môi trường xung quanh và ngược lại.

Hình 1. Chu trình phát tán hóa chất BVTV trong hệ sinh thái nông nghiệp
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3.1 Ô nhiễm môi trường đất
Đất canh tác là nơi tập trung nhiều dư lượng hóa chất BVTV. Hóa chất BVTV
đi vào trong đất do các nguồn: phun xử lý đất, các hạt thuốc BVTV rơi vào đất,
theo mưa lũ, theo xác sinh vật vào đất. Theo kết quả nghiên cứu thì phun thuốc
cho cây trồng có tới 50% số thuốc rơi xuống đất, ngoài ra còn có một số thuốc
rải trực tiếp vào đất. Khi vào trong đất một phần thuốc trong đất được cây hấp
thụ, phần còn lại thuốc được keo đất giữ lại. Thuốc tồn tại trong đất dần dần
được phân giải qua hoạt động sinh học của đất và qua các tác động của các yếu
tố lý, hóa. Tuy nhiên tốc độ phân giải chậm nếu thuốc tồn tại trong môi trường
đất với lượng lớn, nhất là trong đất có hoạt tính sinh học kém. Những khu vực
chôn lấp hóa chất BVTV thì tốc độ phân giải còn chậm hơn nhiều.
Thời gian tồn tại của thuốc trong đất dài hay ngắn tùy thuộc vào nhiều yếu
tố môi trường. Tuy nhiên, một chỉ tiêu thường dùng để đánh giá khả năng tồn
tại trong đất của thuốc là “thời gian bán phân hủy”, tính từ khi thuốc được đưa
vào đất cho tới khi một nửa lượng thuốc bị phân và được biều thị bằng DT50,
người ta còn dùng các trị số DT75, DT90 là thời gian để 75% và 90% lượng
thuốc bị phân hủy trong đất.
Lượng thuốc BVTV, đặc biệt là nhóm Clo tồn tại quá lớn trong đất mà lại
khó phân hủy nên chúng có thể tồn tại trong đất gây hại cho thực vật trong
nhiều năm. Sau một khoảng thời gian nó sinh ra một hợp chất mới, thường có
tính độc cao hơn bản thân nó. Ví dụ: sản phẩm tồn lưu của DDT trong đất là
DDE cũng có tác dụng như thuốc trừ sâu nhưng tác hại đối với sự phát triển của
phôi bào trứng chim độc hơn DDT từ 2-3 lần. Loại thuốc Aldrin cũng đồng thời
với DDT, có khả năng tồn lưu trong môi trường sinh thái đất và cũng tạo thành
sản phẩm “Dieldrin” mà độc tính của nó cao hơn Aldrin nhiều lần. Thuốc diệt
cỏ 2.4-D tồn lưu trong môi trường sinh thái đất và cũng có khả năng tích lũy
trong quả hạt cây trồng. Các thuốc trừ sâu dẫn xuất từ EDBC (acid etylen bis
dithoacarbamic) như maned, propioned không có tính độc cao đối với động vật
máu nóng và không tồn tại lâu trong môi trường nhưng dư lượng của chúng trên
nông sản như khoai tây, cà rốt,…dưới tác dụng của nhiệt độ có thể tạo thành
ETV (etylenthioure), mà ETV, qua ngiên cứu cho chuột ăn gây ung thư và đẻ
ra chuột con quái thai.
Đánh giá khả năng tồn động hóa chất BVTV trong đất hay trong nước. Giá
trị KOC càng nhỏ  nồng độ của hóa chất BVTV trong dung dịch đất càng lớn
 hóa chất BVTV càng dễ di chuyển trong đất vào nguồn nước, ngược lại hóa
chất BVTV có khuynh hướng hấp phụ mạnh và tồn đọng trong đất. Những chất
có giá trị KOC > 1000 ml/g : thường có khả năng hấp thụ vào đất, ngược lại
những chất có giá trị KOC < 500 ml/g: thường có khả năng hấp thụ vào nước.
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Bảng 1.6. Thời gian tồn lưu của hóa chất BVTV trong đất
Hóa chất BVTV
Thuốc diệt côn trùng Chlorinalted(Vd: DDT,
chlordane, dieldrin)
Thuốc diệt cỏ Triazin (Vd: Amiben, simazine)
Thuốc diệt cỏ Benzoic (Amiben, dicamba)
Thuốc diệt cỏ Urea (Vd: Monuron, diuron)
Thuốc diệt cỏ phenoxy (2,4-D;2,4,5-T)
Thuốc diệt côn trùng Organophosphate (Vd: Malathion, diazion)
Thuốc diệt côn trùng Carbamate
Thuốc diệt cỏ Carbamate (Vd: barban, CIPC)

Thời gian tồn lưu
2-5 năm
1-2 năm
2-12 tháng
2-10 tháng
1-5 tháng
1-12 tháng
1-8 tuần
2-8 tuần

(Nguồn: http://www.greenpeaca.org)
Bảng 1.7. Thời gian bán phân hủy của các loại thuốc trừ sâu nhóm POP
Stt
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Loại thuốc trừ sâu
Aldrin
Toxaphene
Chlordan
DDT
Dieldrin
Endin
HCB
Heptachlor
Mirex

Thời gian bán phân hủy
5-10 năm
3 tháng -12 năm
2-4 năm
10-15 năm
5 năm
> 12 năm
3-6 năm
> 2 năm
> 10 năm
(Nguồn: http://www.greenpeaca.org)

3.2. Ô nhiễm môi trường nước
Theo chu trình tuần hoàn, hóa chất BVTV tồn tại trong môi trường đất sẽ
rò rỉ ra sông ngồi theo các mạch nước ngầm hay do quá trình rửa trôi, xói mòn
khiến hóa chất BVTV phát tán ra các thành phần môi trường nước. Mặt khác,
khi sử dụng thuốc BVTV, nước có thể bị nhiễm thuốc trừ sâu nặng nề do người
sử dụng đổ hóa chất dư thừa, chai lọ chứa hóa chất, nước súc rửa xuống thủy
17
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vực, điều này có ý nghĩa đặc biệt nghiêm trọng khi các nông trường vườn tược
lớn nằm kề sông bị xịt thuốc xuống ao hồ. Hóa chất BVTV vào trong nước
bằng nhiều cách: cuốn trôi từ những cánh đồng có phun thuốc xuống ao, hồ,
sông, hoặc do đổ hóa chất BVTV thừa sau khi đã sử dụng, phun thuốc trực tiếp
xuống những ruộng lúa nước để trừ cỏ, trừ sâu, trừ bệnh. Ô nhiễm nguồn nước
do hóa chất BVTV cũng có nhiều hình thức khác nhau, từ rửa trôi thuốc từ các
cánh đồng có chứa hóa chất BVTV, người sử dụng đổ hóa chất BVTV thừa,
rửa dụng cụ ở các kênh mương hoặc do nuớc mưa chảy tràn từ các kho hóa chất
BVTV tồn lưu.
Thuốc trừ sâu trong đất, dưới tác dụng của mưa và rửa trôi sẽ tích lũy và
lắng đọng trong lớp bùn đáy ở sông, ao, hồ,…sẽ làm ô nhiễm nguồn nước.
Thuốc trừ sâu có thể phát hiện trong các giếng, ao, hồ, sông, suối cách nơi sử
dụng thuốc trừ sâu vài km. Mặc dù độ hoà tan của hoá chất BVTV tương đối
thấp, song chúng cũng bị rửa trôi vào nước tưới tiêu, gây ô nhiễm nước bề mặt,
nước ngầm và nước vùng cửa sông ven biển nơi nước tưới tiêu đổ vào.
3.3. Ô nhiễm môi trường không khí
Khi phun thuốc BVTV, không khí bị ô nhiễm dưới dạng bụi, hơi. Dưới tác
động của ánh sáng, nhiệt, gió… và tính chất hóa học, thuốc BVTV có thể lan
truyền trong không khí. Lượng tồn trong không khí sẽ khuếch tán, có thể di
chuyển xa và lắng đọng vào nguồn nước mặt ở nơi khác gây ô nhiễm môi trường.
Rất nhiều loại hoá chất BVTV có khả năng bay hơi và thăng hoa, ngay cả
hóa chất có khả năng bay hơi ít như DDT cũng có thể bay hơi vào không khí,
đặc biệt trong điều kiện khí hậu nóng ẩm nó có thể vận chuyển đến những
khoảng cách xa, đóng góp vào việc ô nhiễm môi trường không khí.
3.4 Ảnh hưởng của hóa chất BVTV lên con người và động vật
Ngoài tác dụng diệt dịch bệnh, các loại cỏ và sâu bệnh phá hoại mùa màng,
dư lượng hóa chất BVTV cũng đã gây nên các vụ ngộ độc cấp tính và mãn tính
cho người tiếp xúc và sử dụng chúng, và cũng là nguyên nhân sâu xa dấn đến
những căn bệnh hiểm nghèo.
Các độc tố trong hóa chất BVTV xâm nhập vào rau quả, cây lương thực,
thức ăn gia súc và động vật sống trong nước rồi xâm nhập vào các loại thực
phẩm, thức uống như: thịt cá, sữa, trứng,… Một số loại hóa chất BVTV và hợp
chất của chúng qua xét nghiệm cho thấy có thể gây quái thai và bệnh ung thư
cho con người và gia súc. Con đường lây nhiễm độc chủ yếu là qua ăn, uống
(tiêu hóa) 97,3%, qua da và hô hấp chỉ chiếm 1,9% và 1,8%. Thuốc gây độc chủ
yếu là Wolfatox (77,3%), sau đó là 666 (14,7%) và DDT (8%).
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Biểu hiện tác động gây bệnh của TBVTV trên người và động vật
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Hình 2. Tác hại của hóa chất BVTV đối với con người
		

(Nguồn: Tổng cục Môi trường, 2009)

Thông thường, các loại hóa chất BVTV xâm nhập vào cơ thể con người và
động vật chủ yếu từ 3 con đường sau:
- Hấp thụ xuyên qua các lỗ chân lông ngoài da;
- Đi vào thực quản theo thức ăn hoặc nước uống;
- Đi vào khí quản qua đường hô hấp.
Bảng 1.8. Các triệu chứng khi nhiễm hóa chất BVTV ở con người
Hội chứng về thần kinh: Rối loạn thần kinh trung ương, nhức đầu, mất
ngủ, giảm trí nhớ. Rối loạn thần kinh thực vật như ra mồ hôi. Ở mức độ nặng
hơn có thể gây tổn thương thần kinh ngoại biên dẫn đến tê liệt, nặng hơn nữa
có thể gây tổn thương não bộ, hội chứng nhiễm độc não thường gặp nhất là
do thủy ngân hữu cơ sau đó là đến lân hữu cơ và Clo hữu cơ;
Hội chứng về tim mạch: Co thắt ngoại vi, nhiễm độc cơ tim, rối loạn
nhịp tim, nặng là suy tim, thường là do nhiễm độc lân hữu cơ, clo hữu cơ và
Nicotin;
Hội chứng hô hấp: Viêm đường hô hấp, thở khò khè, viêm phổi, nặng
hơn có thể suy hô hấp cấp, ngừng thở, thường là do nhiễm độc lân hữu cơ,
clo hữu cơ;
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Bảng 1.8. Các triệu chứng khi nhiễm Hóa chất BVTV ở con người (tiếp)
Hội chứng tiêu hóa – gan mật: Viêm dạ dày, viêm gan, mật, co thắt đường
mật, thường là do nhiễm độc clo hữu cơ, carbamat, thuốc vô cơ chứa Cu, S;
Hội chứng về máu: Thiếu máu, giảm bạch cầu, xuất huyết, thường là do
nhiễm độc Clo, lân hữu cơ, carbamat. Ngoài ra trong máu có sự thay đồi hoạt
tính của một số men như men Axetyl cholinesteza do nhiễm độc lân hữu cơ.
Hơn nữa, có thể thay đổi đường máu, tăng nồng độ axit pyruvic trong máu.
Ngoài 5 hội chứng kể trên, nhiễm độc do thuốc BVTV còn có thể gây ra
tổn thương đến hệ tiết niệu, nội tiết và tuyến giáp.
Hóa chất BVTV thường là các chất hóa học có độc tính cao, nên mặt trái của
hóa chất BVTV là rất độc hại đối với sức khỏe của con người, sức khỏe cộng
đồng và là đối tượng có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nếu
không được quản lý chặt chẽ. Dư lượng hóa chất BVTV quá giới hạn cho phép
trong nông sản, thực phẩm là mối đe dọa đối với sức khỏe con người. Đây là
vấn đề nhức nhối hiện nay của xã hội về an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt là
trong quản lý sử dụng hóa chất BVTV đối với rau, củ quả.
Hóa chất BVTV cơ clo hữu cơ thường có khả năng chống lại sự thoái hoá,
do đó chúng có thể tồn tại lâu dài trong môi trường. Chúng có thể tích tụ trong
mô mỡ của động vật và tích tụ dần qua chuỗi thức ăn. Vì thế, có thể thấy những
tác động nguy hại của chúng ở những mắt xích cao nhất của chuỗi thức ăn, như
các loài chim săn mồi hay con người. Đây là lý do chủ yếu tại sao việc sử dụng
loại hóa chất BVTV này càng ngày càng bị ngăn cấm, đặc biệt là ở các nước
công nghiệp hoá. Hầu hết các quốc gia đều cấm việc sản xuất và sử dụng các
loại hóa chất này, tuy nhiên một số quốc gia khác vẫn tiếp tục sản xuất ở mức
độ hạn chế với mục đích y tế, tuy nhiên việc kiểm soát chặt chẽ được hay không
vẫn là dấu hỏi lớn.
Quá trình nhiễm độc rất khó tránh vì điều kiện ở một số nước khiến cho việc
mặc quần áo bảo hộ hay đeo mặt nạ là không thể thực hiện được. Trong những
tình huống như vậy, việc thay quần áo sau khi phun hóa chất BVTV có thể giảm
thiểu các rủi ro do hóa chất BVTV gây ra.
* Nguy cơ liên quan đến chế độ ăn uống
Khi hóa chất BVTV được sử dụng với nồng độ lớn và với mức độ thường
xuyên hay vào thời điểm gần thu hoạch, lượng hóa chất tồn dư rất cao trong các
sản phẩm thu được. Người tiêu dùng do đó cũng có nguy cơ bị nhiễm độc cao.
Nước uống cũng có thể bị ô nhiễm, dù đó là ô nhiễm trực tiếp từ hệ thống
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đường cấp nước hay do sử dụng chung thùng chứa và vận chuyển nước uống
với hóa chất BVTV. Một nguy cơ lớn, đặc biệt ở các nước đang phát triển, là
các bữa ăn kiêng với lượng protein thấp có thể làm tăng độ mẫn cảm của con
người với những tác động của một loại hóa chất BVTV nào đó.
* Nhiễm độc hóa chất trừ sâu do nghề nghiệp
Công nhân làm việc tại nông trại và các nhà máy sản xuất hóa chất BVTV
đặc biệt chịu rủi ro nhiễm độc do tiếp xúc với các loại hóa chất này. Những rủi
ro như vậy thường xảy ra ở các nước đang phát triển, nơi mà những nguy cơ ít
được hiểu rõ và các quy định về an toàn và sức khoẻ không nghiêm ngặt hoặc
là ít có hiệu lực.
Việc nhiễm độc hóa chất BVTV qua đường tiêu hoá có thể xảy ra ngẫu
nhiên khi người nông dân ăn, uống hay hít thở phải hóa chất khi đang phun
hóa chất BVTV hoặc sau khi phun hóa chất một thời gian ngắn mà không rửa
tay. Nhiễm độc hóa chất BVTV qua đường hô hấp dễ xảy ra khi phun hóa chất
không có mặt nạ bảo vệ. Đồng thời, hóa chất BVTV có thể hấp thụ qua da nếu
người phun để da và quần áo ẩm ướt trong khi phun hóa chất, trộn các loại hóa
chất BVTV bằng tay không hay đi chân trần trên những cánh đồng khi đang
phun hóa chất. Mặc dù nhiễm độc hóa chất BVTV qua đường tiêu hoá là nguy
hiểm nhất nhưng hai hình thức nhiễm độc còn lại phổ biến hơn đối với những
trường hợp nhiễm độc do nghề nghiệp của người nông dân ở các nước đang
phát triển bởi họ không nhận thức được những rủi ro đặc biệt này.
* Nhiễm độc cấp tính và mãn tính
Các loại hóa chất BVTV có thể gây ảnh hưởng cấp tính và mãn tính đến sức
khoẻ con người, tuỳ thuộc vào phạm vi ảnh hưởng của hóa chất. Nhiễm độc
cấp tính là do nhiễm một lượng hoá chất cao trong thời gian ngắn. Những triệu
chứng nhiễm độc tăng tỉ lệ với việc tiếp xúc và trong một số trường hợp nặng có
thể dẫn tới tử vong. Ngược lại, nhiễm độc mãn tính xảy ra khi một người nhiễm
nhiều lần độc tố trong thời gian dài nhưng chỉ nhiễm liều lượng nhỏ vào cơ thể
mỗi lần.Thông thường, không có triệu chứng nào xuất hiện ngay trong mỗi lần
nhiễm (mặc dù điều đó có thể xảy ra).Thay vào đó, bệnh nhân sẽ mệt mỏi từ từ
một thời gian trong nhiều tháng hay nhiều năm. Điều này xảy ra khi độc tố tích
tụ trong tế bào cơ thể và gây ra những tổn hại nhỏ vĩnh viễn qua mỗi lần nhiễm.
Sau một thời gian dài, một lượng chất độc lớn tích tụ trong cơ thể (hoặc các tổn
hại trở nên đáng kể) sẽ gây ra các triệu chứng lâm sàng.
Các triệu chứng nhiễm độc cấp tính phụ thuộc vào cả độc tính của sản phẩm
và lượng độc hấp thụ. Ví dụ, ảnh hưởng của hóa chất BVTV bị cấm cholinesterase nhiễm qua đường hô hấp gồm: tê liệt, ngứa, thiếu khả năng điều phối các
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cơ quan trong cơ thể, đau đầu, chóng mặt, rùng mình, buồn nôn, chuột rút ở
vùng bụng, đổ mồ hôi, giảm khả năng thị lực, khó thở hay suy hô hấp và tim
đập chậm. Lượng hóa chất cao có thể gây ra bất tỉnh, co giật và chết. Nhiễm độc
cấp tính có thể kéo dài trong vòng 4 tuần và gồm các triệu chứng chuột rút ở 2
chi dưới, dẫn đến thiếu khả năng điều phối và chứng liệt. Tình trạng sức khoẻ
có thể được cải thiện sau vài tháng hay vài năm nhưng một số di chứng có thể
kéo dài.
* Hỗn hợp các hoá chất
Khi các hoá chất được trộn lẫn một cách thiếu kiểm soát, tác động sẽ rất
khó lường. Các hoá chất có cùng hoạt tính (ví dụ các loại hóa chất BVTV cholinesterase bị cấm) sẽ làm tăng độc tính do được cộng dồn lại, mặc dù nếu tách
riêng từng loại, chúng chưa bị coi là nguy hiểm. Tệ hại hơn là trường hợp hai
hay nhiều hoá chất cộng hưởng độc tính, khi đó tác động sẽ lớn gấp nhiều lần
so với những độc tính do cộng dồn đơn thuần. Một ví dụ kinh điển là sự kết
hợp giữa khói thuốc lá và amiăng. Những người hút thuốc lá có nguy cơ chết
do bệnh ung thư phổi cao gấp 10 lần những người không hút thuốc lá. Tương
tự những người nhiễm amiăng có nguy cơ chết do ung thư phổi cao gấp 5 lần
so với người không nhiễm. Tuy nhiên, người mắc cả hai loại khói thuốc lá và
amiăng sẽ có rủi ro gấp 80 lần so với người không nhiễm, chứ không phải là
15 lần.
Kiểu tác động này có thể xảy ra trong trường hợp một hoá chất làm giảm
sức đề kháng của cơ thể con người đối với một loại hoá chất khác, chẳng hạn
như cho phép các chất này xâm nhập vào máu não, hoặc ngăn cản các cơ chế
giải độc của cơ thể. Những nghiên cứu trên động vật đã chỉ ra rằng khi 2 hay
nhiều loại hóa chất BVTV nhóm lân hữu cơ được hấp thụ đồng thời, các enzyme thúc đẩy quá trình phân rã một loại hóa chất BVTV này có thể bị ngăn cản
hoạt động bởi loại hóa chất BVTV khác. Chẳng hạn, hóa chất BVTV malathion
ít độc hại bởi chúng nhanh chóng bị phân rã bởi emzyme carboxylesterase. Tuy
nhiên, EPN (ethyl p-nitrophenolbenzenethiophosphonate), một hợp chất lân
hữu cơ khác, có thể làm tăng độc tính của malathion do ngăn cản loại enzyme
này hoạt động.
* Nguy cơ đối với trẻ em
Trong giai đoạn phát triển, cơ thể nhạy cảm hơn đối với các phản ứng do
hoá chất phá vỡ tuyến nội tiết bởi vì một loạt các mô tách biệt dễ tổn thương
trước sự thay đổi mức độ hoóc môn. Do đó, trẻ em có nguy cơ mắc bệnh do
nhiễm độc cao hơn so với người lớn.
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Trẻ em cũng có những nguy cơ bị nhiễm hóa chất BVTV. Chẳng hạn, trứng
hoặc tinh trùng của thế hệ bố, mẹ bị nhiễm hóa chất BVTV có thể truyền sang
con. Cũng như vậy, những bào thai đang phát triển có thể bị nhiễm hóa chất
BVTV từ máu mẹ do truyền qua nhau thai và trẻ em có thể bị nhiễm qua sữa
mẹ khi sữa mẹ chứa lượng hóa chất BVTV vượt mức cho phép. Mặc dù nhiễm
độc qua sữa mẹ nhiều hơn so với thời kỳ phát triển trong tử cung song nhiễm
độc trước khi sinh gây ra tổn hại cao hơn đến não và hệ thần kinh trung ương
của bào thai vào giai đoạn đầu phát triển.
Trẻ em có tỉ lệ bề mặt tiếp xúc với môi trường cao hơn ở người lớn. Tính
trung bình trên mỗi kg cơ thể, trẻ em uống nhiều nước hơn, ăn nhiều hơn và thở
nhiều hơn. Khi trẻ chơi gần mặt đất, chúng có thể bị nhiễm độc hóa chất BVTV
từ đất. Đồng thời, một số hóa chất BVTV dạng hơi tạo thành một lớp khí tồn
tại gần mặt đất. Trẻ em thích tò mò khám phá và thường cho tay vào miệng nên
duờng như dễ tiếp xúc trực tiếp và hấp thụ dư lượng hóa chất BVTV vào cơ thể
và đối tượng này cũng dễ bị tổn thương trước các tai nạn do hóa chất BVTV
không được cất giữ cẩn thận (chẳng hạn để vương vãi ở nơi chứa đồ ăn).
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CHƯƠNG II
LỊCH SỬ SỬ DỤNG VÀ HÌNH THÀNH
CÁC KHU VỰC TỒN LƯU HÓA CHẤT BVTV
THUỘC NHÓM HỮU CƠ KHÓ PHÂN HỦY
1. Tình hình sử dụng hóa chất BVTV tại Việt Nam
Hoá chất BVTV đóng vai trò quan trọng trong nông nghiệp của tất cả các
quốc gia trên thế giới. Các loại hóa chất BVTV được sử dụng ở các nước là rất
lớn. Trong đó, nước Mỹ có nền nông nghiệp phát triển, hàng năm lượng hóa
chất BVTV được sử dụng lớn nhất, lên tới 1/3 tổng số hoá chất BVTV trên toàn
thế giới, chủ yếu là hóa chất diệt cỏ. Châu Âu cũng sử dụng nhiều hóa chất
BVTV (30%), trong khi đó con số này ở các nước còn lai là 20% (Pak J. Weed
Sci. Res., 2007)

(Nguồn: Pak J. Weed Sci. Res., 2007)
Tại Việt Nam, hóa chất BVTV được sử dụng từ những năm 40 của thế kỷ
XX nhằm bảo vệ cây trồng. Theo thống kê vào năm 1957 tại miền Bắc nước ta
sử dụng khoảng 100 tấn. Đến trước năm 1985 khối lượng hóa chất BVTV dùng
hàng năm khoảng 6.500 - 9.000 tấn thì trong 03 năm gần đây, hàng năm Việt
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Nam nhập và sử dụng từ 70.000 - 100.000 tấn, tăng gấp hơn 10 lần. Các loại
thuốc BVTV mà Việt Nam đang sử dụng có độ độc còn cao, nhiều loại thuốc đã
lạc hậu. Tuy nhiên, nhiều loại hóa chất trừ sâu cũng được sử dụng trong các lĩnh
vực khác, ví dụ sử dụng DDT để phòng trừ muỗi truyền bệnh sốt rét (từ 1957
-1994: 24.042 tấn. Hiện nay, tỉ lệ thành phần của các loại hoá chất BVTV đã
thay đổi (hóa chất trừ sâu: 33%; hóa chất trừ nấm: 29%; hóa chất trừ cỏ: 50%,
1998). Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở nước ta đến năm 2013 đã
lên tới 1.643 hoạt chất, trong khi, các nước trong khu vực chỉ có khoảng từ 400
đến 600 loại hoạt chất, như Trung Quốc 630 loại, Thái Lan, Malaysia 400-600
loại (Hội nông dân, 2015).
Phần lớn các loại hóa chất BVTV được sử dụng ở nước ta hiện nay có
nguồn gốc từ nhập khẩu. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, năm 2014 về thực trạng và giải pháp quản lý thuốc BVTV nhập lậu cho
thấy hàng năm Việt Nam nhập khẩu từ 70.000 đến 100.000 tấn thuốc BVTV,
trong đó thuốc trừ sâu chiếm 20,4%, thuốc trừ bệnh chiếm 23,2%, thuốc trừ cỏ
chiếm 44,4%, các loại thuốc BVTV khác như thuốc xông hơi, khử trùng, bảo
quản lâm sản, điều hòa sinh trưởng cây trồng chiếm 12% (Cục Bảo vệ thực vật,
2015).

