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BVTV Bảo vệ thực vật 

CBCT Chế biến chế tạo 

CCN Cụm công nghiệp 

CLN Chất lƣợng nƣớc 

CSDL Cơ sở dữ liệu 

CTKTSD Có thể khai thác sử dụng 

CTNH Chất thải nguy hại 

CTR Chất thải rắn 
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ĐDSH Đa dạng sinh học 
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TKCN Tìm kiếm cứu nạn 
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TTCN Tiểu thủ công nghiệp 

TTTM Trung tâm thƣơng mại 
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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

1. Sự cần thiết  

 Bảo vệ môi trƣờng là một nhiệm vụ quan trọng trong quá trình phát triển 

kinh tế xã hội của mỗi địa phƣơng, quốc gia và toàn cầu, là bộ phận cấu thành 

không thể tách rời của các chiến lƣợc phát triển. Do vậy, phát triển kinh tế phải 

kết hợp chặt chẽ, hài hoà với phát triển xã hội và bảo vệ môi trƣờng là góp phần 

cho phát triển bền vững. Trong những năm qua, sự chuyển biến mạnh mẽ về 

phát triển kinh tế - xã hội đã đặt ra những thách thức không nhỏ đối với công tác 

bảo vệ môi trƣờng của tỉnh Cao Bằng, tình trạng gia tăng nhanh chóng các 

nguồn phát sinh chất thải từ hoạt động dân sinh và phát triển công nghiệp, nông 

nghiệp và dịch vụ. Tải lƣợng xả thải từ các nguồn thải đã và đang tác động đáng 

kể đến các thành phần môi trƣờng của tỉnh, nhất là môi trƣờng nƣớc và không 

khí.  

Sở Tài nguyên và Môi trƣờng là cơ quan tham mƣu chính cho UBND tỉnh 

đối với công tác quản lý Nhà nƣớc về bảo vệ môi trƣờng trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng. Trong thời gian qua, Sở đã tham mƣu, xây dựng nhiều chƣơng trình, kế 

hoạch và cụ thể hóa công tác quản lý bằng các công cụ khác nhau, trong đó có 

công tác quan trắc chất lƣợng môi trƣờng. Kết quả thực hiện Chƣơng trình quan 

trắc chất lƣợng môi trƣờng hàng năm là cơ sở để cung cấp dữ liệu, thông tin theo 

dõi diễn biến chất lƣợng môi trƣờng trên địa bàn tỉnh, phục vụ xây dựng báo cáo 

hiện trạng môi trƣờng tỉnh hàng năm và 05 năm, báo cáo hiện trạng môi trƣờng 

Quốc gia, đề xuất các biện pháp quản lý, xử lý, bảo vệ môi trƣờng và quản lý 

thông tin dữ liệu quan trắc môi trƣờng của tỉnh Cao Bằng…Tuy nhiên, Kế hoạch 

quan trắc chất lƣợng môi trƣờng hiện nay đã phát sinh rất nhiều tồn tại, bất cập, 

cụ thể: 

- Kế hoạch quan trắc chất lƣợng môi trƣờng hiện tại chƣa phản ánh đầy đủ 

hiện trạng môi trƣờng theo tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; chƣa theo 

kịp quy hoạch phát triển của các ngành, các cấp; chƣa bao phủ hết các điểm 

nhậy cảm về ô nhiễm; 

- Công tác quan trắc môi trƣờng đƣợc thực hiện với tần suất thấp,  chƣa 

đảm bảo theo các hƣớng dẫn, quy định hiện hành, một số vị trí quan trắc không 

còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Từ đó, chuỗi thông tin dữ liệu thu nhận 

đƣợc chƣa đảm bảo đầy đủ để phục vụ công tác đánh giá diễn biến chất lƣợng 

các thành phần môi trƣờng trên địa bàn tỉnh. 