Bảng 2.1. Tình hình nhập khẩu hóa chất BVTV tại Việt nam gần đây
Năm

Tổng
khối
lượng

Thuốc trừ sâu

Thuốc trừ bệnh

Thuốc trừ cỏ

Tên TP

Tỷ lệ %

Tên TP

Tỷ lệ %

Tên TP

Tỷ lệ %

(Tấn TP)
2010

72.560

18.648

25.7 %

19.954

27.5 %

28.153

38.8%

2011

85.084

15.976

18.78%

19.270

22.6%

38.018

44.68%

2012

103.612,2

20.515,1

19,8%

24.067,1

23,2%

46.468,6

44,8%

2013

90.201,0

18.401,0

20,4%

20.926,6

23,2%

20.926,6

23,2%

2014

116.582,0

33.342,5

28,60%

42.577,6

36,35%

30.602,8

26,25%

(Nguồn: Cục Bảo vệ thực vật, 2015)
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2. Lịch sử sử dụng và sản xuất hóa chất BVTV POP
Trước năm 1985 khối lượng hóa chất BVTV dùng hàng năm với số lượng
tương đối nhỏ, khoảng 6.500 - 9.000 tấn một năm. Các loại hóa chất BVTV này
có độc tính cao, tồn lưu lâu trong môi trường và thường là các chất POP như
DDT, Lindane, Parathion Ethyl, Methyl Parathion, Polychlorocamphene...và một
số loại thuốc diệt nấm chứa thủy ngân như Falizan, Sinment. Tính trung bình tại
thời điểm đó, số lượng hóa chất BVTV được dùng dưới 0,3kg trên một hecta.
Trong số các loại hóa chất BVTV thuộc nhóm hữu cơ khó phân hủy POP,
DDT được sử dụng rộng rãi và phố biến nhất, kế đến là Lindan (gamma 666)
và chỉ thấy một số ít các loại hóa chất khác như Aldrin, Dieldrin...
2.1 Sử dụng DDT trong y tế và quân đội
Việt nam là nước có tỷ lệ người dân mắc bệnh sốt rét cao trong khu vực, và
đặc biệt cao tại các khu vực trung du và miền núi. Cũng như các nước khác,
từ năm 1949 Việt nam sử dụng DDT để kiểm soát và phòng chống sốt rét. Số
lượng DDT được sử dụng ước tính là 315 tấn năm 1961 và giảm còn 22 tấn
năm 1974.
Bảng 2.2. DDT sử dụng trong phòng chống sốt rét từ năm 1957 - 1974
Năm
1957–1979
1976–1980
1977–1983
1981–1985
1984–1985
1986
1986–1990
1992
1993
1994

Số lượng
14 847
1800
4000
600
1733
262
800
238
34
152

Loại hóa chất
DDT 30%
DDT 75%
DDT 75%
DDT 75%
DDT 75%
DDT 75%
DDT 75%
DDT 75%
DDT 75%
DDT 75%

Xuất xứ
Liên Xô cũ
WHO
Hà Lan
Liên Xô cũ
Hà Lan
WHO
Liên Xô cũ
Liên Xô cũ
Liên Xô cũ
Liên Xô cũ

(Nguồn: Cục y tế dự phòng, 1998)
Lượng DDT được sử dụng cao nhất theo thống kê được là vào những năm
1962, 1963 và 1981 với số lượng khoảng 1000 tấn/năm. Từ năm 1995, Việt
Nam đã ngừng sử dụng DDT cho việc kiểm soát dịch bệnh sốt rét và thay vào
đó, chúng ta sử dụng hóa chất thay thế thuộc nhóm Pyrethroid như Lambdacyhalothrin, Permethrin.
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Bảng 2.3. Lượng DDT, Deltamethrin, Lamdacyhalothrin, Ethofenprox
sử dụng tại Việt nam giai đoạn 1992 - 1997
Năm
1992
1993
1994
1995
1996
1997

Số lượng
(tấn)
237,748
33,935
151,675
23,697
17,836
1,261

Hóa chất sử dụng
DDT
DDT
DDT
Lambdacyhalothrin, Deltamethrin, Ethofenprox
Lambdacyhalothrin, Deltamethrin, Ethofenprox
Lambdacyhalothrin
(Nguồn: Cục y tế dự phòng, 1998)

Việc lưu giữ, vận chuyển, phân phối và sử dụng DDT trong phòng chống
sốt rét vào thời kỳ chiến tranh trên đường mòn Hồ Chí Minh diễn ra mạnh mẽ
nhất vào năm 1956 – 1979. Với số liệu nhập khẩu nêu trên, có thể ước tính rằng
15.000 tấn DDT được sử dụng trong giai đoạn nêu trên.
Một vài thông tin khác liên quan đến việc sử dụng DDT trên đường mòn
Hồ Chí Minh, như tại Quyển Lịch sử Quân Y đoàn 559 cho thấy: Một lượng
lớn DDT được sử dụng để phòng chống sốt rét tại khu vực đường mòn Hồ Chí
Mình giai đoạn năm 1965 đến 1967. Chuyến hàng vận tải chứa 70 tấn DDT
được giao cho Quân y Đoàn 559 để phun rải trên diện rộng. Việc phun rải được
tiến hành 2 lần vào mùa khô và 3 lần vào mùa mưa. Tổng diện tích phun rải
DDT mà Quân y Đoàn 559 phun rải là 6 triệu m2 trong thời gian hoạt động.
Phương pháp phun DDT phòng chống sốt rét
Việc phun rải được thực hiện như sau:
+ Đảm bảo 2 gam DDT trên 1 mét vuông phun rải
+ Phun lên tường cao đến 2 mét
+ Đảm bảo DDT được phun đều trên bề mặt
+ Không để bất cứ ngóc ngách nào không được phun
(Nguồn: Lịch sử Quân y Đoàn 559, 2004)
Như vậy, theo các thông tin thu thập được nêu trên, lượng DDT tối thiểu
được sử dụng tại các vị trí đóng quân do Quân y Đoàn 559 sử dụng trên cung
đường mòn Hồ Chí Minh trong giai đoạn 1965-1979 vào khoảng từ 12 đến 72
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tấn một năm. Ngoài trừ lương DDT bị thất thoát trong quá trình vận chuyển và
bị phá hủy bởi bom, số lượng này sẽ phải lớn hơn nhiều, và đây cũng chỉ là số
liệu phản ánh của một đoàn
quân y.
Hình ảnh bên cạnh là tại
khu vực hang Hung Nhàn,
xã Lâm Hóa, huyện Tuyên
Hóa, Quảng Bình. Đây là khu
vực lưu chứa DDT được cho
là của Quân y trong thời kỳ
chiến tranh. Đến nay, hình
thành một khu vực tồn lưu hóa
chất BVTV gây ảnh hưởng
nghiêm trọng đến môi trường
và sức khỏe cộng đồng (Ảnh:
Dự án POP Pesticides, 2015).

Hình 4. Hang Hung Nhàn, Quảng Bình

2.2 Sử dụng DDT trong nông nghiệp
Đất nước ta với diện tích vào khoảng 331.212 km², trong đó diện tích đất
canh tác nông nghiệp chiếm 10.000 km2, nhưng có đến 70% cho trồng lúa và
30% cho trồng các loại lương thực khác như ngô, khoai, sắn, rau mầu, hoa
quả... Như vậy, để phát triển nông nghiệp, việc sử dụng hóa chất BVTV là
không thể thiếu được. Hiện trạng sử dụng ngày càng tăng cả về chủng loại và
khối lượng nhằm góp phần vào sự phát triển kinh tế nông nghiệp của đất nước.
Trong những năm thập niên 60-90 của thế kỷ trước, do phương thức sản
xuất và tổ chức quản lý thời bao cấp và đặc thù trong thời kỳ chiến tranh, thuốc
BVTV nói chung và DDT nói riêng được phân phát nhỏ lẻ cho các đơn vị tổ,
đội thuộc các hợp tác xã nông nghiệp, các nông lâm trường để sử dụng. Do
chưa hiểu biết được các tác hại của hóa chất BVTV tại thời điểm đó, cùng với
điều kiện khó khăn nên việc lưu trữ các loại hóa chất BVTV này còn rất sơ sài.
Khi các loại hóa chất BVTV POP này bị cấm, đa phần các loại hóa chất tồn dư
bị bỏ lại các điểm lưu chứa, hoặc chôn qua loa xung quanh khu vực lưu chứa,
kết quả đến nay đã hình thành một lượng lớn các điểm tồn lưu hóa chất BVTV
trên cả nước.
Các điểm tồn lưu hóa chất BVTV này chủ yếu nằm ở khu vực phía Bắc và
tập trung chủ yếu ở Bắc Trung bộ. Do đây là khu 4 cũ, nơi bị bắn phá ác liệt
trong chiến tranh nên hóa chất thường được chia nhỏ và lưu trữ phân tán, thay
vì tập trung tại một vài điểm chính như tại các tỉnh phía Bắc.

28

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TỒN LƯU THUỘC NHÓM CHẤT HỮU CƠ KHÓ PHÂN HỦY TẠI VIỆT NAM

HIỆN TRẠNG

Bảng dưới đây thể hiện số điểm tồn lưu được ghi nhận theo thống kê của
Tổng cục Môi trường năm 2013. Có thể thấy rằng, số liệu thống kê tại các tỉnh
miền Trung thuộc Khu IV cũ cao hơn hẳn số với các tỉnh phía Bắc. Các tỉnh
miền Nam hầu như không có tồn lưu hóa chất BVTV POP.
Hình 5. Sự khác biệt về số lượng các điểm tồn lưu ghi nhận năm 2013

						

(Nguồn: Tổng cục Môi trường, 2013)

2.3. Sản xuất hóa chất BVTV POP
Việc sản xuất các loại hóa chất BVTV thuộc nhóm hữu cơ khó phân hủy
tồn lưu được ghi nhận tại Nhà máy hóa chất Việt Trì. Theo báo cáo lịch sử phát
triển ngành Công thương,
năm 1965 Việt Nam sản xuất
được 1.569 tấn thuốc bột 666
(Bộ Công thương, 2012)
Theo tài liệu ghi nhận
được về công suất sản xuất
tại Nhà máy hóa chất Việt Trì,
công suất sản xuất năm 1961
là 200 tấn/năm với nồng độ là
13%. Ước tính của việc sản
xuất thuốc trừ sâu lindan thì
cứ 1 tấn thuốc được sản xuất,
sẽ có 6-8 lần khối lượng chất
thải là đồng phân của lindan

Hình 6: Điểm sang chai đóng gói 666 tại xã
Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An
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là alpha và beta 666 được thải ra. Các loại đồng phân này mặc dù không có giá
trị sử dụng, tuy nhiên độc tính của chúng tương đương và gây ảnh hưởng lớn
đến môi trường và sức khỏe. Văn kiện quốc hội toàn tập (Quyển 2) giai đoạn
1984 – 1987 có nêu tỷ lệ chất độc 666 (thuốc trừ sâu) trong nước thải của Nhà
máy hóa chất Việt Trì đổ ra sông cao gấp 121 lần tiêu chuẩn cho phép.
Ngoài ra, trong thời kỳ cũ có khá nhiều các điểm sang chai, đóng gói hóa
chất BVTV nói chung và cả hóa chất BVTV thuộc nhóm POP, đặc biệt là DDT
và Lindan. Các khu vực sang chai, đóng gói thuốc BVTV trước đây được xây
dựng sơ sài, mang tính dã chiến nhằm tránh sự kiểm soát của địch trong thời
kỳ chiến tranh. Nhà thường được làm bằng tranh tre, nứa với diện tích không
lớn khoảng 80 - 100m2. Đây cũng là nơi hình thành các điểm tồn lưu hóa chất
BVTV sau này.
3. Tình hình nhập lậu hóa chất BVTV
Cũng như nhiều nước trên thế giới, ở Việt nam vẫn còn tình trạng nhập lậu
hóa chất BVTV qua biên giới rất khó kiểm soát. Tính riêng tỉnh Lạng Sơn có
253 km đường biên giới, tình hình buôn lậu nói chung và buôn lậu hóa chất
BVTV nói riêng diễn biến rất phức tạp. Nhiều loại hóa chất BVTV không rõ
nguồn gốc xuất xứ, không có nhãn mác và hướng dẫn sử dụng đã được vận
chuyển trái phép qua biên giới và được bày bán tại nhiều cửa hàng của các
chợ Tân Thanh, Lộc Bình, Bản Ngà. Một phần lượng hóa chất BVTV nhập lậu
này sẽ được các lái buôn mua về, dán thêm nhãn mác và phân phối ở nhiều địa
phương miền Bắc. Các hóa chất BVTV này thường là các loại hóa chất BVTV
thế hệ cũ có độc tính cao, cấm lưu hành, có nhiều loại hóa chất BVTV đã bị
cấm sử dụng từ năm 1992 nhưng cho đến nay vẫn được nhập lậu và sử dụng tại
Việt Nam. Tuy nhiên, số lượng hóa chất BVTV bị thu giữ chiếm tỉ lệ ít so với
số lượng thực tế nhập lậu.
Hơn nữa vì đây là mặt hàng kinh doanh đem lại lợi nhuận kinh tế cao nên
một số đơn vị kinh doanh lợi dụng sự tuỳ tiện của người nông dân để đưa vào
lưu hành các sản phẩm nhãn mác thiếu trung thực, chính xác, khó hiểu gây
nhầm lẫn cho người sử dụng, thậm chí gây tác hại đến sức khoẻ của người sử
dụng, vật nuôi. Một thực trạng đáng lưu ý là xu hướng của người dân thích sử
dụng các loại thuốc rẻ tiền, công dụng mạnh và không quan tâm đến môi trường
và sức khỏe cộng đồng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân một số loại
hóa chất BVTV cấm sử dụng và ngoài danh mục vẫn còn lưu thông trên thị
trường và tạo ra các khu vực gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng tới sức khỏe
con người và môi trường xung quanh.
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Trong năm 2013, tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ và tiêu hủy hóa chất BVTV bị
thu giữ, hóa chất BVTV ngoài danh mục với số lượng 9.514 kg và 2.046 vỏ bao
bì hóa chất BVTV; tỉnh Lào Cai thu giữ 4.223kg hóa chất BVTV vi phạm, hóa
chất BVTV ngoài danh mục và 130kg vỏ bao bì hóa chất BVTV số lượng hóa
chất BVTV và bao bì này sẽ được thu gom và xử lý trong năm 2015 (Bộ Nông
nghiệp và PTNT, 2014).
Điển hình gần đây vào đầu năm 2015, Đoàn kiểm tra liên ngành Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội vừa kiểm tra, phát hiện và bắt giữ lô
hàng thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh. Tại
khu đất phía sau cửa hàng, đoàn kiểm tra đã phát hiện một lượng thuốc BVTV
là thuốc cấm sản xuất, kinh doanh, sử dụng tại Việt Nam (thuốc Endosulfan),
loại 100g/chai. Tổng số thuốc được phát hiện là 41 chai. Endosulfan là loại
thuốc BVTV bị cấm và nằm trong danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân
hủy.
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CHƯƠNG III
HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO
HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TỒN LƯU
1. Tổng quan chung
Trong khuôn khổ báo cáo này, có một thực tế cần công nhận đó là sự hạn
chế trong lưu trữ và thống kê lượng hóa chất nông nghiệp đã được nhập khẩu,
sản xuất và sử dụng tại Việt Nam. Việc này gây không ít khó khăn cho công tác
nghiên cứu và quản lý ô nhiễm môi trường do các hóa chất này gây ra. Hạn chế
thông tin về lịch sử liên quan này tại Việt Nam là một trong những thách thức
lớn để có thể có những nhận định chính xác về tình hình ô nhiễm môi trường do
các hóa chất này gây ra tại Việt Nam.
Mặc dù vậy, kể từ những năm 1990, với những nỗ lực đáng ghi nhận từ cả
các cơ quan nghiên cứu, quản lý nhà nước và các tổ chức quốc tế, đã có một số
những nghiên cứu và thống kê liên quan đến tình hình ô nhiễm môi trường do
việc sử dụng các hóa chất này gây ra. Theo đó, về cơ bản có thể xác định một
số đặc điểm chính về vấn đề ô nhiễm hóa chất BVTV tại Việt Nam như sau:
- Vấn đề ô nhiễm môi trường do hóa chất BVTV tại Việt Nam tồn lưu tại
Việt Nam, trong hầu hết mọi trường hợp là do việc sử dụng rộng rãi các hóa
chất bảo vệ thực vật hữu cơ khó phân hủy (nhiều nhất là DDT và Hecxaclorohecxan – HCHs) trong quá khứ trong nông nghiệp và y tế. Các nghiên cứu khoa
học về dư lượng các chất này trong môi trường đất, nước và thủy trầm tích tại
các khu vực đồng bằng và ven biển Việt Nam (Nguyễn Hùng Minh và nnk,
2007; Trần Thị Vân Thi và nnk, 2007; S.H Hong, 2008; Từ Bình Minh và nnk,
2008); Trần Triết và nnk, 2014) đều cho thấy sự có mặt của các chất này (trong
đó đặc biệt là DDT và HCHs) với nồng độ khá cao trong hầu hết các thành phần
môi trường cũng như cũng đã có bằng chứng về sự tích lũy trong sinh vật và
con người.
Các kết quả thống kê sơ bộ do các UBND tỉnh và Tổng cục Môi trường thực
hiện trong khuôn khổ thực hiện Kế hoạch phòng ngừa và xử lý ô nhiễm Môi
trường do hóa chất BVTV tồn lưu trên phạm vi cả nước (Quyết định số 1946/
QĐ-TTg) cho thấy tính đến tháng 6/2013 toàn quốc ghi nhận có khoảng 1652
điểm [nghi ngờ] ô nhiễm môi trường do hóa chất BVTV tồn lưu. Đặc điểm
chung của các khu vực đã được ghi nhận này như sau:
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- Hầu hết các địa điểm được ghi nhận đều là (hoặc từng là) các kho lưu chứa
hóa chất để sử dụng trong nông nghiệp và y tế từ trước những năm 80-90 của
thế kỷ trước. Chủ sở hữu trong quá khứ của các khu vực này thường các hợp
tác xã, nông lâm trường, các cơ sở sang chai, đóng gói, hay các đại lý phân phối
hóa chất, và/hoặc là các kho chứa hóa chất phòng trừ dịch hại của ngành y tế.
Hiện trạng phổ biến của nhiều khu vực đó là đất đã được phân chia cho các hộ
gia đình, được giao sử dụng cho các mục đích khác và/hoặc lưu không. Đối với
các khu vực còn kho, thì hầu hết các kho đều ở trong tình trạng xuống cấp do
không có đơn vị trực tiếp quản lý và duy tu.
- Tất các các địa điểm đã ghi nhận, trong quá trình hoạt động đều đã từng
lưu giữ nhiều loại hóa chất BVTV, trong đó bao gồm cả các chất POP (chủ yếu
là DDT, 666).
- Sau khi các hóa chất cơ clo bị cấm sử dụng từ 1992, các hóa chất còn
tồn tại nhiều kho đã được đem chôn lấp (một cách sơ sài ở các khu vực chung
quanh hay vận chuyển đi nơi khác), hoặc để lưu trong kho mà không có sự
chăm sóc/duy tu. Chính vì vậy, trải qua thời gian do tình trạng xuống cấp của
các kho này nên rất nhiều khu vực đều đã có sự lan truyền và gây ô nhiễm cho
các khu vực đất và nước dưới đất xung quanh.
- Có ghi nhận về việc từng sử dụng các hóa chất bảo vệ thực vật có chứa các
kim loại nặng như thủy ngân (VD: Sinh và nnk 1999, Lê Thị Bích Thủy, 1999).
Các kết quả điều tra, khảo sát cũng như báo cáo về tình hình ô nhiễm do hóa
chất BVTV tồn lưu của các tỉnh gửi cho Tổng cục Môi trường (như đã mô tả ở
trên) cũng cho thấy có không ít các khu vực đã từng sử dụng, hoặc vẫn còn tồn
lưu, các hóa chất loại này (VD: Falizan). Tuy nhiên dữ liệu cụ thể số phận của
các hóa chất này (VD: số lượng đã sử dụng, quá trình hoạt động có xảy ra sự
cố hay không, lượng tồn dư là bao nhiêu sau khi bị cấm, chuyện gì xảy ra với
lượng hóa chất tồn dư này v.v…) là rất hạn chế.
2. Hiện trạng một số khu vực ô nhiễm do hóa chất BVTV tồn lưu
Như đã nói ở trên, việc thống kê số điểm ô nhiễm trên toàn quốc là một
công việc vô cùng khó khăn, vì hoạt động điều tra được tiến hành không đồng
bộ và thống nhất. Có địa phương tiến hành kiểm kê, thống kê trên toàn tỉnh,
nhưng cũng có nơi chỉ tiến hành trên một số điểm có báo cáo, khiếu nại… Việc
điều tra, khảo sát tại khu vực ô nhiễm cũng chưa được tiến hành theo quy trình
thống nhất, có nơi chưa tiến hành lấy mẫu kết quả phân tích. Bảng sau đây mô
tả thông tin tổng hợp từ các báo cáo của các tỉnh, thành phố về việc thống kê,
điều tra, khảo sát ô nhiễm môi trường do hóa chất BVTV tồn lưu thuộc nhóm
POP đến thời điểm hiện tại:
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Bảng 3.1. Tổng hợp kết quả thống kê, điều tra khảo sát
STT