- Số lƣợng trạm quan trắc môi trƣờng tự động, liên tục đƣợc đầu tƣ còn ít, 

toàn tỉnh hiện nay có 02 trạm quan trắc môi trƣờng nƣớc mặt và 02 trạm quan 

trắc môi trƣờng không khí xung quanh tự động, liên tục truyền dữ liệu trực tiếp 

qua Trung tâm điều hành về Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. 

- Thông tin, dữ liệu quan trắc chƣa đƣợc quản lý thống nhất, đồng bộ. Hầu 

hết các dữ liệu hiện nay đƣợc lƣu trữ và quản lý theo các đợt quan trắc và lƣu trữ 
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riêng dƣới dạng các tệp dữ liệu (Excel hoặc Word), chƣa đƣợc quản lý theo mô 

hình cơ sở dữ liệu (gọi tắt là CSDL).  

Để nâng cao hiệu quả công tác quan trắc môi trƣờng, đáp ứng cho quá trình 

phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung và cung cấp số liệu với độ tin cậy 

cao phục vụ hiệu quả công tác bảo vệ môi trƣờng. Việc nghiên cứu, xây dựng và 

triển khai thực hiện “Mạng lƣới Quan trắc môi trƣờng tỉnh Cao Bằng giai đoạn 

2023 - 2025, định hƣớng đến năm 2030” trên cơ sở kế thừa và chọn lọc từ Kế 

hoạch quan trắc môi trƣờng đang thực hiện, điều chỉnh và đề xuất các điểm quan 

trắc mới, với tần suất và thông số quan trắc phù hợp Quy chuẩn Việt Nam hiện 

hành, đánh giá diễn biến chất lƣợng môi trƣờng và lập kế hoạch quan trắc môi 

trƣờng tỉnh Cao Bằng cho giai đoạn 2023 -2025, định hƣớng đến năm 2030 là 

hết sức cần thiết và phù hợp với điều kiện thực tiễn đang đặt ra. 

2. Căn cứ pháp lý  

- Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 ngày 13/11/2008;  

- Luật Thuế Bảo vệ Môi trƣờng số 57/2010/QH12, ngày 15/11/2010; 

- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12, 17/11/2010;  

- Luật Tài nguyên nƣớc số 17/2012/QH13, ngày 21/6/2012;  

- Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13, ngày 19/6/2013; 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13, ngày 29/11/2013;  

- Luật Khí tƣợng thủy văn số 90/2015/QH13, ngày 23/11/2015; 

- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14, ngày 24/11/2017; 

- Luật sửa đổi, bổ sung 37 luật có quy định liên quan đến quy hoạch số 

35/2018/QH14, ngày 19/11/2018; 

- Luật Bảo vệ Môi trƣờng Việt Nam số 72/2020/QH14, ngày 17/11/2020; 

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính Phủ ban hành 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nƣớc; 

- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/05/2019 của Thủ tƣớng Chính phủ 

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

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

Quy định chi tiết một số điều luật Bảo vệ môi trƣờng; 

-  Quyết định số 1570/QĐ-TTg ngày 06/9/2013 của Thủ tƣớng Chính phủ 

Phê duyệt Chiến lƣợc khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi 

trƣờng biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

- Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tƣớng Chính phủ về 

việc phê duyệt Quy hoạch mạng lƣới quan trắc tài nguyên và môi trƣờng quốc 

gia giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030; 

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

nguyên và Môi trƣờng quy định chi tết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 

Môi trƣờng; 
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- Thông tƣ số 21/2015/TT-BTNMT ngày 22/05/2015 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công nghệ tổng hợp đo đạc và 

bản đồ; 

- Thông tƣ số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính Hƣớng 

dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trƣờng; 

- Thông tƣ số 32/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng Quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trƣờng phục 

vụ lƣu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng; 

- Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng; 

- Thông tƣ số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng Quy định kỹ thuật quan trắc môi trƣờng và quản lý thông tin, dữ liệu 

quan trắc chất lƣợng môi trƣờng; 

- Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của 

UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Bộ đơn giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi 

trƣờng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

- Quyết định số 364/QĐ-STNMT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Sở Tài 

nguyên và Môi trƣờng về việc giao dự toán thu chi ngân sách năm 2022.  

- Thông tƣ số 16/2009/TT-BTNMT ngày 07/10/2009 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trƣờng (QCVN 

06:2009/BTNMT); 

- Thông tƣ số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trƣờng (QCVN 

26:2010/BTNMT); 

- Thông tƣ số 32/2013/TT-BTNMT ngày 25/10/2013 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trƣờng (QCVN 

05:2013/BTNMT); 

- Thông tƣ số 65/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trƣờng (QCVN 08-

MT:2015/BTNMT); 

- Thông tƣ số 66/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trƣờng (QCVN 09-

MT:2015/BTNMT); 

- Thông tƣ số 67/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trƣờng (QCVN 10-

MT:2015/BTNMT); 

- Thông tƣ số 78/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trƣờng (QCVN 

43:2017/BTNMT); 
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- QCVN 06:2009/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc 

hại trong không khí xung quanh; 

- QCVN 26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

- QCVN 05:2013/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng 

không khí xung quanh; 

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

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

cho phép của một số kim loại nặng trong đất; 

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

nƣớc mặt; 

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

nƣớc dƣới đất; 

- QCVN 43:2017/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng 

trầm tích. 

3. Mục tiêu 

3.1. Mục tiêu chung 

- Xây dựng “Mạng lƣới quan trắc môi trƣờng giai đoạn 2023-2025, định 

hƣớng năm đến 2030” đảm bảo khoa học, ƣu việt đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo 

vệ môi trƣờng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023 - 2025 và định hƣớng 

đến năm 2030, góp phần xây dựng công tác Quy hoạch mạng lƣới quan trắc tài 

nguyên và môi trƣờng quốc gia giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Thông qua bộ dữ liệu và hệ thống bản đồ các điểm quan trắc môi trƣờng, 

diễn biến chất lƣợng các thành phần môi trƣờng xung quanh đƣợc phản ánh 

khách quan, trung thực, tin cậy, đầy đủ và tổng quát, làm cơ sở để các cấp chính 

quyền trong và ngoài tỉnh hoạch định chính sách phát triển bền vững kinh tế - xã 

hội gắn bảo vệ môi trƣờng tại tỉnh Cao Bằng trong giai đoạn 2023-2025, định 

hƣớng đến năm 2030 và góp phần hỗ trợ cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ 

bảo vệ môi trƣờng của mình theo các quy định của Luật Bảo vệ môi trƣờng, các 

quy định pháp luật khác có liên quan. 

3.2. Mục tiêu cụ thể 

- Xây dựng và hoàn thiện mạng lƣới quan trắc môi trƣờng của tỉnh Cao 

Bằng giai đoạn 2023-2025, định hƣớng đến năm 2030 đảm bảo đồng bộ, tích 

hợp với hệ thống quan trắc môi trƣờng tự động đƣợc đầu tƣ phù hợp với đặc 

trƣng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo hòa nhập mạng lƣới quan trắc 

môi trƣờng quốc gia; 

- Kế thừa và chọn lọc, điều chỉnh và bổ sung các vị trí quan trắc mới, với 

tần suất và thông số quan trắc phù hợp các quy định hiện hành; 
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 - Thiết lập hệ thống công cụ để theo dõi diễn biến các nguồn tác động xấu 

lên môi trƣờng không khí xung quanh, nƣớc mặt, nƣớc dƣới đất, trầm tích, đất 

trên địa bàn tỉnh làm cơ sở cho việc đánh giá hiện trạng chất lƣợng và dự báo xu 

thế biến đổi môi trƣờng tỉnh Cao Bằng theo thời gian, không gian hàng năm. 

- Nâng cấp cơ sở dữ liệu quan trắc môi trƣờng, bảo đảm thông tin thông 

suốt, đồng bộ, có hệ thống và độ tin cậy cao trên cơ sở áp dụng Chƣơng trình 

“Đảm bảo chất lƣợng, kiểm soát chất lƣợng trong quan trắc môi trƣờng”; Cung 

cấp thông tin, số liệu về chất lƣợng môi trƣờng không khí, nƣớc phục vụ cho các 

cơ quan chức năng hoạch định phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Cao Bằng nhằm 

hƣớng tới mục tiêu phát triển bền vững. 