TỈNH/
TP

Ước
tỉnh
thống
kê

Số
điểm
đã có
thông
tin

Số
STT
điểm
có
phát
hiện
tồn dư
POP

Tây Bắc
Bộ

TỈNH/
TP

Ước
tỉnh
thống
kê

Số
điểm
đã có
thông
tin

Số
điểm
có
phát
hiện
tồn
dư
POP

Đồng
Bằng
Bắc Bộ

1

Lai Châu

N/A

1

1

1

Hà Nội

26

7

7

2

Lào Cai

N/A

0

0

2

Vĩnh
Phúc

9

9

9

3

Yên Bái

N/A

7

7

3

Bắc Ninh

129

129

5

4

Điện
Biên

N/A

1

1

4

Hưng
Yên

N/A

1

0

5

Sơn La

3

3

0

5

Hà Nam

N/A

0

0

6

Hòa Bình

11

11

6

6

Hải
Dương

5

5

3

7

Hải
Phòng

N/A

3

3

Đông
Bắc Bộ
1

Hà Giang

N/A

1

1

8

Thái
Bình

291

18

18

2

Cao Bằng

N/A

1

1

9

Nam
Định

N/A

8

3

3

Tuyên
Quang

N/A

3

3

10

Ninh
Bình

1

1

1

4

Bắc Kạn

3

3

3

5

Lạng Sơn

N/A

3

3

1

Thanh
Hóa

25

25

25

6

Thái
Nguyên

N/A

7

7

2

Nghệ An

913

913

277

7

Bắc
Giang

6

6

6

3

Hà Tĩnh

160

160

160

7

Quảng
Ninh

N/A

4

4

4

Quảng
Bình

700

80

67
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Bảng 3.1. Tổng hợp kết quả thống kê, điều tra khảo sát (tiếp)
STT

8

TỈNH/
TP

Phú Thọ

Ước
tỉnh
thống
kê

Số
điểm
đã có
thông
tin

1

1

Số
STT
điểm
có
phát
hiện
tồn dư
POP
1

TỈNH/
TP

Ước
tỉnh
thống
kê

Số
điểm
đã có
thông
tin

Số
điểm
có
phát
hiện
tồn
dư
POP

N/A

53

53

1

1

1

5

Quảng
Trị

6

Đà Nẵng

7

Quảng
Nam

N/A

5

0

8

Quảng
Ngãi

6

6

6

Ghi chú: N/A - không có thông tin
Với các số liệu tổng quan nêu trên, cũng như triển khai hoạt động điều tra
khảo sát 100-150 điểm ô nhiễm môi trường trên phạm vi các tỉnh, thành phố
trong khuôn khổ hoạt động của Dự án “Xây dựng năng lực nhằm loại bỏ hóa
chất BVTV POP tồ lưu tại Việt Nam”, phần tiếp theo của báo cáo sẽ trình bày
hiện trạng và đặc thù ô nhiễm của một số các tỉnh, thành phố kèm theo kết quả
điều tra, khảo sát sơ bộ một số khu vực ô nhiễm điển hình.
Yên Bái
Trên địa bàn tỉnh có 7 điểm tồn lưu hóa chất BVTV, hầu hết trước đây đều
được làm kho chứa thuốc. Năm 2011, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên
Bái đã tổ chức điều tra, khảo sát và xác định được 03 điểm ô nhiễm môi trường
do tồn lưu hóa chất BVTV trên địa bàn. Trên cơ sở đó, Sở đã tham mưu cho Ủy
ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt. Tiếp theo trong năm 2013, Sở đã tiếp tục điều tra, đánh
giá và xác định bổ sung thêm 04 điểm ô nhiễm do hóa chất BVTV tồn lưu.
Diện tích trung bình của mỗi kho khoảng từ 200-600m2. Kho chứa các loại
thuốc như DDT, Lindan, Vofatox.... Nồng độ hóa chất ở mức nhẹ, đa phần các
kết quả phân tích đều dưới 0,1 ppm. Hiện trạng sử dụng đất đa số được dùng để
trồng cây lâu năm, sân vườn. Chỉ có 1 điểm đang là khu vực trường học của thị
trấn Trấn Yên.Trong bán kính 50m kể từ khu vực bị ô nhiễm có khoảng 33 hộ
dân sinh sống xung quanh.
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NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP 1
Khu vực kho thuốc của hợp tác xã Lời, thôn Cây Thị, xã Liễu Đô,
huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
THÔNG TIN CHUNG
Mục
Tên điểm ô nhiễm
Vị trí/toạ độ
Độ cao
Tỉnh
Huyện
Xã
Thôn/xóm/làng
Chủ sở hữu hiện tại

Chủ sở hữu trong quá khứ
Ghi chép về số lần khảo sát

Thông tin
Kho thuốc của Hợp tác xã Lời
22° 6’3.45”N 104°48’44.23”E
Độ cao tương đối dốc tại nền kho
Có độ chênh cao địa hình
Yên Bái
Lục Yên
Thị trấn Liễu Đô
Thôn Cây Thị
Khu vực hiện tại 01 phần là nền nhà và 01
phần là vườn, thuộc quyền sử dụng của hộ
Ông Trịnh Thành Pháo.
Kho thuốc của Hợp tác xã Lời
Khảo sát sơ bộ - Lần 1 - Ngày 5/6/2015
Đặng Thị Huyền Nhi, Nguyễn Trường Phú,
Nguyễn Hồng Phúc, Mai Đức Thắng, Lê
Quốc Hùng

HOÀN CẢNH LỊCH SỬ, HIỆN TRẠNG VÀ CÁC KẾ HOẠCH SỬ
DỤNG ĐẤT TRONG TƯƠNG LAI
Khu vực nghi ngờ ô nhiễm tại thôn Cây Thị, Xã Liễu Đô, Huyện Lục Yên,
Tỉnh Yên Bái trước đây là khu vực có kho thuốc của hợp tác xã Lời, sử dụng
chính làm kho chứa hóa chất, vật tư nông nghiệp để cấp phát và phân phối cho
các đơn vị và người dân xung quanh cho mục đích sản xuất nông nghiệp.
Kho được xây dựng khoảng năm 1976, hoạt động đến năm 1994. Kho được
dựng bằng gỗ, mái lá, nền đất và bao gồm 7 gian với diện tích khoảng 120 m2.
Các hoạt động lưu chứa, phân phối và vận chuyển được thực hiện ngay tại kho
và trực tiếp trên nền đất kho và xung quanh. Vào thời điểm ngừng hoạt động,
trong kho vẫn còn thuốc. Lượng thuốc này đã được thu gom đem chôn, tuy
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nhiên hiện nay không xác định được vị trí chôn lấp.
Chủng loại thuốc khi kho còn hoạt động được ghi nhận như sau: Lân đạm,
DDT, 666, Wonfatox, dầu diezen…, các thuốc dạng dung dịch (không rõ hoạt
chất) được chứa trong các thùng nhựa và tôn to.
Khu vực đất này sau đó được giao lại và hiện thuộc quyền sử dụng của hộ
gia đình ông Trịnh Thành Pháo. Hiện trạng khu vực đã thay đổi rất nhiều so với
lịch sử.
Vị trí khu nhà kho (đã bị phá dỡ) hiện tại có 1 phần nằm trong khu nhà ở
của gia đình ông Pháo, 1 phần là đất vườn bên cạnh đang được sử dụng để trồng
khoai lang, đậu và nuôi gà, lợn của gia đình.
Xung quanh khu vực kho là vườn và nhà của các hộ dân khác, cách kho 10
m về hướng Bắc là đường bê tông và trường mầm non Hoa Phượng.
Năm 2000, khi ông Pháo làm nhà, đào móng lên có mùi và phát hiện có
mấy bao hóa chất BVTV (nghi là DDT), ông đã cho người dân khác để về dùng
phun cà phê. Nền nhà của gia đình ông Pháo hiện nay cao hơn so với nền kho
cũ khoảng 20-30cm, đã đổ bê tông. Ông Pháo cũng chia sẻ thi thoảng những
hôm trời mưa và nắng vẫn còn mùi thuốc.
Gia đình ông Pháo có giếng đào, sâu khoảng 4m. Nước có mùi dầu không
ăn được. Hiện nhà ông đang dùng nước giếng đào của nhà dân gần đó cách
khoảng 40m. Nước giếng của gia đình này về mặt cảm quan không thấy có dấu
hiệu gì lạ. Nước được sử dụng trực tiếp không qua xử lý.
Các hộ dân được phỏng vấn cũng cho biết cho biết sức khỏe của người dân
xung quanh trước kia và hiện nay đều bình thường, không có dấu hiệu gì kỳ lạ.
Trong tương lai gia đình ông Pháo vẫn chưa có kế hoạch sử dụng gì cụ thể
cho phần đất này.

37

HIỆN TRẠNG

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TỒN LƯU THUỘC NHÓM CHẤT HỮU CƠ KHÓ PHÂN HỦY TẠI VIỆT NAM

MÔ HÌNH GIẢ THIẾT BAN ĐẦU CỦA KHU VỰC: Sơ đồ hiện trạng
(trên); lát cắt (dưới) theo hướng Tây – Đông của khu vực.
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ẢNH HIỆN TRẠNG (Tính đến thời điểm khảo sát, tháng 6/2015)

Khu vực trước là một phần nền kho
cũ, nay là nền nhà ông Pháo

Phần nền kho còn lại hiện là vườn
rau nhà ông Pháo

Nhà ông Trịnh Thành Pháo

Khu vực bể nước và giếng đào nhà
ông Pháo

Khu vực chăn nuôi nhà ông Pháo

Ao cá ở phía Bắc khu vực từng là
kho cũ
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Bắc Giang
Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện có 6 điểm kho tồn lưu hóa chất BVTV,
các điểm ô nhiễm này chứa các loại thuốc như DDT, Trichlorfon, Lindane. Kết
quả phân tích tại các điểm ô nhiễm tồn lưu hóa chất BVTV cho thấy mức độ ô
nhiễm ở mức độ nhẹ.
NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP 2
Khu vực nghi ngờ ô nhiễm tại tiểu khu 4, thị trấn Neo, huyện Yên Dũng,
tỉnh Bắc Giang
THÔNG TIN CHUNG
Mục
Tên điểm ô nhiễm
Tỉnh Bắc Giang
Vị trí
Độ cao so với mực nước biển
Tỉnh
Huyện
Xã
Thôn/xóm/làng
Chủ sở hữu hiện tại
Chủ sở hữu trong quá khứ
Ghi chép về số lần khảo sát

Thông tin
Kho cũ của trạm BVTV Huyện Yên Dũng
21o12’46.00’’N; 106o15’01.99’’E
50-60m
Bắc Giang
Huyện Yên Dũng
TT Neo
TK 4
UBND TT Neo
Trạm BVTV TT Neo
Khảo sát sơ bộ - Lần 1 Tháng 5/2015
Đỗ Thanh Bái, Lê Bạch Chúc,
Lê Quốc Hùng, Mai Đức Thắng,
Đặng Thị Huyền Nhi, Đinh Tiến Dũng,
Nguyễn Trường Phú, Nguyễn Hồng Phúc,
Trần Quốc Việt

HOÀN CẢNH LỊCH SỬ, HIỆN TRẠNG VÀ CÁC KẾ HOẠCH SỬ
DỤNG ĐẤT TRONG TƯƠNG LAI
Khu vực nghi ngờ ô nhiễm này trước đây từng là kho chứa hóa chất
BVTV của trạm BVTV Huyện Yên Dũng, Kho được xây dựng và sử dụng
năm 1978 đến năm 1980 người dân đóng cửa kho và bỏ hoang từ đó đến nay.
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Khi đóng cửa trong kho không còn thuốc BVTV, trong quá trình sử dụng kho
nhiều người xác nhận có các sự cố đổ vỡ hóa chất, vỡ bao bì, đặc biệt là bao bì
chứa thuốc 666, người dân thường sử dụng xẻng hoặc bốc thuốc bằng tay để xử
mang đi chôn nhưng không rõ điểm chôn.
Khi kho còn hoạt động thành phần thuốc được ghi nhận như sau: DDT, 666,
wofatox, bassa,… do kho chỉ là nơi lưu thuốc tạm phát cho các hợp tác xã vào
vụ, thời gian lưu thuốc gần như quanh năm. Lượng thuốc cao điểm nhất được
xác định là khoảng 8 đến 10 tấn thuốc.
Hiện tại, kho thuốc nằm cách nhà dân gần nhất khoảng 10 m, kho được
xây tường gạch đổ mái bằng chia thành 3 gian, xung quanh là vườn trồng nhãn
để không, không có tường bao. Nền đất của khu vực khá trũng so với nền
đường và các hộ dân xung quanh, nước mưa và nước thải sinh hoạt thoát theo
rãnh thoát nước ven đường và chảy về phía cánh đồng. Khi điều tra có ghi nhận
vẫn còn có mùi hôi, mùi khó chịu.
Kho được xây dựng bằng tường gạch 20 cm, phía trên đổ bê tông, hiện
trạng đã xuống cấp nghiêm trọng, không còn cửa chính lẫn cửa sổ, có gia súc
qua lại trong kho vực vì không có rào chắn. Nền đã bị đào bới không còn hiện
trạng ban đầu.
Hiện trong kho hiện nay không có thuốc BVTV mà chỉ là nền đất trong
kho chứa thuốc nghi ngờ bị ô nhiễm. Nền kho thấp hơn so với mặt đất xung
quanh khoảng 80 cm mùa mưa bị ngập nước. Xung quanh kho có 6 hộ dân mới
chuyển đến ở, trước đây khu vực chưa có dân ở.
Người dân sử dụng nước giếng khoan có độ sâu từ 42 – 45 m nước bình
thường và được lọc trước khi sử dụng. Không sử dụng giếng khơi do giếng này
không hợp vệ sinh, bị nhiễm sắt và do địa hình chủ yếu đất đá nên rất khó đào
giếng.
Trong tương lai khu đất bị nghi ngờ ô nhiễm vẫn chưa có quy hoạch cụ
thể, trước mắt vẫn được giữ nguyên hiện trạng.
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MÔ HÌNH GIẢ THIẾT BAN ĐẦU CỦA KHU VỰC: Sơ đồ hiện trạng
(trên); lát cắt (dưới) theo hướng Tây – Đông của khu vực.

ẢNH HIỆN TRẠNG (Tính đến thời điểm khảo sát, tháng 5/2015)

Bên trong kho thuốc cũ

42

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TỒN LƯU THUỘC NHÓM CHẤT HỮU CƠ KHÓ PHÂN HỦY TẠI VIỆT NAM

HIỆN TRẠNG

Bên ngoài kho thuốc cũ

Nhà dân gần kho thuốc về
phía Đông Bắc

Khu vực đồi núi phía Đông kho

Đường nhựa ở phía Tây kho

Thái Nguyên
Theo thống kê sơ bộ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện nay có 7 điểm ô
nhiễm do tồn lưu hóa chất BVTV, trong đó có 5 điểm tồn lưu gây ô nhiễm môi
trường nghiêm trọng và 2 điểm tồn lưu gây ô nhiễm môi trường. Đa số hiện chỉ
còn nền kho. Kết quả khảo sát một số kho thuốc Trạm vật tư nông nghiệp cấp
1 Bắc Thái thuộc tổng công ty Vật tư nông nghiệp, xóm Bình 2, xã Điềm Thụy,
huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên nằm rải rác ở 4 điểm sau:
- Điểm số 1: Điểm lưu giữ đất ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật tại vị trí
bể cô lập dưới chân núi Căng theo phương án xử lý cô lập được thực hiện năm
2010. Khu vực bể cô lập có kích thước 11,8 m x 11,8 m, phân 9 ô chôn lấp đất
ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật với tổng khối lượng 330m3. Năm 2011, Dự án
POP Pesticides đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên tiến
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hành thu gom, tiêu hủy hóa chất BVTV trong 01 ô (được cho là ô tập kết đất
nhiễm hóa chất BVTV nặng nhất) trong tổng số 9 ô. Số chất thải POP được thu
gom, tiêu hủy là 25,5 tấn và được tiêu hủy bằng phương pháp đốt trong lò đốt
xi măng. Khối lượng đất ô nhiễm còn lại trong bể khoảng 193,4m3 lớp trát bể.
- Điểm số 2: Hố chôn thuốc (khu vực trên đồi trước kia là sân kho chứa).
Hiện nay là bãi đất trống nằm trên lưng chừng đồi. Tuy nhiên, qua điều tra khu
vực này đã bị xáo trộn đất do công tác tiến hành diễn tập đào hầm cộng sự của
đơn vị bộ đội đóng trên địa bàn.
- Điểm số 3: Nền kho tạm (thuộc đất nhà ông Dương Văn Sủng xóm Bình
2 xã Điềm Thụy). Trước kia là khu đồi cao tuy nhiên hiện nay đã được ông
Dương Văn Sủng san bằng để trồng đồi keo. Khu vực xác định ô nhiễm trước
kia đất đã được vận chuyển đi nơi khác.
- Điểm số 4: Khu vực chôn thuốc và cũng là nền kho tạm trong những năm
1970 (hiện tại là nhà ông Nông Văn Đồng xóm Bình 2, xã Điềm Thụy). Toàn
bộ đất và bê tông khu vực kho tạm đã được ông Đồng bốc đi nơi khác hoặc bán
cho người dân. Khu vực cũng đã được san bằng và bồi đắp lớp đất mới. Hiện
tại được sử dụng để làm vườn rau. Khoảng cách từ khu vực ô nhiễm đến hộ dân
gần nhất là 50m

Khu chôn lấp Núi Căng,
Thái Nguyên

Nền kho cũ Núi Căng,
Thái Nguyên

Thái Bình
Theo số liệu thống kê gần đây nhất do Chi cục BVMT báo cáo, tính đến
2013, trên địa bàn toàn tỉnh ghi nhận có 291 khu vực có [hoặc đã từng là] kho
thuốc bảo vệ thực vật tồn lưu. Tuy nhiên, đây mới chỉ là con số thống kê sơ bộ
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do các cấp huyện và xã báo cáo. Các số liệu về điều tra, khảo sát cụ thể về mức
độ ô nhiễm và các rủi ro liên quan cho toàn bộ các khu vực này mới chỉ được
thực hiện một phần.
Vào 2015, Sở TNMT Thái Bình và dự án POP Pesticides đã tiến hành phối
hợp thực hiện điều tra sơ bộ cho 18 khu vực theo đề xuất của tỉnh. Các kết quả
về hiện trạng các khu vực này về cơ bản như sau:
• Trong số 18 khu vực đã được điều tra sơ bộ, có 5 điểm kho chứa thuốc
vẫn còn nguyên kho và chứa hóa chất BVTV; 3 điểm vẫn còn nguyên kho
nhưng không chứa hóa chất BVTV; 8 điểm là nền kho và khu đất trống.
Hiện trạng sử dụng đất của các khu vực ô nhiễm đa số là đất để không, đất
công ích và một số nền kho bị bỏ hoang. Có 01 điểm nằm sát khu vực Trạm
y tế và UBND xã.
• Đa số các kho đều từng chứa các loại thuốc POP như DDT, 666. Hầu hết
các hóa chất BVTV còn tồn dư đã được phân phát hết trước khi kho dừng
hoạt động (theo thông tin được cung cấp từ chính quyền địa phương).
• Kết quả phân tích tại một số khu vực cho thấy có dư lượng các hóa
chất POP, chủ yếu là tổng DDT và tổng HCHs. Nồng độ các chất này vượt
ngưỡng dư lượng theo QCVN 15:2008 tuy nhiên chưa ở mức cần phải xử lý
theo QCVN 54:2013.
• Nhìn chung các điểm tồn lưu hóa chất BVTV có thông tin và đã được
điều tra đều có mức độ rủi ro từ thấp đến trung bình.
Dưới đây là kết quả điều tra sơ bộ của khu vực kho thuốc của HTX DVNN xã
Nguyên Xá thuốc thồn Hồng Phong, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh
Thái Bình. Đây là một trong những khu vực ô nhiễm còn kho có lưu chứa hóa
chất BVTV, xét trên một khía cạnh nào đó mang các đặc điểm chung của các
điểm tồn lưu hóa chất BVTV trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP 3
Khu vực kho thuốc thôn Hồng Phong, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng,
tỉnh Thái Bình
THÔNG TIN CHUNG

Tên địa điểm

Thông tin
Kho thuốc Thôn Hồng Phong
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Tọa độ
Tỉnh
Huyện
Xã
Thôn
Chủ sở hữu hiện tại
Chủ sở hữu trước đây
Ghi chép về số lần khảo sát

20°32’53.48”N 106°21’3.53”E
Thái Bình
Đông Hưng
Nguyên Xá
Hồng Phong
HTX DVNN xã Nguyên Xá
HTX NN Xã Nguyên Xá
Khảo sát sơ bộ - Lần 1 – Ngày 20 tháng 04
năm 2015