4. Nhiệm vụ 

4.1. Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu có sẵn liên quan đến nhiệm vụ 

+ Thu thập các số liệu hiện có về mạng lƣới quan trắc môi trƣờng trong hệ 

thống quan trắc môi trƣờng của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng tại khu vực Miền 

Bắc và trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; thu thập thông tin về cơ sở pháp lý liên quan 

đến hoạt động quan trắc môi trƣờng tại Việt Nam. 

+ Thu thập thông tin và các tƣ liệu có sẵn về điều kiện tự nhiên trên tỉnh 

Cao Bằng: số liệu đo nhiệt độ, độ ẩm, độ bốc hơi, lƣợng mƣa, tốc độ gió, hƣớng 

gió tại các trạm khí tƣợng; Số liệu đo tốc độ, mực nƣớc, lƣu lƣợng dòng chảy,... 

tại các trạm thủy văn; tài liệu về địa hình, địa chất; tài liệu về hiện trạng và định 

hƣớng quy hoạch khai thác sử dụng đất, nƣớc, khoáng sản, tài nguyên sinh học. 

+ Thu thập thông tin và tƣ liệu về điều kiện kinh tế - xã hội có liên quan 

đến việc gây tác động đến môi trƣờng tại tỉnh Cao Bằng: hiện trạng và quy 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2030 và Quy hoạch, kế hoạch phát 

triển một số ngành, lĩnh vực kinh tế chủ yếu trên địa bàn tỉnh (công nghiệp, 

nông nghiệp, làng nghề, thủy sản, du lịch,…) 

+ Thu thập thông tin về hiện trạng công tác quan trắc môi trƣờng của tỉnh 

Cao Bằng: thu thập các thông tin, thực trạng về quan trắc môi trƣờng hiện có 

của địa phƣơng, bao gồm: chƣơng trình quan trắc, các vị trí quan trắc môi 

trƣờng (không khí, nƣớc mặt, nƣớc dƣới đất, đất,..), các thông số quan trắc, thời 

gian và tần suất quan trắc, thiết bị và phƣơng pháp quan trắc; năng lực quan trắc 

của tỉnh: Cơ sở vật chất, nhân lực, kỹ thuật và kinh phí quan trắc môi trƣờng tại 

đơn vị có chức năng quan trắc môi trƣờng đã đƣợc các cơ quan có thẩm quyền 

cấp phép. 

+ Thu thập thông tin về hiện trạng các nguồn gây ô nhiễm và chất lƣợng 

môi trƣờng tỉnh Cao Bằng: thu thập số liệu về các nguồn ô nhiễm do hoạt động 

công nghiệp (làng nghề, nhà máy xí nghiệp ...); thu thập số liệu về nguồn ô 

nhiễm do các khu đô thị, khu dân cƣ, khu du lịch; Thu thập số liệu về các khu 

sản xuất nông nghiệp, khu nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp; Thu thập số liệu 

quan trắc chất lƣợng không khí, nƣớc mặt (sông, suối, hồ…), nƣớc dƣới đất, đất 

giai đoạn 2015-2021. 
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4.2. Điều tra, khảo sát thực địa nhằm rà soát các vị trí giám sát đang tồn 

tại và đề xuất bổ sung các trạm, các điểm quan trắc mới 

Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trƣờng các huyện, thành phố khảo 

sát thực địa: 

- Khảo sát thực địa nhằm xác định các vị trí quan trắc chất lƣợng không 

khí, nƣớc mặt (sông, suối, khe, hồ...), nƣớc dƣới đất, đất, trầm tích. 

- Xác định các vị trí quan trắc nền (ít bị tác động từ hoạt động phát triển 

KT-XH, đầu nguồn các sông, suối chảy vào địa phận tỉnh Cao Bằng) và quan 

trắc tác động. 

- Dự thảo các Báo cáo chuyên đề và Thuyết minh Mạng lƣới quan trắc môi 

trƣờng tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023-2025, định hƣớng đến năm 2030. 

- Xây dựng bản đồ vị trí quan trắc với các thành phần không khí xung 

quanh, nƣớc mặt, nƣớc dƣới đất, đất và trầm tích trên bản đồ tỷ lệ 1:100.000 cho 

các giai đoạn cụ thể: 01 bản đồ mạng lƣới quan trắc môi trƣờng tỉnh Cao Bằng 

giai đoạn 2023-2025; 01 bản đồ mạng lƣới quan trắc môi trƣờng tỉnh Cao Bằng 

giai đoạn 2026-2030 và 01 bản đồ tổng hợp cả 02 giai đoạn. 

4.3. Tổ chức Hội thảo chuyên đề và nghiệm thu 

Hội thảo chuyên đề lấy ý kiến góp ý cho mạng lƣới quan trắc và Hội đồng 

nghiệm thu Báo cáo tổng kết nhiệm vụ. 

5. Đối tƣợng, phạm vi thực hiện  

- Phạm vi không gian: Các thành phần môi trƣờng tự nhiên, kinh tế- xã hội 

của các huyện/thị/thành phố trong địa bàn tỉnh Cao Bằng; các thành phần về 

không khí xung quanh, nƣớc dƣới đất, nƣớc mặt, trầm tích và đất. 

- Phạm vi thời gian: đƣợc phân kỳ theo 2 giai đoạn: 2023-2025; 2026-2030. 

6. Phƣơng pháp thực hiện 

- Phƣơng pháp thu thập thông tin, tài liệu: 

Những thông tin trực tiếp: thu thập từ các cơ quan quản lý liên quan, các số 

liệu quan trắc môi trƣờng,…và các thông tin khác do các cơ quan chuyên môn 

đã thực hiện; thu thập thông qua điều tra, khảo sát thực tế tại hiện trƣờng. 

Những thông tin gián tiếp: đƣợc thu thập thông qua những tài liệu khoa học 

đã đƣợc công bố, các thông tin đã đƣợc đăng tải qua phƣơng tiện thông tin liên 

quan đến quan trắc môi trƣờng. 

- Phƣơng pháp khảo sát thực địa: 

Trên cơ sở tổng hợp thông tin, tài liệu có liên quan, nghiên cứu thông tin 

trên bản đồ, tiến hành đánh giá và lựa chọn sơ bộ những nội dung, thông tin cần 

phải khảo sát, nắm bắt thực tế. Phƣơng pháp này đƣợc thực hiện song song với 

việc sử dụng GPS định vị tọa độ nhằm đảm bảo tính chính xác, tính khách quan 

trong nghiên cứu bất cứ đối tƣợng nào. Để có thể xác định các vị trí quan trắc, 

việc khảo sát thật kỹ vị trí, điều kiện tự nhiên, các tác động của nguồn ô 
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nhiễm,… sẽ là cơ sở đề xuất những giải pháp cho việc thiết lập hệ thống quan 

trắc môi trƣờng cho tỉnh Cao Bằng. 

- Phƣơng pháp kế thừa:  

Kế thừa các khảo sát, báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh, các báo cáo về hiện trạng môi trƣờng của tỉnh trƣớc đây, bản đồ hành chính 

của tỉnh, các đề tài, dự án đã đƣợc công bố... Việc kế thừa những tài liệu nêu 

trên hoàn toàn có ích cho việc thực hiện báo cáo này.  

- Phƣơng pháp phân tích, đánh giá, tổng hợp: 

Trên cơ sở các số liệu quan trắc môi trƣờng nhiều năm ở Cao Bằng và các 

tài liệu liên quan đã thu thập đƣợc từ các sở, ngành, xử lý số liệu, phân tích và 

đánh giá sự phù hợp của mạng lƣới quan trắc môi trƣờng hiện tại ở tỉnh Cao 

Bằng cùng với các nguồn gây tác động trong những năm qua để làm cơ sở cho 

việc, đề xuất xây dựng mạng lƣới quan trắc chất lƣợng môi trƣờng của tỉnh 

trong thời gian tới (ngắn hạn và dài hạn). 