HOÀN CẢNH LỊCH SỬ, HIỆN TRẠNG VÀ CÁC KẾ HOẠCH SỬ
DỤNG ĐẤT TRONG TƯƠNG LAI
Kho được xây dựng và hoạt động trong khoảng thời gian 1980 đến 1985.
Kho được xây dựng trên nền đất cao, cách xa khu dân cư; nền kho cao hơn
nền đất ruộng xung quanh (tại thời điểm khảo sát đang được sử dụng để trồng
màu) khoảng từ 40 cm - 60 cm so với đất ruộng cấy lúa. Diện tích khu nhà kho
khoảng 5 x 3,5 x 2,2 m, được thiết kế gồm 2 gian nhỏ, tường được xây bằng
gạch nung, trên lợp mái ngói mà có dãy lỗ nhỏ (phía Bắc kho) thông khí ở trên.
Trong thời gian hoạt động, kho được dùng để chứa đựng chủ yếu các loại hóa
chất BVTV như Basudin, 666, Wonfatox, Falizan, Metafot v.v…
Kho thuốc hiện nay bị bỏ không, kho nằm trên một khu đất cao ráo. Ngay
cạnh kho là ruộng trồng lạc và trồng lúa của người dân thôn Hồng Phong. Kho
nằm cách đường nông thôn mới 15 m về phía Bắc, và nằm cách biệt với khu
dân cư sinh sống. Mái kho đã bị hưu hỏng, các đòn đỡ mái có dấu hiệu bị mục
nát. Tường kho cũng bị nứt nẻ nhiều chỗ. Nền kho đã bị đào bới lên. Cửa kho
đã bị tháo dỡ từ lâu. Hiện tại không có biển báo cảnh báo nguy hiểm và rào chắn
ngăn cách, người dân làm ruộng gần đó đã lấy kho làm chỗ đổ cỏ, nên mặt cửa
kho có lớp đất khá cao.
Tại thời điểm khảo sát, ghi nhận hiện nay kho vẫn còn mùi rất nặng. Trong
nền kho còn chưa một lượng thuốc cũ chưa được chuyển đi từ thời điểm kho
đóng cửa, ước tính có khoảng 7 vỏ chum (trong đó 5 chum còn lành, 2 chum đã
bị vỡ một phần) và 3 bao tải đựng thuốc BVTV (ước tính khoảng 50 kg thuốc).
Đánh giá cảm quan cho thấy nhiều khả năng thuốc còn trong các bao tải là falizan (thuốc có màu hồng cánh sen).
Theo ông Nguyễn Trọng Tài, nguyên thủ kho HTX NN Xã Nguyên Xá cho
biết ngày trước khi kho còn đang sử dụng có hiện tượng đổ vỡ xảy ra, cụ thể
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đã có 1 chum đầy thuốc BVTV bị vỡ và thấm xuống nền kho. Ông Tài còn cho
biết hiện tại chưa có phản ánh nào bị nghi ngờ ảnh hưởng bởi kho thuốc BVTV.
Bản thân ông Tài, làm việc trong kho thuốc nhiều năm, nhưng đến nay sức khỏe
vẫn rất tốt.
Mực nước dưới đất tại khu vực, theo đánh giá sơ bộ là tương đối cao (~0.5
– 1.5 m độ sâu). Người dân hiện nay đang chuẩn bị sử dụng nước máy, còn từ
trước đến nay sử dụng nước giếng khoan, với độ sâu từ 72-74m, và có 1 số ít
giếng khoan có độ sâu 42-44m, nước bị nhiễm sắt.
Thửa đất có kho hiện tại đang thuộc quyền quản lý của xã Nguyên Xá, vẫn
được bỏ không và chưa có kế hoạch sử dụng đất trong tương lai.
MÔ HÌNH GIẢ THIẾT BAN ĐẦU CỦA KHU VỰC: Sơ đồ hiện trạng
(trái); lát cắt (phải) theo hướng Bắc – Nam và và sơ đồ hiện trạng nền kho
(dưới) của khu vực kho thuốc thôn Hồng Phong, xã Nguyên Xá,
huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
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Đường vào kho

Phía cửa kho

Mái nhà kho

Toàn cảnh nhà kho và các khu vực
xung quanh

Phía trong nền kho
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Hải Dương
Theo thống kê gần đây nhất của Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương
(2013), trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận được 5 khu vực nghi ngờ ô nhiễm do hóa
chất BVTV tồn lưu. Trong đó có 4 khu vực từng là kho lưu chứa và 1 khu vực
từng là cơ sở sang chai, đóng gói (chủ yếu là DDT và HCHs) hóa chất BVTV.
Về cơ bản, đặc trưng của các khu vực này như sau:
• Các khu vực đã được ghi nhận đều có lịch sử là các kho chứa và/hoặc
cơ sở sản xuất, đóng gói hoặc phân phối hóa chất BVTV trong quá khứ của
các hợp tác xã và/hoặc cơ sở kinh doanh, sản xuất và phân phối hóa chất
nông nghiệp trong thời kỳ bao cấp. Trong thời gian hoạt động, các địa điểm
này đều đã có lưu chứa và/hoặc có các hoat động vận chuyển, sang chai hay
đóng gói các hóa chất đã bị cấm sử dụng như Wonfatox, 666, DDT, Bassa,
Metaphot, Falizan v.v...
• Cũng giống như các tỉnh khác, số liệu lưu trữ về khối lượng hóa chất sử
dụng (sản xuất hay phân phối) hàng năm đều đã bị thất lạc, theo phỏng vấn
những người từng làm việc tại các khu vực này thì khối lượng hóa chất được
lưu chứa và sử dụng chủ yếu phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh và mùa vụ
trên địa bàn.
• Sau khi ngừng hoạt động các kho hầu hết đã bị phá hủy và chuyển mục
đích sử dụng, trong đó 01 kho chuyển thành đất canh tác trồng cây ăn quả;
02 kho hiện là khuôn viên trường học, ngân hàng; 02 kho hiện còn nguyên
trạng. Đa số các kho đều nằm gần các khu dân cư, trường học, trụ sở cơ
quan hành chính.
NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP 4
Khu vực nghi ngờ ô nhiễm trong khuôn viên chùa Bóng (Quang Minh
Tự), thôn Hậu Bổng, xã Quang Minh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
THÔNG TIN CHUNG

Tên điểm ô nhiễm
Minh Tự
Vị trí/toạ độ
Độ cao so với mực nước biển

Thông tin
Trong khuôn viên chùa Bóng – Quang
20o47’27.02”N; 106o15’54.13”E
~3-4m
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Tỉnh
Huyện
Xã
Thôn/xóm/làng
Chủ sở hữu hiện tại
Minh Tự
Chủ sở hữu trong quá khứ
Minh Tự
Ghi chép về số lần khảo sát

Tỉnh Hải Dương
Huyện Gia Lộc
Xã Quang Minh
Thôn Hậu Bổng
Thuộc sở hữu của Chùa Bóng – Quang
Thuộc sở hữu của Chùa Bóng – Quang
Khảo sát sơ bộ Lần 1 – Ngày12 /05/2015 Lê Bạch Chúc,
Mai Đức Thắng, Đặng Thị Huyền Nhi,
Đinh Tiến Dũng, Trần Quốc Việt,
Nguyễn Trường Phú, Nguyễn Hồng Phúc

HOÀN CẢNH LỊCH SỬ, HIỆN TRẠNG VÀ CÁC KẾ HOẠCH SỬ
DỤNG ĐẤT TRONG TƯƠNG LAI
Khu vực nghi ngờ ô nhiễm thuốc BVTV tồn lưu này hiện thuộc khuôn viên Chùa
Bóng (Quang Minh Tự)-Thôn Hậu Bổng-xã Quang Minh- Gia Lộc- Hải Dương.
Theo thông tin điều tra qua phỏng vấn, vào năm 1966 chùa cho Trung Quốc
mượn khuôn viên chùa để xây một máy sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực
vật, chủ yếu là DDT, Lindan và có thể cả Falizan. Xưởng này hoạt động từ 1967
đến 1971. Trong khuôn viên xưởng từng có kho chứa thuốc có mái lợp lá, nền
đất. Từ năm 1971 nhà máy ngưng hoạt động.
Theo người dân địa phương, trong quá trình xây dựng và tôn tạo chùa có
phát hiện 3 vị trí có dấu hiệu còn hóa chất BVTV trong đất:
• Vị trí số 1: nằm gần giếng làng cũ (nay là ao nuôi cá) cách chùa khoảng
30m về phía Nam, trên đường từ cổng chùa vào điểm nằm phía bên tay phải
cách đường đi khoảng 5-7m.
• Vị trí số 2: nền kho cũ nằm về phía Đông Nam của chùa, trên đường từ
cổng chùa đi vào nằm về phía bên tay trái, cách đường khoảng 10-12m.
Phía Nam nền kho cũ là ao bèo, cao độ thấp hơn nền khoảng 50-60cm.
• Vị trí số 3: nằm ngay góc của gian chùa chính phía bắc của chùa. Cách
10m về phía Đông của điểm phát hiện thuốc BVTV là nhà khách chùa và
khu công trình phụ, cách 5m về phía Bắc là ao sen.
Khu vực kho cũ cũng như khu vực đặt máy móc hiện nay không còn do
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trong quá trình xây dựng cũng như cải tạo khuôn viên chùa các khu vực này
đã được san lấp. Hiện tại các vị trí này đang được nhà chùa sử dụng để trồng
cây ăn quả như cam, ổi v.v… hoặc xây dựng các công trình lên trên. Theo một
số người dân sống xung quanh khu vực chùa và canh tác đất trong khuôn viên
chùa vẫn có mùi khi tiến hành các hoạt động xây dựng hay canh tác tại các vị
trí nói trên.
Trong đợt khảo sát sơ bộ, cho thấy tại 3 điểm này đào sâu dưới đất khoảng
50cm-1m còn phát hiện có bao thuốc, tại vị trí số 3 khi xây dựng chùa đào
móng còn phát hiện thuốc cũng như có mùi.
Từ năm 2010 các hộ dân xung quanh cũng như trong chùa sử dụng nước
máy, trước những năm 2010 thì các hộ vẫn sử dụng nước giếng khoan (6070m). Hiện tại chưa có trường hợp nào nghi ngờ bị ảnh hưởng bởi thuốc.
Theo thông tin điều tra thì chưa có trường hợp nào nghi ngờ sức khỏe bị ảnh
hưởng bởi ô nhiễm kho thuốc.
Trong tương lai khu vực nền kho cũ và các điểm nghi ngờ có thuốc không
có gì thay đổi, đã được trồng cây ăn quả lâu năm như cam, trong tương lai
tại các điểm nghi ngờ ô nhiễm này vẫn thuộc quyền quản lý của chùa Bóng (Quang Minh Tự).
Các vị trí nghi ngờ ô nhiễm hiện nay không được cách ly tuy nhiên không
nhiều người qua lại các vị trí này. Một số vị trí đang được sử dụng để trồng các
cây ăn quả, trồng xạ v.v…
MÔ HÌNH GIẢ THIẾT BAN ĐẦU CỦA KHU VỰC: Sơ đồ hiện trạng và
nhận định về khả năng ô nhiễm (trái); lát cắt (phải) theo hướng Đông - Tây.
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ẢNH HIỆN TRẠNG (Tính đến thời điểm khảo sát, tháng 5/2015)

Vị trí người dân địa phương phát hiện
nhiều thuốc nhất BVTV khi xây dựng

Đường vào chùa

Ao – Giếng làng

Khu vực theo người dân địa phương
có phát hiện thuốc khi xây dựng

Khu vực sản xuất cũ

Chân đế máy trộn thuốc
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Nam Định
Theo báo cáo của Sở Tài Nguyên và Môi trường Nam Định (2013), ngoài
các khu vực ô nhiễm đã được phát hiện trước đó và đưa vào trong danh mục của
QĐ 1946/2010/QĐ-TTg, trên địa bàn tỉnh có ghi nhận thêm 8 khu vực ô nhiễm
do tồn lưu hóa chất BVTV. Cụ thể như sau:
• Tất cả 8 khu vực này tiền thân đều từng là kho lưu chứa hóa chất BVTV
(hoặc phòng trừ dịch bệnh của ngành y tế) được xây bằng gạch, mái được lợp
bằng ngói nung hoặc được đổ bằng bê tông khá vững chắc. Thời gian xây dựng
và hoạt động của các kho này đều trong thời kỳ 1960 – 1995, cá biệt có một số
khu vực có hoạt động đến những năm 2000. Các chủng loại thuốc từng được
lưu chứa thường là DDT, 666, Wonfatox v.v…
• Có một số khu vực vẫn còn kho, riêng khu vực kho thuốc của Trung tâm
Y tế Dự phòng tại Phường Lộc Hạ, TP Nam Định vẫn còn một lượng lớn hóa
chất tồn lưu. Các khu vực còn lại các kho cũ đều đã bị phá, chỉ còn nền kho.
• Hiện trạng sử dụng đất chủ yếu là bỏ không và thuộc quyền quản lý của
xã. Cá biệt có một vài khu vực người dân địa phương tận dụng để canh tác (VD:
khu vực Núi Tiên Hương, thôn Tiên Hương, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản) và
trồng cây ăn quả.
NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP 5
Khu vực kho thuốc Kho thuốc Tổ 5, Thôn Đông Mạc, Phường Lộc Hạ,
TP Nam Định,
THÔNG TIN CHUNG

Tên địa điểm
Tọa độ
Tỉnh
Thành phố
Phường
Thôn/xóm/làng
Chủ sở hữu hiện tại

Thông tin
Kho thuốc Tổ 5, Thôn Đông Mạc,
Phường Lộc Hạ, TP Nam Định,
20°26’53.00”N 106°10’47.19”E
Nam Định
Nam Định
Lộc Hạ
Đông Mạc
UBND Phường Lộc Hạ
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Chủ sở hữu trước đây
Ghi chép về số lần khảo sát

Trung tâm Y tế Dự phòng
tỉnh Nam Định
Khảo sát sơ bộ - Lần 1- Ngày 06
tháng 04 năm 2015

HOÀN CẢNH LỊCH SỬ, HIỆN TRẠNG VÀ CÁC KẾ HOẠCH SỬ
DỤNG ĐẤT TRONG TƯƠNG LAI
Kho được xây dựng vào khoảng trước năm 1960, đến khoảng năm 2000
ngừng hoạt động. Theo người dân địa phương, kho thuốc trước đây là kho của
Trạm vệ sinh phòng dịch của tỉnh Nam Định xây dựng nhằm làm trạm tập kết.
Thuốc được nhập từ đâu và cấp phát cho đơn vị nào không rõ, sau đó kho được
Trung tâm Y tế Dự phòng tiếp quản. Sau khi ngừng hoạt động, kho được khoá
cửa và đến nay vẫn giữ được nguyên trạng.
Khu vực nghi ngờ ô nhiễm nằm ở giữa nghĩa trang của Thôn Đông Mạc,
Phường Lộc Hạ, TP Nam Định. Trong khu vực có kho thuốc, phần đất trống và
tường bao xung quanh. Bên ngoài 3 mặt là nghĩa địa của người dân Thôn Đông
Mạc. Tường bao xung quanh khu vực kho cũng đang trong tình trạng xuống cấp
nặng, phía tường bao đầu đốc bên giáp kho (phía Tây) đã bị đổ nát. Kho hiện tại
vẫn còn nguyên hình dạng ban đầu. Kho thuốc được xây dựng với diện tích 14 x
6 x 3,5 (m), gồm 05 gian: 02 gian đầu đã được bịt kín không có lối vào. Trong
đợt kiểm kê, khảo sát trước đó Sở TNMT tỉnh Nam Định đã tiến hành phá một
đoạn tường để khảo sát và bịt lại bằng vải bạt. 3 gian sau thông với nhau, lối
vào chính qua cửa sắt lớn. Kho thuốc BVTV được xây bằng tường gạch, nền
bê tông, mái bằng, nhưng hiện tại mái kho cũng đã bị bở, rơi rụng, để lộ cả sắt
thép bên trong tuy nhiên chưa có dấu hiệu dột nát.
Phía trong kho, đặc biệt là ở gian kho số 3, 4 và 5 còn chứa rất nhiều hóa
chất cả dạng bột, dạng lỏng và bao bì, vật chứa (chum sành, can nhựa và bao bì
thuốc)... Kết quả kiểm kê sơ bộ cho thấy:
- Gian thứ 1: Không còn thuốc, có khả năng có vật liệu bị ô nhiễm (phần
sàn và tường kho đến độ cao 1,2m).
- Gian thứ 2:
o ~300kg thuốc bột màu trắng và thuốc diệt chuột loại kẽm phosphate
trong bao bì giấy.
o 300-400 bao bì rỗng (chai nhựa, thủy tinh v.v…).
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o 5 l hóa chất dạng lỏng trong can nhựa PVC.
o Có khả năng có vật liệu bị ô nhiễm (phần sàn và tường kho đến độ cao
1,2m).
- Gian thứ 3, 4 và 5:
o ~110 chum sành còn bịt nắp, lượng thuốc bên trong chưa rõ khối
lượng.
o 70-100 bao bì chứa thuốc dạng bột, khối lượng ước tính khoảng 30kg/
bao.
o 20-30 can nhựa PVC chứa thuốc dạng lỏng, khối lượng ước tính
khoảng 10-20l.
o Bao bì, vật liệu (sàn và tường kho bị ô nhiễm), thể tích ước tính 4 – 6 m3.
Hiện nay người dân trong khu vực sử dụng nước máy (từ năm 2000). Trước
đây người dân sử dụng nước giếng khoan với độ sâu 15-20m. Ngoài ra có 01 số
hộ sử dụng nước giếng đào với độ sâu khoảng 10m, nước đục.
Sức khỏe của người dân trong khu vực, theo bà Trần Thị Liễu (một người
dân gần đó) cho biết, có một số trường hợp như sau: Nhà bà Trần Thị Liễu, năm
2009 có 01 người con dâu chết vì ung thư đại tràng khi đang mang thai được
7 tháng (31 tuổi), bệnh viện kết luận do ăn nguồn nước bị ô nhiễm. Ông Trần
Xuân Dương bị ung thư gan và đã mất. Ông Hùng đang bị ung thư.
Theo trả lời của chính quyền địa phương, diện tích đất tại khu vực này hiện
nằm trong quy hoạch có đường đi qua, phần đất còn lại sẽ sử dụng làm nghĩa
trang. Trước mắt vẫn được giữ nguyên hiện trạng, khóa niêm phong không cho
người dân vào.
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MÔ HÌNH GIẢ THIẾT BAN ĐẦU CỦA KHU VỰC: Sơ đồ hiện trạng
(trái); lát cắt (phải) theo hướng Bắc – Nam và và sơ đồ hiện trạng phía trong
kho (dưới) của khu vực kho thuốc phường Lộc Hạ, TP Nam Định.
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ẢNH HIỆN TRẠNG (Tính đến thời điểm khảo sát, tháng 4/2015)

Đường vào kho

Phía cửa kho

Phía trong gian thứ nhất (1) của kho

Phía trong gian thứ hai (2) của kho
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Phía trong gian thứ ba (3) của kho

Phía trong gian thứ tư (4) của kho

Phía bên trong gian thứ năm (5) của kho
Thanh Hóa
Theo quyết định số 1946/2010/QĐ-TTg, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 7
điểm tồn lưu thuộc phụ lục I (các điểm gây ô nhiễm nghiêm trọng và đặc biệt
nghiêm trọng). Trong khoảng thời gian từ 2011-2014, toàn bộ 07 điểm này về
cơ bản đã có những hoạt động điều tra, khảo sát, lập kế hoạch và tiến hành xử
lý, cải tạo và phục hồi môi trường sử dụng nguồn vốn ngân sách từ cả trung
ương và địa phương.
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Theo báo cáo gần đây nhất (2013), Thanh Hóa phát hiện thêm 25 khu vực
nghi ngờ ô nhiễm do hóa chất BVTV tồn lưu. Trong khuôn khổ hoạt động phối
hợp điều tra, khảo sát sơ bộ giữa dự án POP-Pesticides và sở Tài nguyên và Môi
trường tỉnh Thanh Hóa cho 16/25 khu vực mới được phát hiện này cho thấy các
khu vực nghi ngờ ô nhiễm do hóa chất BVTV tồn lưu có những đặc trưng sau:
• Các kho chứa thuốc BVTV của Tỉnh Thanh Hóa chủ yếu là các kho thuốc
của các HTX từ thời bao cấp, phục vụ chính cho mục đích phòng ngừa sâu
bệnh và sản xuất nông nghiệp của các hợp tác xã này.
• Thời gian hoạt động chủ yếu của các kho này là vào khoảng từ những
năm 1960 cho đến 1990. Các loại thuốc từng lưu chứa tại các kho chủ yếu là
DDT, 666, Falizan, Wonfatox, Metafot, Bassa, 2,4D,… được lưu chứa trong
kho với khối lượng nhiều hay ít tùy thuộc vào tình hình thời vụ, tình hình
dịch bệnh, hay nhu cầu của bà con nông dân trong hợp tác xã mà có lúc lên
đến hàng tấn/năm; có khi chỉ 1,2 tạ/năm.
• Sau khi ngừng hoạt động và các hợp tác xã giải thể, phần nhiều các khu
vực đều đã có chuyển đổi về mục đích sử dụng đất thực tế tại các khu vực
này. VD: thành các công trình công cộng (trường học, nhà văn hóa thôn/
xã v.v…), hoặc giao/chuyển nhượng lại cho các hộ dân để sử dụng làm đất
vườn hoặc nhà ở. Tại hầu hết các điểm đã khảo sát đều không còn nhà kho,
hay hóa chất tồn lưu, cá biệt một số khu vực chỉ còn nền kho, hoặc một phần
nền kho.

NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP 7
Khu vực nghi ngờ ô nhiễm trong khuôn viên trường mầm non xã Nguyên
Bình, thôn Quyết Thắng 2, xã Nguyên Bình, Huyện Tĩnh Gia, tỉnh
Thanh Hóa
THÔNG TIN CHUNG
Mục
Tên điểm ô nhiễm
Nguyên Bình
Vị trí/toạ độ
Tỉnh

Thông tin
Trong khuôn viên trường mầm non Xã
19o26.557’N; 105o45.782’E
Thanh Hóa
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Huyện
Xã
Thôn/xóm/làng
Chủ sở hữu hiện tại
Chủ sở hữu trong quá khứ
Ghi chép về số lần khảo sát

Huyện Tĩnh Gia
Xã Nguyên Bình
Thôn Quyết Thắng 2
Trường mầm non xã Nguyên Bình
HTX Nguyên Bình
Khảo sát sơ bộ - Lần 1 Ngày 01/04/2015, Mai Đức Thắng,
Đặng Thị Huyền Nhi,
Nguyễn Trường Phú, Nguyễn Hồng Phúc.

HOÀN CẢNH LỊCH SỬ, HIỆN TRẠNG VÀ CÁC KẾ HOẠCH SỬ
DỤNG ĐẤT TRONG TƯƠNG LAI
Khu vực này, theo như Ông Vũ Trọng Chính trưởng thôn Quyết Thắng
2 cho biết, trước đây là khu vực có kho chứa của HTX Nguyên Bình. Kho được
xây dựng vào khoảng năm 1989 hoạt động cho đến năm 2001 thì ngừng hoạt
động. Kho trước đây bao gồm 3 gian được xây bằng đá vôi, xi măng, mái ngói,
vào năm 2001 xây dựng trạm xá ở đây nên đã chuyển đi nơi khác, đến năm 2009
xây dựng trường mầm non xã Nguyên Bình nên đã phá kho và xây dựng mới trên
nền đất kho cũ. Trong thời gian hoạt động, các loại thuốc trong kho chủ yếu thuộc
các chủng loại như: DDT (loại bì 20kg), thuốc chuột của TP Hồ Chí Minh, phốt
phát v.v…
Hiện nay không còn nền kho cũng như kho thuốc do đã được ủi đi khi xây
dựng trường mầm non xã Nguyên Bình vào năm 2009. Khu vực nền kho theo
như ông Vũ Trọng Chính thì hiện tại đã được láng xi măng làm sân vui chơi cho
các cháu và 1 phần trong ô trồng hoa cây cảnh của trường. Tại thời điểm khảo sát
không phát hiện có mùi thuốc BVTV cũng như không có phản ánh nào của người
dân xung quanh về các hiện tượng bất thường liên quan đến khu vực.
Trường mầm non hiện nay có 290 học sinh và 20 cán bộ nhân viên, giáo viên.
Xung quanh khu vực nền kho người dân chủ yếu đã sử dụng nước sạch chỉ còn
1 số hộ sử dụng nước giếng khoan, có độ sâu khoảng 20m, nước không có biểu
hiện gì, sức khỏe người dân xung quanh nền kho không có biểu hiện gì liên quan
đến thuốc BVTV.
Trong tương lai không có dự định gì đối với khu vực nền kho cũ này vẫn giữ
nguyên hiện trạng làm sân chơi và vườn hoa thuộc khuôn viên trường mầm non
xã Nguyên Bình.
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MÔ HÌNH GIẢ THIẾT BAN ĐẦU CỦA KHU VỰC: Sơ đồ hiện trạng
(trên); lát cắt (dưới) theo hướng Đông – Tây của khu vực nghi ngờ ô nhiễm
trong khuôn viên trường mầm non xã Nguyên Bình.
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ẢNH HIỆN TRẠNG (tính tới thời điểm tháng 4 /2015)
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Khu vực nền kho cũ

Khuôn viên trường mầm non 1

Khuôn viên trường mầm non 2

Hộ dân ở phía Bắc khu vực

Bưu điện Xã gần khu vực

Khu vực sân bóng phía trước trường
mầm non
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Nghệ An
Nghệ An là một trong những tỉnh có số lượng các kho thuốc BVTV tồn lưu
lớn nhất trên cả nước với số liệu thống kê sơ bộ lên đến gần 1000 điểm. Đây là
số liệu được cho là kiểm kê ban đầu dựa trên thống kê của các cấp chính quyền
về các điểm lưu chứa hoặc đã từng lưu chứa hóa chất BVTV. Vấn đề ô nhiễm
môi trường có những ảnh hưởng lớn đến môi trường và sức khỏe cộng đồng tại
Nghệ An, nên Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở, ban ngành cũng đã tiến hành
công tác điều tra, khảo sát và xây dựng các phương án quản lý, xử lý ô nhiễm
môi trường. Việc điều tra, thống kê được tỉnh tiến hành như sau:
- Tháng 5 năm 2007, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An và Chi
cục BVTV tỉnh cùng nhân dân địa phương đã phát hiện được 52 điểm tồn lưu
ô nhiễm môi trường trên địa bàn toàn tỉnh.
- Nhận thấy số liệu trên còn ít so với con số thực tế có thể có trên tổng cộng
19 huyện thị và 478 xã, phường, tỉnh Nghệ An đã tiến hành “Điều tra, thống kê,
đánh giá mức độ ô nhiễm các điểm tồn tư hóa chất BVTV trên địa bàn tỉnh và
đề xuất phương án xử lý”. Việc điều tra, khảo sát được tiến hành trên quy mô
trên toàn tỉnh, xuống đến hệ thống cấp xã, hệ thống hợp tác xã nông nghiệp,
hệ thống kho vật tư nông nghiệp và hệ thống nông, lâm trường, các đội sản
xuất. Kết quả điều tra đã phát hiện được 913 địa điểm tồn lưu hóa chất BVTV
trên các huyện thị trong tỉnh. Tại thời điểm này, tỉnh cũng đã phân loại ra các
mức độ ô nhiễm cho các điểm dựa trên độc tính của loại thuốc tồn lưu, lượng
thuốc tồn lưu, khả năng phát tán, mùi và hoạt động dân sinh của người dân địa
phương. Kết quả phân loại được như sau: 165 điểm có khả năng gây ô nhiễm
rất cao trên diện rộng, 292 điểm có khả năng gây ô nhiễm cao và 465 điểm có
khả năng gây ô nhiễm.
- Trên cơ sở phân loại sơ bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến
hành lấy mẫu trên tổng cộng là 277 điểm ô nhiễm, với 8 mẫu/1 điểm, 4 vị trí lấy
mẫu, mỗi vị trí lấy 2 tầng ở 0-50cm và 50-100cm. Kết quả thu được 263/277
điểm có hàm lượng vượt Quy chuẩn 15:2008/BTNMT với phân loại theo hàm
lượng ô nhiễm như sau: 101 điểm có dư lượng hóa chất BVTV vượt ngưỡng
QCVN15:2008 đến 10 lần; 46 điểm có dư lượng hóa chất BVTV vượt ngưỡng
QCVN15:2008 từ 10 đến 100 lần và 116 điểm có dư lượng hóa chất BVTV
vượt ngưỡng QCVN15:2008 từ 100 đến 1000 lần.
- Thực hiện yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Nghệ An tiếp
tục tiến hành các hoạt động điều tra chi tiết theo phương pháp luận do Tổng cục
Môi trường hướng dẫn, tỉnh Nghệ An tiếp tục triển khai các hoạt động điều tra
trong năm 2014-2016.
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Nhìn chung, theo các số liệu thống kê hiện tại, số lượng các điểm tồn lưu
hóa chất BVTV tại Nghệ An là lớn nhất trên cả nước. Đa phần các khu vực ô
nhiễm đều phát hiện được các loại hóa chất BVTV thuộc nhóm POP, điển hình
là DDT, lindane. Đặc thù ô nhiễm tại địa bàn tỉnh Nghệ An khá đa dạng, nhưng
cũng phản anh bức tranh chung là nhỏ lẻ, nằm rải rác và khá gần khu dân cư,
khu vực sản xuất nông nghiệp. Có những điểm nằm ngay trong vườn nhà dân,
các hoạt động dân sinh như trồng rau, dùng nước ngầm vẫn tiếp diễn. Cũng
chính vì vậy, hiện trạng của các điểm ô nhiễm thường bị thay đổi do các hoạt
động dân sinh này, điều này làm khó khăn cho công tác quản lý, xử lý, khắc
phục ô nhiễm và cải thiện môi trường.

NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP 7
Khu vực kho thuốc BVTV tại xóm 6, thôn Kỳ Tân, xã Tân Sơn, Tân Kỳ,
Nghệ An
THÔNG TIN CHUNG

Tên điểm ô nhiễm

Vị trí/toạ độ
Tỉnh
Huyện
Xã
Thôn/xóm/làng
Chủ sở hữu hiện tại
Chủ sở hữu trong quá khứ
Ghi chép về số lần khảo sát
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Thông tin
Khu vực kho thuốc BVTV tại xóm 6,
thôn Kỳ Tân, xã Tân Sơn, Tân Kỳ,
Nghệ An.
19o03.304’N; 105o17.055’E
Nghệ An
Huyện Tân Kỳ
Xã Kỳ Tân
Thôn Tân Sơn
Gia đình anh Vũ Đức Dũng
Thuộc sở hữu của trạm BVTV huyện
Tân Kỳ
Khảo sát sơ bộ - Lần 1 Ngày 21/03/2015, Mai Đức Thắng,
Đặng Thị Huyền Nhi, Lê Quang Thể,
Nguyễn Trường Phú, Nguyễn Hồng Phúc.
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HOÀN CẢNH LỊCH SỬ, HIỆN TRẠNG VÀ CÁC KẾ HOẠCH SỬ
DỤNG ĐẤT TRONG TƯƠNG LAI
Khu vực nghi ngờ ô nhiễm này trước đây là kho thuốc của Trạm Vật tư Nông
nghiệp huyện Tân Kỳ. Kho được xây dựng từ 1972, hoạt động đến khoảng giữa
những năm 1990 thì không được sử dụng nữa và đập bỏ.
Kho trước đây có diện tích khoảng 130m2, gồm 8 gian trong đó có 6 gian
lớn và 2 gian nhỏ. Trong thời gian hoạt động của kho thì có 4 gian chứa thuốc
BVTV và 2 gian chứa phân đạm.
Năm 1990 gia đình anh Vũ Đức Dũng chuyển về đây ở đến năm 1994 gia
đình sinh con bị dị tật nên sau đó gia đình anh Dũng cũng chuyển đi nơi khác ở.
Vào thời kỳ đó thuốc trong kho chủ yếu là các chủng loại như 666, DDT,
Zinep, Bassa, Validaxin, Sulfat Đồng, Dipterex.
Khi phá kho thì toàn bộ lượng thuốc trong kho được đổ vào một hố chôn
cách kho về hướng Đông Bắc khoảng 3-4m, phần còn lại được đổ xuống giếng
phía Nam cách nền kho cũ khoảng 1-2m (giếng này sâu 6m).
Theo như anh Trần Văn Hoàn sống gần khu vực nền kho thì hiện nay vẫn
còn mùi (một năm xuất hiện khoảng 4-5 lần) khi thay đổi thời tiết mưa nắng.
Hiện nay kho thuốc đã không còn chỉ còn nền kho cũ trong khuôn viên vườn
gia đình anh Vũ Đức Dũng, hiện nay trên bề mặt nền kho không còn thuốc tuy
nhiên theo thông tin đoàn khảo sát điều tra được lượng thuốc còn khi phá kho
đã được cho xuống 1 hố chôn cách kho về hướng Đông Bắc khoảng 3-4m và
cho xuống 1 giếng cách nền kho khoảng 1-2m về hướng Nam (giếng này có độ
sâu 6m).
Nền kho còn lại hiện tại có diện tích 16m x 8m, vị trí nền kho nằm ngay sát
chân đồi có độ dốc về hướng Tây của nền kho, hiện tại nền kho đang còn cao
hơn so với khu vực xung quanh khoảng 20-30cm. Hướng nước chảy tràn theo
chiều từ Đông sang Tây.
Hiện nay về hướng Bắc và hướng Đông nền kho đang được trồng keo lá
tràm, khu vực hướng Tây và Nam là đất trống bỏ hoang, gần khu vực nền kho
có 2 hộ dân cách khoảng 40-50m.
Vào thời điểm đoàn đến khảo sát sơ bộ khu vực nghi ngờ ô nhiễm vẫn đang
còn có mùi thuốc BVTV. Khu vực nền kho không được cách ly, không có biển
báo, không người canh chừng để ngăn người và súc vật đi vào khu vực gần nền
kho.
Hiện nay người dân gần khu vực nền kho vẫn sử dụng nước giếng đào cho
ăn sinh hoạt cũng như trồng rau, chăn nuôi giếng có độ sâu khoảng 10m, nước
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không có hiện tượng gì lạ.
Sức khỏe của gia đình anh Dũng theo như phản ánh là khi anh sống ngay sát
nền kho có 1 cháu nhỏ khi sinh ra bị dị tật. Còn người dân xung quang hiện nay
vẫn chưa có biểu hiện bệnh tật gì là liên quan đến khu vực kho thuốc.
Trong tương lai anh Dũng dự định khu vực đất gần nền kho anh sẽ xây dựng
1 gara ô tô, còn thời gian sắp tới chưa được sử dụng vào việc gì, vẫn giữ nguyên
hiện trạng như vậy.
MÔ HÌNH GIẢ THIẾT BAN ĐẦU CỦA KHU VỰC: Sơ đồ hiện trạng
(trên) và lát cắt (dưới) theo hướng Tây Bắc – Đông Nam của khu vực ô nhiễm
tại xóm 6, thôn Kỳ Tân, xã Tân Sơn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An.
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ẢNH HIỆN TRẠNG (Tính đến thời điểm khảo sát, tháng 3/2015)

KV nền kho cũ

Vị trí giếng có chôn lấp hóa chất
BVTV

Nhà bỏ hoang

Ruộng lúa, hồ nước

Ảnh 5: Đồi keo lá tram

Ảnh 6: Vườn bỏ hoang
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Hà Tĩnh
Theo Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2010 của Thủ
tướng Chính phủ thì trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có 8 điểm ô nhiễm môi trường
do hóa chất BVTV tồn lưu. 8 điểm này đều chứa các loại hóa chất BVTV thuộc
nhóm POP và đây được đánh giá là những điểm ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng.
Năm 2010, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành rà soát
bổ sung và phát hiện thêm 20 điểm ô nhiễm môi trường để trình Bộ Tài nguyên
và Môi trường đưa vào danh mục bổ sung.
Năm 2013, theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Hà Tĩnh
tiến hành kiểm kê chi tiết đến các cấp xã và ước tính có khoảng 160 điểm ô
nhiễm do tồn lưu hóa chất BVTV, trong đó có 16 điểm gây ô nhiễm môi trường
nghiêm trọng và 144 điểm có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường do hóa chất
BVTV. Diện tích ô nhiễm trung bình khoảng 20-40m2. Hiện các điểm tồn lưu
hóa chất BVTV đang lưu chứa các loại hóa chất như DDT, 666, Vonfatoc,...Hầu
hết các điểm ô nhiễm này đều đã bị phá hủy. Đa số sau khi các kho ngừng hoạt
động thì thuốc bị chôn lấp hoặc bị rơi vãi trong quá trình lưu chứa và thấm vào
đất gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Một số điểm đang được sử dụng cho
các công trình công cộng như: nhà văn hóa, hội quán thôn, UBND… Đa phần
các điểm ô nhiễm đều nằm gần khu vực dân cư và một số khác nằm sát với đất
nông nghiệp. Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đang giao Sở Tài nguyên
và Môi trường tiến hành điều tra, khảo sát tại 160 điểm nêu trên.
Có thể nói rằng, cũng giống như Nghệ An, Hà Tĩnh là địa phương nằm trong
khu vực khu IV cũ, là nơi tiền tuyến của miền Bắc trong thời kỳ chiến tranh và
chịu ảnh hưởng nặng nề của bom đạn. Cũng vì lẽ đó nên đặc thù lưu chứa thuốc
BVTV là phân tán, nhỏ lẻ và giao về cho các đơn vị sản xuất nông nghiệp, hoặc
phục vụ chiến tranh nên số lượng các điểm tồn lưu là rất lớn. Tuy nhiên, để có
số liệu chính xác về hiện trạng ô nhiễm, cũng như ảnh hưởng của ô nhiễm môi
trường tại các điểm này cần có các điều tra, khảo sát cụ thể.
Qua kết quả khảo sát của Tổng cục môi trường tại 14 điểm có nguy cơ ô
nhiễm hóa chất BVTV trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cho thấy có 4 điểm có giá trị
rủi ro sơ bộ cao cần tiến hành khảo sát chi tiết gồm các điểm: Thôn Tân Vĩnh
Cần, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên; Thôn Trung Trinh, xã Việt Xuyên,
huyện Thạch Hà; Xóm Kiều Ấp, thôn Thái Kiều, xã Khánh Lộc, huyện Can
Lộc; Vườn Ông Trần Đình Truyện, xóm 4, xã Hương Long, huyện Hương Khê.
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NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP 8
Khu vực kho thuốc và hố chôn lấp hóa chất BVTV tồn lưu tại thôn Tân
Vĩnh Cần, Cẩm Thành, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
THÔNG TIN CHUNG
Mục
Tên điểm ô nhiễm
Xuyên, Hà Tĩnh
Mã số điểm ô nhiễm
Vị trí

Thông tin
Thôn Tân Vĩnh Cần, Cẩm Thành, Cẩm
004
Tọa độ nền kho : 18O17.130’ N;
105O56.349 E

Tọa độ hố chôn lấp: 18O17.133’ N;
105O56.354 E
Tỉnh
Hà Tĩnh
Huyện
Cẩm Xuyên
Xã
Cẩm Thành
Thôn/xóm/làng
Tân Vĩnh Cần
Chủ sở hữu hiện tại
Thôn Tân Vĩnh Cần
Chủ sở hữu trong quá khứ
Hợp tác xã Bắc Thành
Ghi chép về số lần khảo sát Khảo sát sơ bộ - Ngày 23 – 27/3/2015
Mai Đức Thắng, Đặng Thị Huyền Nhi,
Lê Quang Thể, Nguyễn Trường Phú,
Nguyễn Hồng Phúc

HOÀN CẢNH LỊCH SỬ, HIỆN TRẠNG VÀ CÁC KẾ HOẠCH SỬ
DỤNG ĐẤT TRONG TƯƠNG LAI
Khu vực nghi ngờ ô nhiễm này trước đây từng là kho thuốc BVTV của hợp
tác xã Bắc Thành. Kho được xây dựng hoạt động trong khoảng thời gian 1966
- 1985. Kho được xây dựng thô sơ, nền đất, lợp tranh, sau lợp ngói. Diện tích
khu vực kho cũ (nay chỉ còn nền) là 3m×4m. Thành phần thuốc được lưu trữ
trong kho bao gồm các loại thuốc như: DDT, 666, Falizan v.v…
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Năm 1999 kho được đập bỏ xây dựng nhà văn hóa thôn. Toàn bộ lượng
thuốc còn lại và bao bì được chôn vào hố chôn cách tâm nền kho cũ 8m. Kết
quả khoan phẫu diện (xem ảnh) cho thấy có phát hiện thuốc nguyên chất có
màu trắng đục, dẻo tại khu vực này, nghi ngờ là DDT tại độ sâu khoảng 0.5 m.
Diện tích khu vực hố chôn ước tính khoảng từ 1-2m2, sâu từ 30 - 50 cm.
Hiện tại, đất tại khu vực nghi ngờ ô nhiễm này đang thuộc sự quản lý của
xã Cẩm Thành. Khu vực nền kho cũ hiện tại là 1 phần của hội trường nhà văn
hóa thôn, nền kho cao hơn so với khu vực xung quanh khoảng 50cm, cao hơn
so với mương khoảng 1,2m cách hộ dân gần nhất khoảng 25m. Nền kho cũ hiện
nằm cạnh con đường đi chính trong xóm. Phía sau là ruộng lúa. Khi mưa, nước
chảy từ khu vực nền kho cao hơn xuống các ruộng lúa xung quanh. Hiện nay,
những khi trời nắng tại khu vực vẫn còn bốc mùi khó chịu. Người dân xung
quanh phản ánh nhiều.
Cách kho khoảng 100m, có một giếng đào, nước rất trong. Cả xóm trước
năm 2014 đều dùng nước giếng này trong sinh hoạt. Hiện nay người dân chủ
yếu đang hứng nước mưa để sử dụng cho mục đích ăn uống và chuẩn bị có nước
máy để sử dụng. Ngoài ra tại thôn này có một số hộ sử dụng nước giếng khoan
(5-10m), giếng đào (3-5m) phục vụ mục đích sinh hoạt. Nước giếng nhìn chung
có màu vàng.
Sức khoẻ của người dân khu vực xung quanh kho có một số trường hợp
như sau: Gia đình ông bà: Phạm Văn Chương – Nguyễn Thị Viễn có người con
thứ 2 bị bệnh thiểu năng trí tuệ; Gia đình Ông bà Phạm Văn Đồng - Đặng Thị
Hương: có con là Phạm Văn Cương bị bệnh thiểu năng trí tuệ.
Hiện nay xã và thôn chưa có kế hoạch về việc sử dụng khu vực trong tương
lai. Trong tương lai gần khu vực vẫn tiếp tục bỏ không. Xung quanh khu vực
không có hàng rào hay biển báo để cảnh báo người dân. Nên người dân (đặc
biệt là trẻ em) và gia súc dễ dàng có thể vào trong khu vực.
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MÔ HÌNH GIẢ THIẾT BAN ĐẦU CỦA KHU VỰC: Sơ đồ hiện trạng
(trên); lát cắt (dưới) theo hướng Đông - Tây.

71

HIỆN TRẠNG

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TỒN LƯU THUỘC NHÓM CHẤT HỮU CƠ KHÓ PHÂN HỦY TẠI VIỆT NAM

ẢNH HIỆN TRẠNG (Tính đến thời điểm khảo sát, tháng 3/2015)

Vị trí hố chôn lấp

Mương trước cửa kho

Khu vực nền kho cũ (1 phần là nhà
văn hóa thôn)

Các hộ dân ở phía Bắc khu vực

Toàn cảnh khu vực

Mẫu khoan phẫu diện đất tại hố chôn
(chú ý phần hóa chất màu trắng đục,
nghi ngờ là DDT)
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Quảng Bình
Trong quá trình xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, xử lý ô nhiễm môi trường
do hóa chất BVTV tồn lưu trên phạm vi cả nước, Tổng cục Môi trường và Sở
Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình phối hợp với Chi cục BVTV tỉnh Quảng
Bình rà soát, thống kê được 11 điểm ô nhiễm môi trường và được Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm
2010.
Sau năm 2010, tỉnh Quảng Bình tiến hành thống kê các điểm từng là nơi lưu
chứa hóa chất BVTV trên địa bàn tỉnh đến các cấp xã và các hợp tác xã từ thời
xưa, cho thấy có hơn 700 điểm có nguy cơ là điểm tồn lưu hóa chất BVTV gây
ô nhiễm môi trường,
Năm 2013, Sở Tài nguyên và Môi trưởng tỉnh đã tiến hành điều tra, khảo sát
trong số 700 điểm nghi ngờ này và kết quả cho thấy có 80 điểm tồn lưu do hóa
chất BVTV đang gây ô nhiễm môi trường. Kết quả rà soát lại vào 2015 của Sở
TNMT tỉnh Quảng Bình cho thấy trên địa bàn toàn tỉnh đã xác định có 67 điểm
đang gây ô nhiễm môi trường. Diện tích điểm ô nhiễm trung bình từ 20-50m2,
có nơi đến 300m2. Hiện các điểm tồn lưu hóa chất BVTV đang lưu chứa các
loại hóa chất như DDT, 666, Vonfatox... Hầu hết các điểm ô nhiễm này nằm gần
khu vực dân cư, có điểm tồn lưu cách hộ dân gần nhất 5m, có khả năng gây ảnh
hưởng lớn đến môi trường và sức khỏe người dân.
Kết quả điều tra sơ bộ năm 2015 của Tổng cục Môi trường đối với 11 điểm
điển hình tại Quảng Bình cho thấy: Các kho lưu chứa thuốc BVTV là của các
HTX sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp. Các loại thuốc từng lưu chứa tại các
kho trước đây chủ yếu được nhập về từ Công ty Vật tư Nông nghiệp Bình Trị
Thiên, nay là Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Quảng Bình. Thời gian tồn
tại của mỗi kho khác nhau, nhưng nằm trong khoảng từ năm 1965 đến năm
2000. Các kho chủ yếu tập trung ở khu vực đồng bằng do đây là vùng canh tác
nông nghiệp trọng điểm của tỉnh. Các loại thuốc từng lưu chứa tại các kho chủ
yếu là DDT, 666, Falizan, Bi-58, Wonfatox, Metafot, Basudin, Bassa, 2,4D,…
được nhập về với khối lượng từ 1 tạ/vụ đến 1,5 tấn/vụ, tùy theo phạm vi phục
vụ của mỗi HTX và tình hình dịch hại hàng năm.
Ngoài ra, Quảng Bình là địa phương có tồn lưu hóa chất BVTV do chiến
tranh để lại. Điển hình còn tồn lưu đến nay là khu vực hang Hung Nhàn, xã Lâm
Hóa – một xã huyện miền núi rẻo cao nằm trên đường Hồ Chí Minh. Trong
chiến tranh chống Mỹ cứu nước, đây là nơi nghỉ chân của bộ đội, cất giấu vũ
khí, đạn dược thuốc men, lương thực để đưa vào chiến trường miền Nam.

73

HIỆN TRẠNG

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TỒN LƯU THUỘC NHÓM CHẤT HỮU CƠ KHÓ PHÂN HỦY TẠI VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP 9
Khu vực tồn lưu hóa chất BVTV từ chiến tranh tại xã Lâm Hóa,
huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình (Hang Hung Nhàn
khu vực núi Hung Chà Nần)
THÔNG TIN CHUNG
Thông tin
Tên địa điểm
Khu vực tồn lưu hóa chất BVTV tại xã Lâm
Hóa (Hang Hung Nhàn và Hung Chà Nần)
Tọa độ
N 17° 55’ 09.3” E 105° 49’ 55.1”
Tỉnh
Quảng Bình
Huyện
Tuyên Hóa
Xã
Lâm Hóa
Chủ sở hữu hiện tại
Các vùng đất thung lũng và phía sườn núi
thuộc quyền quản lý của UBND Xã Lâm Hóa
Hệ thống hang động – Quân đội.
Chủ sở hữu trước đây
Binh trạm 12 – Binh đoàn Trường Sơn
(Đoàn 559)??
Ghi chép về số lần khảo sát 1. Khảo sát, điều tra xã hội học có kèm lấy
mẫu thăm dò, Sở TNMT Quảng Bình, 2014.
2. Đóng gói và tiêu hủy một phần hóa chất
và chất thải POP được phát hiện; Đào Nhật
Đình, Dự án POP – Pesticides, tháng 9/2015.
3. Khảo sát sơ bộ, Dự án POP-Pesticides,
Boudewijin Fokke, Đào Nhật Đình, Nguyễn
Hồng Phúc, Lần 1- tháng 10/2015.
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HOÀN CẢNH LỊCH SỬ, HIỆN TRẠNG VÀ CÁC KẾ HOẠCH SỬ
DỤNG ĐẤT TRONG TƯƠNG LAI
Khu vực này nằm ở vị trí cách ngã ba Khe Ve khoảng từ 1.7 – 2km. Các
kết quả rà soát và tổng hợp thông tin thứ cấp cho thấy nhiều khả năng khu vực
này chính là tổng kho R (hoặc một phần của tổng kho), một trong ba kho dự trữ
chiến lược của đoàn 559 – binh đoàn Trường Sơn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
trong thời kỳ chiến tranh. Khu vực tổng kho này thuộc Binh trạm 12, nằm ở các
hang động vùng Hóa Thanh, Hóa Tiến (Minh Hóa) chịu trách nhiệm dự trữ và
xuất hàng cho các đoàn xe tiếp tế cho chiến trường miền Nam theo đường 12.
Các loại hàng hóa được dự trữ và luân chuyển từ khu vực này bao gồm cả
vũ khí, quân nhu, lượng thực, thuốc men y tế và các hóa chất phòng bệnh như
DDT. Quy mô hoạt động lưu kho và vận chuyển trong quá khứ tại khu vực này
là rất lớn, đặc biệt là sau 1965 khi đoàn 559 bắt đầu mở rộng hoạt động vận tải
bằng cơ giới. Binh trạm 12, trong thời kỳ hoạt động có đầy đủ các đơn vị hậu
cần và bảo vệ từ công binh, xe tải, đường ống dẫn dầu, cao xạ, bộ binh, và các
cơ sở kho tàng, thông tin, giao liên và quân y.
Khu vực nghi ngờ có tồn dư DDT và nghi ngờ có ô nhiễm là một phần thung
lũng (xem mô hình giả thiết ban đầu). Khu vực kho tàng và nơi diễn ra các hoạt
động vận tải chính có nhiều khả năng ở sát và dọc theo sườn núi đá vôi. Quá
trình khảo sát, điều tra có phát hiện các điểm còn nguyên bao gói và DDT nằm
rải rác ngoài trời tại phần sườn núi này.
Toàn bộ diện tích khu vực nghi ngờ được ước tính vào khoảng từ 3 – 4,5
hecta. Trong khu vực, ngoài việc phát hiện ra DDT còn có cả các vật liệu chưa
nổ (UXO).
Đất tại khu vực hiện nay đang được giao cho người dân để trồng keo, bạch
đàn. Dải đất sát sườn núi đá vôi nơi phát hiện DDT chủ yếu là rừng thứ sinh.
Người dân và gia súc, gia cầm có thể tiếp cận khu vực một cách dễ dàng.
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MÔ HÌNH GIẢ THIẾT BAN ĐẦU CỦA KHU VỰC: Sơ đồ hiện trạng
(trên); lát cắt (dưới) theo hướng Tây Bắc – Đông Nam của khu vực tồn lưu
hóa chất BVTV từ thời chiến tranh tại xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh
Quảng Bình (Hang Hung Nhàn và khu vực Hung Chà Nần).
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ẢNH HIỆN TRẠNG (Tính đến thời điểm khảo sát, tháng 10/2015)

Lối vào hang Hung Nhàn;

Hóa chất còn tồn dư trong hang
Hung Nhàn

Sườn núi đá vôi tại khu vực

Phần đường mòn lát đá đã bị thực vật
bao phủ

Trái - Đạn và các vật liệu chưa nổ được phát hiện tại khu vực trong chuyến
khảo sát tháng 10/2015.
Phải – Khu vực trồng keo và bạch đàn ở rìa ngoài khu vực
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Trái – Đất canh tác ngay phí trước (20-30m) cửa hang Hung Nhàn; Phải –
Đường dân sinh tiếp cận khu vực

Khe suối tại khu vực;

Tảng thuốc DDT còn nguyên chất
phát hiện tại đây

Quảng Trị
Quảng Trị cũng là địa phương cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của ô nhiễm
môi trường do hóa chất BVTV tồn lưu, đa phần các loại hóa chất này thuộc
danh mục các chất POP. Năm 2013 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng
Bình triển khai dự án “Điều tra, đánh giá thuốc BVTV còn tồn đọng, cấm sử
dụng và khu vực đất bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”. Trên cơ sở danh
mục các điểm ô nhiễm, ngày 31-10-2014, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành
Quyết định số 2424/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục xử lý 53 điểm ô nhiễm
thuốc BVTV tồn đọng quá hạn, cấm sử dụng trên địa bàn, nhằm khắc phục ô
nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe của người dân.
Theo thống kê các điểm ô nhiễm trên địa bàn, diện tích trung bình tại điểm ô
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nhiễm dao động từ 50-100m2, có một số điểm lên đến vài trăm m2. Một số điểm
kho chứa thuốc còn nguyên trạng và một số nơi khác kho đã bị phá hủy. Kết quả
phân tích tại một số điểm cho thấy hàm lượng DDT vượt QCVN 54:2013/BTNMT hàng ngàn lần. Có nơi cao nhất lên đến 27000 lần tại HTX Quyết Tiến, Xã
Hải Quy, Huyện Hải Lăng. Hầu hết đều chứa nhiều các chủng loại thuốc khác
nhau như DDT, 666, Vonfatox, Metaphot, Falizan... Hiện trạng sử dụng đất tại
các điểm ô nhiễm hầu hết là đất sản xuất kinh doanh và đất trồng cây lâu năm.
Một số điểm ô nhiễm nằm sát khu dân cư, đặc biệt một số nơi nằm sát trường
học và các công trình công cộng.
Kết quả điều tra đánh giá 16 điểm của Tổng cục Môi trường năm 2015 cho
thấy: các kho lưu chứa thuốc BVTV là của các HTX sản xuất nông nghiệp, lâm
nghiệp. Các loại thuốc từng lưu chứa tại các kho trước đây chủ yếu được nhập
về từ: Công ty Vật tư Nông nghiệp Triệu Hải; Công ty Vật tư Nông nghiệp Bình
Trị Thiên, nay là Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Quảng Trị; và Công ty
Vật tư Nông nghiệp Bến Hải. Hầu hết các trụ sở HTX trước đây đều được xây
thành nhiều ngăn để chứa thuốc BVTV, giống và vật tư nông nghiệp. Thời gian
tồn tại của mỗi kho khác nhau, nhưng nằm trong khoảng từ năm 1965 đến năm
2002. Các kho chủ yếu tập trung ở khu vực đồng bằng do đây là vùng canh tác
nông nghiệp trọng điểm của tỉnh. Các loại thuốc từng lưu chứa tại các kho chủ
yếu là DDT, 666, Falizan, Bi-58, Wonfatox, Metafot, Basudin, Bassa, 2,4D,…
được nhập về với khối lượng từ 1 tạ/vụ đến 1,5 tấn/vụ, tùy theo phạm vi phục
vụ của mỗi HTX và tình hình dịch hại hàng năm.

NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP 10
Khu vực vườn ông Trương Văn Tiếu, Khóm 11, Thị trấn Bến Quan,
huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
THÔNG TIN CHUNG
Mục
Tên điểm ô nhiễm
Vị trí
Tỉnh
Huyện
Xã

Thông tin
Vườn ông Trương Văn Tiếu
17o1.236’N; 106o54.315E
Quảng Trị
Huyện Vĩnh Linh
Thị Trấn Bến Quan
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Thôn/xóm/làng
Chủ sở hữu hiện tại
Chủ sở hữu trong quá khứ
Ghi chép về số lần khảo sát

Khóm 11
Ông Trương Văn Tiếu
Nông trường Quyết Thắng
Khảo sát sơ bộ - Lần 1 - Ngày 20-23/01/2015
- Đỗ Thanh Bái, Lê Quốc Hùng, Lê Bạch
Chúc, Mai Đức Thắng, Đặng Thị Huyền
Nhi, Đinh Tiến Dũng, Nguyễn Trường Phú,
Nguyễn Hồng Phúc, Trần Quốc Việt

HOÀN CẢNH LỊCH SỬ, HIỆN TRẠNG VÀ CÁC KẾ HOẠCH SỬ
DỤNG ĐẤT TRONG TƯƠNG LAI
Khu vực này từng là kho dự trữ thuốc trừ sâu chính của Nông trường Quyết
Thắng. Kho được xây dựng và hoạt động trong thời kỳ từ năm 1968-1975. Khi
kho ngừng hoạt động vào 1975, toàn bộ thuốc đã được sử dụng hết, chỉ còn một
ít lượng thuốc rơi vãi trong quá trình lưu chứa và phân phát.
Kết cấu kho thuốc trước đây là nhà cấp 4, gồm 4 gian, với diện tích khoảng
50m2 để chứa phân bón, thuốc trừ sâu, xăng dầu và dụng cụ phục vụ sản xuất.
Trong đó, gian chứa thuốc BVTV chiếm diện tích khoảng 8 - 10m2. Kho mái
tranh, tường đất, nền đất, kê trên gỗ balat. Sau khi kho đã bị phá, đất tại khu vực
đã được hợp tác xã sử dụng để đất trồng cao su, do khu vực đất nền kho cũ này
hơi thấp so với xung quanh nên nông trường đã đổ thêm đất và tạo mặt bằng
đồng đều với xung quanh.
Các loại thuốc BVTV lưu chứa trong 2 kho chủ yếu là DDT, 666, Wonfatox, Basudin, 2,4D, Boocđô (Bordeaux) … với khối lượng 5-6 tạ/vụ. Hóa chất
sử dụng và lưu chứa ở đây được nhập từ Công ty Vật tư Nông nghiệp Bình Trị
Thiên.
Hiện tại khu vực đất nơi từng có kho thuốc đang được sử dụng làm đất canh
tác nông nghiệp, nằm trong khuôn viên vườn ông nhà Trương Văn Tiếu. Xung
quanh vị trí nền kho có đường và nhà dân. Phía Bắc, Đông Bắc và phía Nam có
nhà dân, phía Đông Nam giáp đường. Nền đất của khu vực nền kho dốc thoai
thoải theo hướng Bắc.
Kết quả điều tra ghi nhận đất vẫn có mùi. Khảo sát cho thấy diện tích khu
vực đất nghi ngờ ô nhiễm ước tính khoảng 42 m2 (7m x 6m). Đất tại khu vực
này là đất thịt. Lớp đất san nền đổ thêm có độ dày khoảng 70 cm.
Hiện nay người dân sử dụng nước sạch. Người dân xung quanh vị trí nền
kho không ăn được nước giếng, nước bị hôi mùi thuốc. Vị trí giếng gần nhất
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cách điểm ô nhiễm khoảng 200m (giếng đào, độ sâu khoảng 4-5m).
Theo ông Võ Văn Hỉnh, Khóm 11, trong khóm có tất cả 03 kho, nhưng kho
trên nền vườn nhà ông Trương Văn Tiếu là kho dự trữ chính, kho nằm trên vườn
ông Truyền, nguyên Giám đốc nông trường Quyết Thắng, nhưng hiện nay đã
mất dấu, nhà ông Truyền đào giếng có mùi thuốc trừ sâu không dùng được.
Sức khỏe của người dân theo phản ánh bị chết vì ung thư nhiều (được gọi
là làng ung thư), năm 2014 có 4-5 người chết trẻ vì ung thư, trong đó có một
số trường hợp được nghi nhận như sau: Ông Hoạt, nguyên Phó giám đốc nông
trường bị ung thư. Bà Tuyết (khóm 11) có 2 vợ chồng bị ung thư. Ông Ngô Năm
(khóm 11) bị ung thư, ông Thân (khóm 11) bị ung thư. Kho thuộc vườn ông
Truyền nằm ở thượng nguồn, địa hình cao hơn nên hạ nguồn bị ung thư nhiều.
Hiện tại không còn hoạt động gì tại kho thuốc BVTV này. Khu vực trước
đây là kho thuốc hiện nằm trong vườn nhà Ông Tiếu và chưa có quy hoạch gì
trong tương lai.
MÔ HÌNH GIẢ THIẾT BAN ĐẦU CỦA KHU VỰC: Sơ đồ hiện trạng
(trên) khu vực và lát cắt (dưới) theo hướng Tây - Đông.
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ẢNH HIỆN TRẠNG (Tính đến thời điểm khảo sát, tháng 1/2015)
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Khu vực nền kho cũ

Nhà ông Trương Văn Tiếu

Vườn tiêu

Vườn keo lá tràm
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Các tỉnh, thành phố khác
Thành Phố Hải Phòng:
Trên địa bàn thành phố có 3 điểm ô nhiễm môi trường do thuốc BVTV với
diện tích khu vực ô nhiễm khoảng 3.900m2. Tổng lượng thuốc của 3 điểm ô
nhiễm khoảng 12.500kg đã quá hạn sử dụng, chứa các loại thuốc Validamycin,
Zineb, Fipronil, Haifengmeisu, Patox 95SP... Hiện trạng đất sử dụng đất tại các
khu vực ô nhiễm đều là đất công ích.
Qua kết quả khảo sát tại 3 điểm ô nhiễm do hóa chất BVTV trên địa bàn
thành phố Hải Phòng của Tổng cục Môi trường cho thấy: Các kho và điểm tồn
lưu hóa chất BVTV của tỉnh Hải Phòng chủ yếu là kho thuốc của Công ty và
của Trạm BVTV nhằm sản xuất nông nghiệp nhằm phục vụ các hoạt động canh
tác nông nghiệp trong thời kỳ bao cấp…
Các kho chủ yếu hoạt động từ những năm 1976 đến những năm 2003 và có
kho hiện vẫn còn hoạt động, các kho đều được xây dựng kiên cố. Khối lượng
thuốc trong kho của các công ty cũng như của trạm BVTV chủ yếu phụ thuộc
vào tình hình dịch bệnh và mùa vụ trên địa bàn.
Hiện nay kho của Trạm BVTV Dương kinh và kho thuốc Công ty vật tư
nông nghiệp và Xây dựng Hải Phòng vẫn đang còn được sử dụng.
Trong số 3 điểm tồn lưu của Tỉnh Hải Phòng có 2 điểm nằm cách khá xa khu
dân cư, 01 điểm nằm gần khu dân cư kho hiện vẫn còn hoạt động buôn bán các
loại phân bón phục vụ nông nghiệp. Kết quả đánh giá sơ bộ cho thấy: 03 điểm
tồn lưu hóa chất hóa chất BVTV cho thấy không cần thiết triển khai giai đoạn
2 – đánh giá chi tiết khu vực cho điểm tồn lưu này.
Tỉnh Vĩnh Phúc:
Trên địa bàn tỉnh có 9 điểm tồn lưu hóa chất BVTV có mức độ ô nhiễm khá
cao, chủ yếu là các khu vực kho chứa hóa chất BVTV và một số địa điểm chôn
hóa chất BVTV không sử dụng từ thời bao cấp. Tổng diện tích khu vực ô nhiễm
khoảng 11.200m2. Các điểm kho chứa hóa chất BVTV đa số chứa thuốc DDT,
666, Vonfatox, Basa.... Kết quả phân tích tại một số điểm cho thấy hàm lượng
các hóa chất BVTV cơ clo trong đất dao động từ 3-30ppm, đặc biệt có khu vực
kho chứa thuốc BVTV cũ – thị trấn Thổ Tang – huyện Vĩnh Tường có nồng độ
hóa chất BVTV cơ clo đo được là 251,176 ppm theo báo cáo của tỉnh. Đây là
giá trị cao bất thường và cần có sự kiểm chứng thêm.
Hầu hết các điểm ô nhiễm này đều nằm trong khu vực dân cư, 02 điểm làm
khu vực công ích là sân đình và trường học, 5 điểm đã được nhà dân xây dựng,
02 điểm bỏ không. Qua kết quả khảo sát 09 điểm tồn lưu hóa chất BVTV trên
83

HIỆN TRẠNG

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TỒN LƯU THUỘC NHÓM CHẤT HỮU CƠ KHÓ PHÂN HỦY TẠI VIỆT NAM

địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cho thấy các vị trí khảo sát đều có mức độ rủi ro không
cao, chưa cần tiến hành các giải pháp xử lý ô nhiễm, mà ưu tiên quản lý, theo
dõi và quan trắc thường xuyên.
Thành phố Hà Nội:
Có 7 điểm ô nhiễm tồn lưu hóa chất BVTV với diện tích khu vực ô nhiễm
trung bình khoảng 200m2, có nơi diện tích ô nhiễm lên đến 500m2. Các điểm
ô nhiễm chứa nhiều loại thuốc khác nhau như: Cartap, Dalapon, Diazinon, Dimethoate, Cypermethrin, DDT, Lindance... Kết quả phân tích tại một số điểm
cho thấy hàm lượng DDT trong đất vượt quá QCVN 54: 2013/BTNMT khoảng
từ 10-20 lần. Các điểm ô nhiễm đa số là đất nông nghiệp và đất lưu không. Có
khoảng 35 hộ dân sống xung quanh 7 khu vực ô nhiễm này trong bán kính 50m.
Tỉnh Ninh Bình:
Có 01 điểm ô nhiễm tồn lưu hóa chất BVTV là bể chứa hóa chất BVTV tại
phường Ninh Sơn, TP Ninh Bình. Diện tích khu vực ô nhiễm là 30m2. Tổng
lượng hóa chất BVTV là 680kg và 400kg bao bì, hiện lượng thuốc và bao bì
này đã được lưu giữ tại bể chứa, khu vực ô nhiễm nằm cách xa khu vực dân cư.
Tỉnh Lạng Sơn:
Trên địa bàn tỉnh có 3
điểm ô nhiễm do tồn lưu hóa
chất BVTV, hiện chỉ còn nền
kho. Tổng diện tích khu vực
ô nhiễm vào khoảng 1500m2
trong đó có 2 điểm diện tích
lớn là 689m2 và 703m2. Tại 2
điểm ô nhiễm tồn lưu này có
khối lượng đất cần phải xử lý
là 2.900m3. Đa số đều chứa
thuốc DDT, 666, Aldrin...
Kết quả phân tích mẫu môi
trường đất tại nền kho cho Khu vực nền kho cũ tại Hữu Lũng, Lạng Sơn
thấy tại 3 điểm đều có nồng
độ ô nhiễm nhẹ. Các khu vực
đất bị ô nhiễm tồn lưu do hóa chất BVTV hiện đang được sử dụng làm đất nông
nghiệp trồng cây lâu năm. Qua việc khoan lấy mẫu đất cho thấy vẫn còn mùi
khó chịu.
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Tỉnh Tuyên Quang:
Trên địa bàn tỉnh có 03
điểm tồn lưu hóa chất BVTV,
trong đó có 01 điểm tại khu
vực Làng Ải, Trung Môn
tồn lưu đã được xử lý bằng
phương pháp hóa học kết hợp
kết hợp xử lý vi sinh, lượng
hóa chất BVTV tồn lưu và
đất nhiễm hóa chất BVTV tại
điểm này được chôn lấp an
toàn trong các hố chôn. Trong
Bao bì, tồn lưu tại Kho thuốc Ghềng Giềng,
02 điểm còn lại có 01 điểm
Tuyên Quang
diện tích khu vực ô nhiễm là
897m2, 0,5 tấn hóa chất và
1056m3 đất nhiễm hóa chất; 01 điểm có diện tích là 392m2. Các điểm ô nhiễm
tồn lưu này đều nằm gần khu dân cư.
Tỉnh Hòa Bình:
Qua điều tra, khảo sát tỉnh Hòa Bình hiện ghi nhận được 11 điểm ô nhiễm
tồn lưu do hóa chất BVTV, trong đó có 6 điểm đã được tiến hành điều tra,
khảo sát và lấy mẫu phân tích. Đa số đều chứa nhiều loại thuốc nhưng không
rõ chủng loại vì đã bị rách nát. Hiện trạng sử dụng đất chủ yếu là dùng làm đất
nông nghiệp, trồng cây ngắn ngày. Hiện có mùi khó chịu, đặc biệt mùi thuốc trừ
sâu rất nặng khi thời tiết thay đổi.
Kết quả khảo sát của Tổng cục Môi trường cho thấy:
* Điểm ô nhiễm tại kho hóa chất BVTV của Công ty giống cây trồng vật
nuôi Huyện Tân Lạc: Kho hóa chất BVTV tồn tại trong giai đoạn khoảng 19841993. Năm 1993, sau khi ngừng hoạt động, kho đã được xây bít cửa niêm
phong. Kho trước đây là 01 hang đá trên núi, nay kho vẫn còn nguyên trạng
với diện tích nền kho: 15m2. Trong kho, hiện nay vẫn còn thuốc, Basudin (1000
chai), thuốc bột trắng (02 bì), 08 phi, vỏ chai vỡ, 5 thùng giấy thuốc gói và rất
nhiều loại thuốc mới hết hạn khác, mùi thuốc nồng nặc. Theo phản ánh của
người dân, thỉnh thoảng trời mưa, có mùi nồng nặc.
* Điểm ô nhiễm tại kho hóa chất BVTV của Đội 5 nông trường cam – nông
trường quốc doanh Thanh Hà. Kho có từ những năm 60, nằm ở trung tâm khu
dân cư Thôn Mỵ Thanh. Kho còn nguyên hiện trạng có diện tích khoảng 20m2,
kết cấu mái bằng, tường xây gạch, nền đất, hiện đang được tận dụng dùng để
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xe tang. Tại thời điểm khảo sát trên nền kho và khu vực xung quanh hố chôn
lấp có mùi thuốc. Tại một điểm trong khu vực, sau khi bới khoảng 10 cm đất
đã phát hiện hóa chất BVTV đóng thành tảng nằm trong lòng đất, nghi là DDT,
666. 45/60 hộ dân trong khu vực không thể dùng nước giếng khơi, người dân
chủ yếu xin nước của đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn, dùng nước mưa,
hoặc mua nước sinh hoạt. Dân quanh vùng hiện nay nhiều người mắc các bệnh
hiểm nghèo, trong đó có ung thư tỷ lệ cao (14 người bị mắc bệnh, chủ yếu là
bệnh ung thư và một số bệnh lạ).
Tỉnh Sơn La:
Trên địa bàn tỉnh có 03 điểm ô nhiễm do hóa chất BVTV, trước đây đều
được làm kho chứa thuốc trừ sâu. Hiện có 01 kho đang được người dân sử dụng
để nhốt gia súc, 02 điểm còn lại hiện còn nền kho.Tổng diện tích khu vực ô
nhiễm khoảng 4125m2. Đều chứa nhiều loại thuốc như Vofatox, Bassa, Metaphos, DDT... Hiện trạng sử dụng đất của 03 điểm ô nhiễm nêu trên đa số nằm
trong khu vực dân cư, riêng 01 điểm được làm sân chơi thể thao cho người dân.
Tỉnh Quảng Ninh:
Trên địa bàn tỉnh có 4 điểm ô nhiễm do tồn lưu hóa chất BVTV, trong đó có
1 điểm còn nền kho chứa hóa chất BVTV. Tổng diện tích đất khu vực ô nhiễm
khoảng 1200m2 với tổng khối lượng đất ô nhiễm khoảng 1800m3.
Tỉnh Quảng Ngãi:
Qua kết quả khảo sát, lấy
mẫu phân tích đánh giá mức
độ ô nhiễm tại các nền kho
thuốc bảo vệ thực vật thì hiện
nay trên địa bàn tỉnh Quảng
Ngãi có 6 nền kho thuốc
bảo vệ thực vật bị ô nhiễm
(Kho thuốc BVTV Dốc Trạm
xã Tịnh Phong, Kho thuốc
BVTV Hòa Vinh xã Tịnh
Thiện thuộc huyện Sơn Tịnh;
Kho thuốc BVTV xã Phổ
Kho thuốc BVTV Dốc Trạm, Quảng Ngãi
Cường, xã Phổ Minh thuộc
huyện Đức Phổ; Kho thuốc
BVTV xã Nghĩa Thắng, kho thuốc BVTV Núi Voi thị trấn La Hà thuộc huyện
Tư Nghĩa).
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Hầu hết các kho đều đã ngừng hoạt động. Tổng diện tích khu vực ô nhiễm
khoảng 817m2, chứa thuốc diệt cỏ và thuốc trừ sâu. Theo kết quả phân tích,
nồng độ hóa chất BVTV vượt quá QCVN 54:2013/BTNMT khoảng vài chục
lần. Trong khoảng cách 50m kể từ khu vực ô nhiễm có các hộ dân sinh sống
xung quanh. Có mùi phát tán ra môi trường xung quanh, đặc biệt khi thời tiết
thay đổi.
Tỉnh Quảng Nam:
Theo thống kê hiện nay tỉnh Quảng Nam có 5 điểm kho ô nhiễm tồn lưu
hóa chất BVTV, trong đó có 1 kho còn nguyên kho, 1 kho bị sập phần mái và 3
điểm còn lại nền kho. Diện tích khu vực ô nhiễm khoảng 610m2, trong đó diện
tích nền kho là 345m2. Hầu hết các kho đều chứa thuốc Monitor, Wonfatox,
Palidan... Hầu hết các khu vực ô nhiễm đều bị bỏ hoang, nằm gần vị trí người
dân canh tác, làm nông nghiệp.Trong vòng bán kính 50m có một số hộ dân sinh
sống, đặc biệt cách 1 kho 100m có trường mẫu giáo và trạm xăng.
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CHƯƠNG IV
QUẢN LÝ, XỬ LÝ, PHÒNG NGỪA
Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO HÓA CHẤT BẢO VỆ
THỰC VẬT TỒN LƯU
1. Các hoạt động và kết quả đã đạt được:
Trong thời gian vừa qua, việc quản lý, phòng ngừa và xử lý ô nhiễm môi
trường do hóa chất BVTV tồn lưu đã có những nỗ lực đáng ghi nhận giúp bước
đầu hạn chế ảnh hưởng tác hại của hóa chất BVTV tồn lưu tới sức khỏe con
người và môi trường xung quanh. Các kết quả có thể kể đến như sau:
Thứ nhất, nhận thức về vấn đề ô nhiễm môi trường do hóa chất BVTV POP
nói riêng và các loại hóa chất tồn lưu nói chung đã tăng lên rõ rệt. Qua việc tăng
cường nhận thức, các địa phương đã chủ động tiến hành điều tra, khảo sát các
điểm/khu vực ô nhiễm trên địa bàn tỉnh và xây dựng các chương trình, dự án,
kế hoạch để khắc phục.
Thứ hai, cơ chế chính sách và cơ chế phối hợp từ Trung ương đến địa
phương về xử lý ô nhiễm cải tạo và phục hồi môi trường các khu vực bị ô nhiễm
do hóa chất BVTV tồn lưu dần được hoàn thiện. Quyết định số 1946/QĐ-TTg
ngày 21 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch phòng ngừa,
xử lý ô nhiễm môi trường do hóa chất BVTV tồn lưu trên phạm vi cả nước được
ban hành, giao đơn vị đầu mối trực thuộc Tổng cục Môi trường triển khai, theo
dõi thực hiện. Hoạt động xử lý ô nhiễm các khu vực bị ô nhiễm do hóa chất
BVTV tồn lưu được đưa vào danh mục các hoạt động hỗ trợ từ Trung ương
cho các địa phương không tự cân đối được ngân sách thông qua Quyết định số
38/2011/QĐ-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2011 và Quyết định số 58/2008/QĐTTg ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục
tiêu kinh phí từ ngân sách nhà nước nhằm xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm
và giảm thiểu suy thoái môi trường cho một số đối tượng thuộc khu vực công
ích và Chương trình MTQG về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai
đoạn 2012-2015.
Thứ ba, nguồn lực cho công tác bảo vệ môi trường tại các khu vực tồn lưu
hóa chất BVTV đã tăng lên rõ rệt, phù hợp với các cam kết của Việt Nam khi
tham gia Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy. Ngoài
ra, thực hiện Quyết định số 1946/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ,
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ngành và địa phương đều thúc đẩy hợp tác quốc tế và huy động các nguồn
lực tài chính khác để góp phần triển khai thành công kế hoạch đề ra. Theo kết
quả thống kê đầu năm 2014, trong số 58 khu vực đã và đang được xử lý, Bộ
Tài nguyên và Môi trường thông qua Dự án POP-PEST đã xử lý 09 khu vực
ô nhiễm tại Thái Nguyên, Nghệ An và Hà Tĩnh, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách
Trung ương cho 49 dự án xử lý, khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường các
khu vực ô nhiễm do hóa chất BVTV tồn lưu cho 12 tỉnh, thành phố với tổng
kinh phí hỗ trợ là 242.045.124.931 đồng. Ngoài ra, để triển khai các dự án này,
các địa phương cũng cam kết đối ứng vốn của địa phương bằng với số vốn hỗ
trợ của Trung ương. Mặc dù con số đối ứng của địa phương chưa được thống kê
đầy đủ và có thể còn chưa đạt, tuy nhiên nếu tính toán sơ bộ thì cũng phải tăng
thêm 25-30% so với kinh phí hỗ trợ từ trung ương.
Thư tư, việc triển khai Dự án UNDP/GEF “Xây dựng năng lực nhằm loại
bỏ hóa chất BVTV POP tồn lưu tại Việt Nam” đã cũng cấp các hỗ trợ kỹ thuật
để triển khai hoạt động xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường các khu vực bị ô
nhiễm do hóa chất BVTV tồn lưu. Khái niệm về tiếp cận quản lý theo rủi ro lần
đầu tiên được đưa vào quy trình, bên cạnh đó là việc áp dụng công cụ quản lý
bền vững khu vực ô nhiễm được giới thiệu và hướng dẫn; cơ sở dữ liệu và bộ
chỉ số giám sát và đánh giá khu vực ô nhiễm được xây dựng; tiến hành xử lý
thí điểm, loại bỏ rủi ro đối với 09 khu vực ô nhiễm môi trường tại Nghệ An, Hà
Tĩnh và Thái Nguyên với tổng số chất thải POP được thu gom, tiêu hủy lến đến
hơn 900 tấn. Đây là các hoạt động tăng cường năng lực quan trọng để các Bộ,
ngành và địa phương tiếp tục triển khai công tác này trong thời gian tới.
2. Những khó khăn, thách thức
Cùng với sự thay đổi nhận thức về vấn đề ô nhiễm môi trường, ngày càng
có nhiều khu vực nghi ngờ ô nhiễm được phát hiện (VD: 2010 - 1153 khu vực;
2015 - 1562 khu vực). Đây là một thực tế phổ biến không phải chỉ ở Việt Nam
mà còn ở rất nhiều quốc gia khác trên thế giới. Điều này cũng đồng nghĩa rằng
công tác bảo vệ môi trường do hóa chất BVTV dạng POP tồn lưu vẫn là một
công việc thách thức và dài hạn trong thời gian tới.
Quản lý lỏng lẻo việc lưu chứa và sử dụng hóa chất, cũng như nhận thức
hạn chế của đơn vị quản lý/sử dụng về những tác động môi trường của các hóa
chất này trong quá khứ đã khiến việc quản lý ô nhiễm hóa chất BVTV tồn lưu
tại Việt Nam hiện nay không chỉ đơn thuần chỉ là giải quyết các hóa chất tồn lưu
còn trong kho mà đã trở thành vấn đề các khu vực ô nhiễm do hóa chất BVTV
tồn lưu. Việc này dẫn đến các khó khăn, thách thức sau:
- Số liệu thống kê lịch sử về khối lượng và hoạt động sử dụng các hóa chất
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BVTV tại các khu vực [nghi ngờ] ô nhiễm đã phát hiện cho đến nay là không
đầy đủ và/hoặc rất khó kiểm chứng một cách chính xác thông tin. Không những
thế, phần lớn các khu vực sau khi đã ngừng hoạt động đều đã có rất nhiều những
xáo trộn, dẫn đến một thực tế là rất nhiều khu vực được phát hiện có tính chất
nhỏ, lẻ và nằm xen kẽ trong khu dân cư. Điều này gây không ít khó khăn cho
việc điều tra, khảo sát và xác định chính xác mức độ ô nhiễm cũng như các rủi
ro liên quan, cũng như trong công tác xử lý và cải tạo và phục hồi môi trường;
- Việc điều tra, khảo sát ô nhiễm do hóa chất BVTV tồn lưu để làm cơ sở
cho các quyết định quản lý, xử lý trong các giai đoạn tiếp theo, do vậy không
chỉ đơn thuần chỉ là kiểm kê hóa chất tồn lưu trong kho chứa và tình trạng của
chúng, mà còn bao gồm cả điều tra về ô nhiễm đất và nước dưới đất. Đây là một
vấn đề còn rất mới tại Việt Nam và chưa có nhiều các đơn vị cũng như cá nhân
có chuyên môn và kinh nghiệm.
Trên thế giới và ngay cả trong nước hiện có khá nhiều công nghệ xử lý ô
nhiễm môi trường do hóa chất BVTV POP tồn lưu, tuy nhiên việc lựa chọn
công nghệ luôn là vấn đề khó khăn thách thức với các địa phương. Công nghệ
đồng xử lý trong lò nung xi măng được coi là tối ưu đối với các loại hóa chất
BVTV POP còn nguyên phẩm, hoặc các loại chất thải POP. Đối với các loại đất
nhiễm POP thì công nghệ không đốt cần được xem xét ưu tiên do thường có ưu
thế về chi phí và hiệu quả môi trường hơn. Tuy vậy, các công nghệ này đòi hỏi
quy trình thực hiện và năng lực giám sát rất chặt chẽ. Mặt khác, chỉ tiêu xử lý
cần được áp dụng linh hoạt. Mặc dù Quy chuẩn 54:2013/BTNMT đã đưa ra các
ngưỡng xử lý khác nhau cho các loại đất với mục đích sử dụng khác nhau, tuy
nhiên việc áp dụng xử lý cần được linh hoạt, có thể thay vì xử lý ô nhiễm, địa
phương có thể tiến hành bao vây cô lập và điều chỉnh mục đích sử dụng đất với
chi phí rẻ hơn rất nhiều.
Cuối cùng, kinh phí cho hoạt động khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường
các khu vực bị ô nhiễm do hóa chất BVTV POP tồn lưu mặc dù đã được tăng
lên đáng kể trong thời gian vừa qua, tuy nhiên để đáp ứng được mục tiêu đặt
ra tại Quyết định số 1946/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì vẫn chưa đạt
yêu cầu. Tuy nhiên, ngoài vấn đề cần tăng cường nguồn lực cho công tác này
thì việc sử dụng hợp lý, tối ưu hóa các nguồn lực hiện tại vẫn là việc cần làm
trong thời gian trước mắt.
3. Các bài học kinh nghiệm:
Dựa vào các kinh nghiệm giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do hóa chất
BVTV tồn lưu tại Viêt Nam trong thời gian qua, có thể đúc rút ra một số bài học
kinh nghiệm chính sau:
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a) Do các rào cản về tài chính và kỹ thuật, việc quản lý ô nhiễm môi trường
do hóa chất BVTV POP tồn lưu tại Việt Nam cần được thực hiện theo cách tiếp
cận dựa vào rủi ro, thay vì quan điểm và cách thực hiện truyền thống vẫn được
áp dụng là “xử lý triệt để ô nhiễm” vốn rất phổ biến không chỉ trong các dự
án mà còn trong cả các văn bản chính sách hay kế hoạch quốc gia. Đây là một
trong những kinh nghiệm được đúc rút không phải chỉ ở Việt Nam mà còn cả
trên thế giới nói chung.
Theo đó, mục đích chính của việc khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi
trường các khu vực ô nhiễm hóa chất BVTV nói chung là nhằm loại bỏ, giảm
thiểu rủi ro gây ra của các chất ô nhiễm tại khu vực này đến con người, môi
trường và hệ sinh thái, chứ không phải [không thể] là xử lý ô nhiễm triệt để.
Việc xử lý ô nhiễm nên được coi là một giai đoạn của một quy trình quản lý bền
vững các khu vực ô nhiễm. Quy trình này gồm 05 giai đoạn: (i) điều tra, đánh
giá sơ bộ; (ii) điều tra, đánh giá chi tiết; (iii) lập kế hoạch xử lý (iv) tiến hành
xử lý và (v) quan trắc và chăm sóc sau xử lý.
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, một khu vực ô nhiễm tồn lưu trong suốt
vài chục năm, và cũng cần thời gian hàng chục năm để có thể giải quyết hết ô
nhiễm môi trường. Trong suốt quá trình đó, việc quản lý rủi ro, ngăn chặn phát
tán và giảm thiểu tác động của chất ô nhiễm đến môi trường và sức khỏe cộng
đồng cần được coi là mục tiêu cao nhất để thiết kế, xây dựng các hoạt động.
b) Các hoạt động xử lý, trong hầu hết mọi trường hợp sau khi hoàn thành
chỉ loại bỏ được chất ô nhiễm tại các điểm nóng trong khu vực ô nhiễm, và/
hoặc cô lập các chất ô nhiễm này. Sau khi hoàn thành xử lý, phần lớn hiện trạng
khu vực vẫn là các khu vực ô nhiễm nhưng ở mức độ nhẹ hơn và đã kiểm soát
được các rủi ro liên quan. Chính vì vậy, việc quan trắc, chăm sóc sau xử lý –
Giai đoạn 5 trong quy trình quản lý tại bộ hướng dẫn kỹ thuật, hay nói cách
khác là việc quan trắc thường xuyên, duy tu, bảo trì, bảo dưỡng công trình sau
khi kết thúc xử lý để đảm bảo các kết quả xử lý đã thực hiện được duy trì, là hết
sức quan trọng. Cần có một kế hoạch quan trắc và chăm sóc định kỳ được thông
qua bởi cấp có thẩm quyền, và hoạt động quan trắc và chăm sóc cần được thực
hiện một cách nghiêm chỉnh.
c) Với đặc thù ô nhiễm môi trường do hóa chất BVTV POP tồn lưu ở Việt
Nam, tính đến thời điểm hiện nay, chủ yếu là các khu vực nhỏ, điểm nhỏ lẻ,
nằm trong các khu dân cư, thì cách tiếp cận xử lý theo một nhóm điểm thay vì
từng điểm một đã tỏ ra hiệu quả. Việc giải quyết một nhóm các điểm lân cận
nhau sẽ giúp giảm thiểu chi phí xử lý, chi phí quản lý, giám sát. Hơn nữa, các
đơn vị cung cấp dịch vụ xử lý ô nhiễm môi trường sẽ quan tâm và thường đưa ra
giá dự thầu thấp hơn nhiều khi xử lý một khối lượng chất thải lớn, và sẽ ít quan
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tâm và đưa giá dự thầu cao nếu phải xử lý khối lượng nhỏ lẻ và phân tán. Kinh
nghiệm triển khai Dự án POP Pesticides cho thấy, với khối lượng chất thải hóa
chất BVTV POP từ 500 tấn trở lên, chi phí tiêu hủy sẽ giảm ở mức cạnh tranh
và phù hợp, với khối lượng từ 100-200 tấn sẽ có chi phí xử lý cao hơn. Đặc biệt,
nếu khối lượng xử lý vài chục tấn sẽ có chi phí xử lý cao gấp 2 đến 3 lần.
d) Hạn chế mục đích sử dụng đất và quy hoạch sử dụng đất cần được lồng
ghép tối đa trong hoạt động quản lý ô nhiễm môi trường khu vực ô nhiễm hóa
chất BVTV POP. Việc sử dụng đất với các mục đích phù hợp sẽ góp phần giảm
thiểu chi phí xử lý, thậm chí không tốn chi phí xử lý ô nhiễm. Ngoài ra, đối
với những địa phương có nhiều điểm ô nhiễm tồn lưu cần có một chiến lược/
kế hoạch quản lý, xử lý ô nhiễm môi trường và hoạt động này còn phải gắn liền
với các hoạt động phát triển kinh tế xã hội của địa phương nhằm giảm thiểu chi
phí, tối ưu hóa các nguồn lực của địa phương.
e) Trong trường hợp công nghệ xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường chưa
sẵn sàng và kinh phí xử lý chưa phù hợp với ngân sách, có thể tiến hành thu
gom tập kết chất thải POP tại một khu vực tập trung và khu vực đó cần được
quản lý chặt chẽ. Cách tiếp cận này được nhiều chuyên gia quốc tế khuyến nghị
áp dụng đối với trường hợp ở nước ta.
4. Kết luận
Có thể nói, tính đến tháng 6 năm 2015 trên địa bàn toàn quốc có 1.562 điểm
phát hiện/nghi ngờ tồn lưu do hóa chất BVTV trên địa bàn các tỉnh, thành phố
trực và căn cứ theo QCVN 54:2013/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường
về ngưỡng xử lý hóa chất BVTV hữu cơ khó phân hủy tồn lưu theo mục đích
sử dụng đất thì hiện có hàng trăm điểm ô nhiễm tồn lưu do hóa chất BVTV có
mức độ rủi ro cao gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm
trọng, ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.
Công tác điều tra, khảo sát mang tính chất kiểm kê các điểm ô nhiễm môi
trường được thực hiện tích cực trong thời gian vừa qua, kết quả là đã phát hiện
ra nhiều điểm ô nhiễm trên địa bàn các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tuy vậy,
công tác khảo sát, đánh giá phạm vi và mức độ ô nhiễm vẫn chưa được thực
hiện một cách đầy đủ và đúng quy trình. Công tác này cần được thực hiện kết
hợp với đánh giá rủi ro xây dựng bản đồ ô nhiễm, việc phân loại ngoài dựa trên
yếu tố hàm lượng ô nhiễm cần dựa trên tác động của ô nhiễm và lan truyền của
các chất ô nhiễm.
Đầu tư cho hoạt động khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường các khu vực
bị ô nhiễm do hóa chất BVTV POP tồn lưu cần được tiếp tục duy trì và phát huy
việc sử dụng kinh phí một cách tối ưu.
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PHỤ LỤC
Giới thiệu các hoạt động khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường khu
vực Hòn Trơ, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
(Trích từ các báo cáo quản lý môi trường khu vực ô nhiễm Hòn Trơ
do Dự án POP Pesticides thực hiện)
1. Mô tả khu vực ô nhiễm
Mục
Tên địa điểm
Vị trí
Tỉnh
Huyện
Xã
Chủ địa điểm hiện tại
Chủ địa điểm trước đây

Thông tin
Hòn Trơ
N 19o06’ 09.4” và E 105o34’ 09.6”
Nghệ An
Diễn Châu
Diễn Yên
Ông Nguyễn Xuân Hải (giao đất 50 năm)
Chi cục BVTV Nghệ An

Hình 1. Ảnh vệ tinh của khu vực Hòn Trơ, chụp năm 2014
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Khu vực Hòn Trơ là đất lâm nghiệp được giao cho hộ ông Nguyễn Xuân
Hải hiện đang sinh sống tại khu vực quản lý, trong đó dãy nhà kho cũ do Chi
cục BVTV Nghệ An quản lý. Khu vực nằm cách quốc lộ 1A khoảng 3km thuộc
xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An bao gồm dãy nhà kho bỏ hoang
trước kia là kho chứa các hóa chất nông nghiệp của huyện. Khu vực này gồm
dãy nhà kho cũ và vùng ô nhiễm xung quanh. Người dân, vật nuôi cũng như
gia súc có thể xâm nhập vào vùng này do không có rào chắn và có con đường
đi thẳng qua trước cửa kho.
Khu vực này được trồng bạch đàn do đất kém không canh tác được. Ông
Hải trước kia là người khuân vác làm việc tại kho cùng với 3 người khác. Hiện
nay ông Hải là người còn sống duy nhất, 3 người còn lại đã chết do bị ung thư.
Kho thuốc này bắt đầu hoạt động từ năm 1967 trong một nhà nhỏ diện tích
khoảng 6m x 7m. Do diện tích quá nhỏ nên đã xảy ra rò rỉ. Sau đó, kho đã bị phá
vào những năm 1970. Đã có khoảng 200kg thuốc diệt cỏ 2,4 D đã được chôn lấp
ở phía nam của khu này ngay bên cạnh kho mới sau khi kho phía nam bị phá.
Dãy nhà kho mới được xây dựng 25m x 8m, tám gian với diện tích sân khoảng
40 x 30 mét vuông đã trở thành nơi phân phối hóa chất nông nghiệp bao gồm
hóa chất BVTV khác nhau, trong đó có hóa chất BVTV POP từ năm 1977 tới
năm 1994. Kho này đã từng lưu chứa thuốc DDT, 666, phuy 200l chứaWofatox
và 2,4 D. Trong thời gian này, kho đã phân phối khoảng 198 tấn thuốc trừ sâu
mỗi năm. Thuốc trừ sâu thậm chí còn được để ngoài trời và chỉ che bằng bạt.
Mẫu phân tích phát hiện DDT ở khu vực sân trong đợt điều tra năm 2009. Khu
vực sân bị nhiễm thuốc sâu đến mức nước đổi mầu vàng. Mẫu phân tích vùng
ô nhiễm cỏ ngập nước vào khoảng 150ppm - hàng nghìn ppm tổng clo hữu cơ.
Kết cấu của dãy nhà kho vẫn còn khá vững, tuy nhiên một số cửa đã bị hỏng
hoặc bị phá. Toàn bộ số thuốc trừ sâu trong kho mới, nền kho cũ và nền của các
gian 6, 7, 8 trong dãy nhà kho mới đã được Chi cục BVTV tỉnh Nghệ An xử lý.
Tuy nhiên, khu vực trước nhà kho vẫn bị ô nhiễm nặng.
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QL 48

Giếng

Ao cá 1

NÚI ĐÁ

Nhà
Ô. Hải

Ao cá 2

CHÚ THÍCH:

5

2

Ruộng lúa

Kho thuốc (hiện tại)

5

Nhà bán thuốc
BVTV cũ

1

4
5

3
1

2

Ruộng
rau
muống

Ruộng lúa

1

Hố chôn
Kho cũ
(đã phá)

Đường lan truyền:

5

1

1

- Lan truyền qua nước chảy tràn

2

- Lan truyền do các hoạt động đi lại qua khu nhiễm

3

- Lan truyền do gió

4

- Lan truyền qua nước ngầm

5

- Lan truyền do các hoạt động đào xới

Ruộng lúa

2

Nguồn ô nhiễm:

1

- Hóa chất và bụi ô nhiễm còn lại trong nhà kho.
- Các vật liệu xây dựng bị ô nhiễm trong nhà kho

2

- Đất ô nhiễm nặng (điểm nóng ô nhiễm)

3

- Vùng đất ô nhiễm phía trước nhà kho

4

- Hóa chất và chất ô nhiễm trong hố chôn và nền kho cũ

Hình 2. Mô hình giả thiết của khu vực Hòn Trơ
2. Các hoạt động quản lý khu vực ô nhiễm đã, đang và sẽ triển khai
2.1. Giai đoạn 1 - Điều tra sơ bộ
Dự án tiến hành điều tra sơ bộ vào tháng 9 và tháng 10 năm 2010. Đợt tháng
10 có chuyên gia quốc tế cùng đi khảo sát. Kết quả khảo sát sơ bộ đưa ra đã
phác thảo được mô hình giả thiết ban đầu của khu vực (Hình 2). Các nguồn ô
nhiễm, đường lan truyền và đối tượng tiếp nhận đã được xác định sơ bộ như
trong sơ đồ.
Kết luận điều tra sơ bộ nhận định khu vực có nhiều khả năng bị ô nhiễm ở
mức độ cao và diện tích rộng, có gây rủi ro cho sức khỏe của những người dân
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sống tại đó và những người canh tác hay đi qua khu vực. Súc vật chăn thả trong
khu vực cũng bị phơi nhiễm với hóa chất BVTV còn dư lại. Từ đó nhóm khảo
sát kết luận cần tiến hành điều tra chi tiết.
2.2. Giai đoạn 2 - Điều tra chi tiết
Dự án tiến hành đo đạc và lấy mẫu đợt 1 vào ngày : 27/9/2011 đến 28/9/2011.
Các gian kho từ số 1 đến số 5 có diện tích 2,8 x 5,8 m, các gian kho từ 6 đến 8
rộng hơn một chút 3,4 x 5,8 m, kho có chiều cao 3,9m. Mái kho còn tốt, không
bị dột; tường phía trước và phía sau còn tốt. Cửa đã bị hỏng. Kết quả đo đạc
được tích hợp vào Hình 2 để bổ sung cho sơ đồ của lần khảo sát sơ bộ.
Tại khu vực kho này tiến hành khoan lắp đặt 6 giếng quan trắc có độ sâu
từ 2-3,5m; lấy 30 mẫu đất, trầm tích và 9 mẫu nước để phân tích. Các mẫu
phân tích đất cho thấy hàm lượng DDT, Lindane (666) và các đồng phân vượt
tiêu chuẩn cho phép theo QCVN 15:2008 hàng trăm lần. Mẫu nước cũng bị ô
nhiễm. Tuy nhiên, lấy mẫu lần này chủ yếu là mẫu đơn nhằm mục đích đánh
giá mức độ lan truyền chứ chưa tập trung vào khoanh vùng/xác định các vùng
ô nhiễm cụ thể.
Đợt lấy mẫu thứ 2 được tiến hành vào tháng 11/2011, tập trung vào lấy mẫu
tổ hợp và tìm khu vực nghi là thuốc BVTV POP bị rửa trôi và đọng lại.
Bảng 1. Kết quả phân tích mẫu nước và trầm tích
Mẫu
nước

Mô tả

µg/L

109

Giếng nước nông

tổng
DDT
0,35

108
107

Ao 1
Ao 2

106

Mẫu
trầm
tích

Mô tả

mg/kg
tổng
DDT
0,07

181

Bùn ao 1

0,11
2,00

182
185

Bùn ao 2
Mẫu đơn rãnh
nước ra ruộng

2,79
9,9

Giếng quan trắc
sâu 2m

18,00

186

Tổ hợp bùn
ruộng rau

11,4

101

Giếng quan trắc
sâu 2m

5,80

102

Giếng quan trắc
sâu 1m

9,10
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Bảng 1. Kết quả phân tích mẫu nước và trầm tích (tiếp)
Mẫu
nước
105
103
104

Mô tả

µg/L

Giếng quan trắc
sâu 2m
Giếng quan trắc
sâu 2m
Giếng quan trắc
sâu 2m

Mẫu
trầm
tích

tổng
DDT
3,52

Mô tả

mg/kg
tổng
DDT

4,00
3,15

Bảng 2. Kết quả phân tích mẫu đất
Mẫu đất

Mô tả

mg/kg
tổng DTT

141

Tổ hợp đất vườn nhãn

0,05

142

Tổ hợp đất vườn xoài

0,49

143

Tổ hợp đất cây bạch đàn

1,00

144

Tổ hợp đất cây bạch đàn trước kho

38,7

145

Tổ hợp đất bụi cây

4,10

146

Tổ hợp đất bụi cây

18

148

Tổ hợp đất bạch đàn

1,3

103 0,2m

Mẫu đơn ruộng lúa sâu 0,2m

0,47

103 0,5m

Mẫu đơn sâu 0,5m

0,30

Mẫu đơn sâu 1m

0,69

Mẫu đơn sâu 1,5m

0,15

Mẫu đơn sâu 2m

0,12

101 0,2m

Mẫu đơn sâu 0,2m

0,42

101 0,5m

Mẫu đơn sâu 0,5m

0,50

101 1m

Mẫu đơn sâu 1m

0,24

104 0,2m

Mẫu đơn sâu 0,2m

0,50

103 1m
103 1,5m
103 2m
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104 2m
106 0,2m
147
149
183
188
184

Mẫu đơn sâu 2m
Mẫu đơn sâu 0,2m
Tổ hợp bùn ruộng lúa
Tổ hợp vùng trũng
Tổ hợp bùn ruộng lúa
Tổ hợp bùn ruộng lúa
Tổ hợp bùn ruộng lúa
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0,07
16
0,46
268
0,59
0,59
0,68

Hình 3. Sơ đồ lấy mẫu của cả hai đợt lấy mẫu
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Kết luận của điều tra và đánh giá chi tiết cho thấy khu vực ô nhiễm nặng có
diện tích 6 x 28m, sâu 1m. Các khu vực trước kho và bùn ao 2 bị ô nhiễm nhẹ
hơn với thể tích từ 100-500m3 nhưng cũng gây nguy hiểm cần cách ly và xử lý
lâu dài. Toàn bộ khu vực cần được đo đạc chi tiết để thiết kế xử lý (giai đoạn 3).
2.3. Giai đoạn 3 - lập kế hoạch xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường
Dựa trên kết quả của giai đoạn 2 – điều tra chi tiết, dự án POP Pesticides đã
đo đạc chi tiết khu vực để có thể tính toán khối lượng xử lý.
Các biện pháp xử lý ngắn hạn tập trung vào loại bỏ những rủi ro trực tiếp,
bao gồm loại bỏ và tiêu hủy hóa chất BVTV còn trong kho và đất bị nhiễm nặng
trong kho và tại điểm nóng. Biện pháp ngắn hạn sau được triển khai:
Đào, đóng gói, vận chuyển và tiêu hủy khối lượng đất nhiễm nặng (> 500
mg/kg dm DDT/DDD/DDE) 168m3 trên khu vực điểm nóng có kích thước
6x28m, chiều sâu 1m.
Các biện pháp trung và dài hạn nhằm cô lập khu vực, hạn chế tiếp cận, loại
bỏ rủi ro, tăng cường phân hủy tự nhiên của thuốc BVTV còn dư trong đất. Các
biện pháp đó bao gồm:
- Xây mương cắt nước bên ngoài khu nhiễm 152m 1,3m sâu 0,7m;
- Xây mương thu nước bên trong, dài 48m, rộng 0,6m, sâu 0,48m;
- Đào đắp mương than bùn: 51m x 1,61m x 1,3m;
- Xây hàng rào ngăn cách dài 110m, đế 0,22x0,565m, cột cao 0,9m;
- Làm đường cấp phối đi qua trước cửa kho dài 61m, rộng 3m;
- Làm sạch bùn nhiễm trong Ao số 2, diện tích 1080m2, độ sâu 0,2m.
- Trồng cây trên bề mặt khu vực ô nhiễm;
- Cung cấp 3 bộ lọc nước uống cho hộ dân.
2.4. Giai đoạn 4 - Xử lý khu vực ô nhiễm
Các biện pháp nêu trong Giai đoạn 3 đã được thực hiện thông qua ba giai
đoạn thi công chính. Giai đoạn 1: Đào xúc, đóng gói và lưu trữ tạm thời an toàn
chất thải POP và đất nhiễm nặng khu vực điểm nóng ô nhiễm có kích thước 6
x 28 x 1 m. Giai đoạn 2: Thu gom, vận chuyển và tiêu hủy phần đất ô nhiễm
và chất thải POP đã đóng gói. Giai đoạn 3: Xây dựng các công trình ngăn ngừa
rủi ro trong trung/dài hạn và cung cấp nước sạch cho các hộ dân xung quanh.
Sau khi hoàn thành các công việc trên hiện trạng mặt bằng khu vực ô nhiễm
tại Hòn Trơ, Diễn Yên, Diễn Châu được thể hiện trong hình vẽ dưới đây:

102

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TỒN LƯU THUỘC NHÓM CHẤT HỮU CƠ KHÓ PHÂN HỦY TẠI VIỆT NAM

HIỆN TRẠNG

Hình 4. Mặt bằng tổng thể sau khi thi công các biện pháp xử lý và các công
trình giảm thiểu rủi ro.
Ngoài các biện pháp đã được thực hiện kể trên, dự án cũng đã tiến hành xử
lý thí điểm 40m3 đất nhiễm bằng một số công nghệ không đốt nhằm mục đích
thử nghiệm các công nghệ tiềm năng khác tại Việt Nam. Đất nhiễm được đào ở
khu vực góc Đông Nam bên trong hàng rào cô lập. Sau khi xử lý làm giảm nồng
độ ô nhiễm được trả về vị trí cũ.
2.5. Giai đoạn 5 - Quan trắc và chăm sóc sau xử lý
Mục đích chính của việc quan trắc và chăm sóc sau xử lý đó là:
•

Đảm bảo không xảy ra sự lan truyền không chủ định của các chất ô
nhiễm còn lại trong khu vực;

•

Đảm bảo các rủi ro đến sức khỏe và hệ sinh thái do dư lượng hóa chất
BVTV còn lại tại khu vực được kiểm soát và giảm thiểu dần dần;

•

Đảm bảo các công trình ngăn ngừa rủi ro đã được xây dựng hoạt động tốt;

•

Để khẳng định việc cải tạo, phục hồi môi trường khu vực đã hoàn thành.

Chương trình quan trắc và chăm sóc sau xử lý dưới đây được dự thảo bởi
các chuyên gia của dự án POP-Pesticides, việc nhiệm vụ quan trắc và chăm sóc
sau xử lý về lâu dài do tỉnh Nghệ An tổ chức thực hiện.
Các hoạt động xử lý trong giai đoạn 4 đã giúp (i) loại bỏ các rủi ro trực tiếp
và (ii) giảm thiểu các rủi ro môi trường còn lại do chất ô nhiễm gây ra tại khu
vực Hòn Trơ. Khu vực đã được cô lập và rào chắn hiện vẫn còn ô nhiễm ở các
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mức độ khác nhau. Phân bố ô nhiễm là không đồng đều và có khả năng vẫn có
những hạt thuốc, hoặc các cục thuốc nguyên chất. Đây chính là lý do cần phải
thực hiện quan trắc và chăm sóc sau xử lý cho khu vực Hòn Trơ.
Toàn bộ các hoạt động quan trắc và chăm sóc cần được thực hiện, báo cáo
và lưu trữ trong bộ hồ sơ về quản lý môi trường của khu vực ô nhiễm Hòn Trơ,
Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An.
Quan trắc sau xử lý:
Mục đích chính của việc quan môi trường sau xử lý đó là thực hiện các
nhiệm vụ đo đạc, quan sát và ghi chép lại tất cả những thay đổi theo thời gian
của các rủi ro môi trường tại khu vực nhằm đảm bảo các biện pháp xử lý và
kiểm soát rủi ro trong trung và dài hạn (đã được thực hiện từ giai đoạn 4) hoạt
động hiệu quả.
Quan trắc sau xử lý đối với khu vực Hòn Trơ nhằm theo dõi hai yếu tố chính sau:
•

Kiểm tra hoạt động của công trình ngăn ngừa rủi ro và lan truyền ô
nhiễm (hệ thống mương phong tỏa, mương than bùn và lớp phủ thực
vật v.v…) thông qua việc quan trắc các đối tượng nhạy cảm hàng năm;

•

Theo dõi mức độ giảm thiểu ô nhiễm còn tồn dư trong khu vực đã cách ly.

Trong trường hợp các kết quả quan trắc cho thấy có những thay đổi về hiện
trạng khu vực sau xử lý theo chiều hướng xấu đi, cần có những điều tra, cần
xác định nguyên nhân và theo đó có các biện pháp điều chỉnh và sửa chữa phù
hợp. Việc xác định môt cách chính xác các thay đổi cần dựa vào (i) thông số
môi trường nền của khu vực sau khi xử lý, (ii) chuỗi các kết quả quan trắc liên
tục (ít nhất của 3 đợt) và (iii) các giá trị cảnh báo và giá trị hành động.
Bảng 3 dưới đây trình bày các nội dung quan trắc sau xử lý chính cho khu
vực Hòn Trơ. Trong đó chi tiết các đối tượng nhạy cảm cần quan trắc, cách thức
tiến hành, tần suất và mục đích của việc quan trắc. Các nhiệm vụ quan trắc của
năm đầu tiên, năm thứ hai và các năm tiếp theo về cơ bản không sai khác nhiều
nếu tình hình khu vực vẫn được giữ nguyên trạng như sau khi hoàn thành xử lý
(hoặc tốt hơn). Trong trường hợp có những dấu hiệu cho thấy tình hình xấu đi
so với hiện trạng khu vực sau xử lý, lúc đó có thể có điều chỉnh nội dung và tần
suất quan trắc và thực hiện điều tra, khảo sát xác định chính xác nguyên nhân
để có thể có biện pháp điều chỉnh, sửa chữa kịp thời.
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Bảng 3. Nội dung quan trắc môi trường sau xử lý tại khu vực Hòn Trơ
STT

1

2

3

Đối tượng
nhạy cảm
cần quan
trắc
Lớp đất
ô nhiễm
còn lại đã
được cách
ly trong
khu vực
rào chắn.

Lớp đất
nguyên
thổ phía
dưới lớp
đất bị ô
nhiễm

Nước
dưới đất
tại khu
vực đã cô
lập, cách
ly

Nhiệm
vụ
quan
trắc
Chất
lượng
các lớp
đất từ
mặt đất
cho đến
độ sâu
1.5m.

Loại hình
quan trắc

Lấy mẫu tổ
hợp các lớp
đất sau và
phân tích:
- 0 – 0,5 m
- 0,5 – 1,5 m

Chất
lượng
lớp đất
nằm
phía
dưới
lớp đất
bị ô
nhiễm

Lấy mẫu tổ
hợp lớp đất ở
độ sâu 1,5 - 2
m và phân
tích.

Chất
lượng
nước
dưới
đất tại
khu

Lấy mẫu
nước dưới đất
từ giếng quan
trắc đã thiết
lập trong khu
vực

Tần
suất

Mục đích

Từ 1-3
năm/lần.

Năm đầu tiên:

(Có thể
giảm
tần suất
nếu hiện
trạng
không
thay
đổi)

Hàng
năm

Thiết lập hiện
trạng môi
trường nền sau
xử lý của phần
đất ô nhiễm đã
cô lập.
Các năm tiếp
theo:
Theo dõi mức
độ suy giảm ô
nhiễm tự nhiên
Năm đầu tiên:
Thiết lập hiện
trạng môi
trường nền sau
xử lý.
Các năm tiếp
theo:

Hàng
năm

Theo dõi nhằm
đảm bảo các
công trình giảm
thiểu rủi ro đã
thiết lập hoạt
động hiệu quả
Năm đầu tiên:
Thiết lập hiện
trạng môi
trường nền sau
xử lý.
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4
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Bảng 3. Nội dung quan trắc môi trường sau xử lý
tại khu vực Hòn Trơ (tiếp)
Đối tượng Nhiệm
Loại hình
Tần
Mục đích
nhạy cảm
vụ
quan trắc
suất
cần quan
quan
trắc
trắc
Lắp đặt giếng
Chất
Nước
Năm đầu tiên:
quan trắc và
lượng
dưới
Thiết lập hiện
nước
lấy mẫu nước
đất phía
trạng môi
dưới đất từ
ngoài khu dưới
trường nền sau
giếng quan
đất tại
vực đã
xử lý.
trắc này
cách ly
khu
Các năm tiếp
phía cuối
vực
theo:
dòng chảy cuối
dòng
(phía
Theo dõi nhằm
chảy
Đông).
đảm bảo các
biện pháp giảm
thiểu rủi ro đã
thiết lập hoạt
động hiệu quả

Ruộng
lúa phía
Đông
nằm sát
khu vực
đã cách ly

Chất
lượng
đất tại
ruộng
lúa sát
khu
vực đã
cách ly

Một mẫu tổ
hợp đất mặt

Hàng
năm

Năm đầu tiên:
Thiết lập hiện
trạng môi
trường nền sau
xử lý.
Các năm tiếp
theo:
Theo dõi nhằm
đảm bảo các
biện pháp giảm
thiểu rủi ro đã
thiết lập hoạt
động hiệu quả
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Bảng 3. Nội dung quan trắc môi trường sau xử lý
tại khu vực Hòn Trơ (tiếp)
Đối tượng Nhiệm
Loại hình
Tần
Mục đích
nhạy cảm
vụ
quan trắc
suất
cần quan
quan
trắc
trắc
Chất
Lấy hai mẫu
Hàng
Hai cửa
Năm đầu tiên:
bùn (10 cm
năm
thoát của
lượng
Thiết lập hiện
bùn
đầu tiên) tại
mương
trạng môi
vị trí cửa
bao vây,
trầm
trường nền sau
thoát của
cô lập.
tích tại
xử lý.
khu
mương bao
Các năm tiếp
vực
vây.
theo:
cửa
thoát
Theo dõi nhằm
đảm bảo các
biện pháp giảm
thiểu rủi ro đã
thiết lập hoạt
động hiệu quả
Ao rau
muống
bên cạnh
góc phía
Nam khu
vực đã cô
lập

Chất
lượng
bùn
ao rau
muống

Lấy một mẫu
bùn tổ hợp
(0-10cm)

Hàng
năm

Năm đầu tiên:
Thiết lập hiện
trạng môi
trường nền sau
xử lý.
Các năm tiếp
theo:
Theo dõi nhằm
đảm bảo các
biện pháp giảm
thiểu rủi ro đã
thiết lập hoạt
động hiệu quả
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Chăm sóc sau xử lý:
Các biện pháp và công trình xử lý, cải tạo, phục hồi môi trường và ngăn
ngừa rủi ro dài hạn có tác dụng cô lập phần đất và nước dưới đất bị ô nhiễm
ở phía trong khu vực đã rào chắn. Để duy trì kết quả xử lý, các công trình này
cần được kiểm tra định kỳ, chăm sóc thường xuyên và sửa chữa, duy tu khi có
hư hỏng.
Ngoài ra, do vùng đất phía trong khu vực rào chắn và mương phong tỏa hiện
vẫn bị ô nhiễm, chính vì vậy để đảm bảo không có các rủi ro xảy ra cần thực
hiện việc hạn chế sử dụng đất tại các khu vực này một cách nghiêm ngặt.
Bảng dưới đây tóm tắt các nhiệm vụ chăm sóc sau xử lý cần thực hiện:
Các nhiệm vụ chăm
sóc sau xử lý
Tưới nước vào mùa
khô khi cần
Kiểm tra hàng tháng
Sửa chữa khi cần
Dọn dẹp hàng tháng
Thay thế khi cần
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Lớp phủ
thực vật
x

Mương
bao vây

Mương
than bùn

x
x

x
x

x
x

x

x

x
x
x
x

Hàng rào

x