- Phƣơng pháp bản đồ: Dựa trên Báo cáo thuyết minh, cụ thể hóa trên bản 

đồ hiện trạng tỉnh Cao Bằng tỷ lệ 1/100.000, múi chiếu 3
0
, kinh tuyến trục 

105
0
45’, hệ tọa độ quốc gia VN-2000; Sử dụng phần mềm  MicroStation V8i 

cập nhật tọa độ và biên tập các vị trí điểm quan trắc theo thành phần môi trƣờng. 

Mỗi thành phần môi trƣờng đƣợc biên tập 01 level riêng có ký hiệu thể hiện cho 

các giai đoạn. 

- Phƣơng pháp lấy ý kiến và thẩm định Báo cáo thuyết minh:  

Trên cơ sở các số liệu thu thập, khảo sát thực tế, tổng hợp, đánh giá xây 

dựng lấy ý kiến của các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành 

phố đối với dự thảo Đề cƣơng và dự thảo Báo cáo thuyết minh. 

Tổ chức Hội đồng thẩm định Báo cáo Thuyết minh Mạng lƣới quan trắc 

môi trƣờng tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023-2025, định hƣớng đến năm 2030. 
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CHƢƠNG I 

ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI 

TỈNH CAO BẰNG 

 

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN    

1.1. Vị trí địa lý  

Cao Bằng là tỉnh miền núi, biên giới, nằm ở vùng Đông Bắc, diện tích tự 

nhiên của tỉnh 6.700,3 km2, chiếm 2,02% diện tích tự nhiên của cả nƣớc, đƣợc 

giới hạn trong tọa độ địa lý từ 22021'21'' đến 23007'12'' vĩ độ Bắc và từ 

105016'15'' đến 106050'25'' kinh độ Đông. 

+ Phía Bắc và Đông Bắc giáp Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây của 

nƣớc Cộng hòa nhân dân Trung Hoa với đƣờng biên giới chung dài trên 333,403 

km.;  

+ Phía Nam giáp tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Lạng Sơn; 

+ Phía Đông và Đông Nam giáp tỉnh Lạng Sơn; 

+ Phía Tây giáp tỉnh Hà Giang và tỉnh Tuyên Quang. 

Tỉnh có 10 đơn vị hành chính trực thuộc, các đơn vị hành chính cấp huyện 

gồm: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hạ Lang, Hà Quảng, Hòa An, Nguyên Bình, Quảng 

Hòa, Thạch An, Trùng Khánh và thành phố Cao Bằng
1
. 

 
Hình 1.1. Bản đồ địa giới hành chính tỉnh Cao Bằng 

Trung tâm hành chính tỉnh là thành phố Cao Bằng cách thủ đô Hà Nội 286 

km theo đƣờng Quốc lộ 3, cách thành phố Lạng Sơn khoảng 130 km theo đƣờng 

Quốc lộ 4A qua thị trấn Đông Khê và từ đây có thể nối liền với tỉnh Quảng Ninh 

theo đƣờng Quốc lộ 4B và thủ đô Hà Nội theo đƣờng Quốc lộ 1A. Mặc dù là 

                                              
1
 Theo Nghị quyết số 864/NQ - UBTVQH14 ngày 10/01/2020 và Nghị quyết số 897/NQ - UBTVQH14 

ngày 11/02/2020 của Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội 
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một tỉnh có vị trí địa lý cách xa các trung tâm kinh tế lớn của miền Bắc và cả 

nƣớc, nhƣng lại có điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận với thị trƣờng Trung 

Quốc thông qua 3 cửa khẩu lớn là Tà Lùng, Trà Lĩnh và Sóc Giang, trong đó Tà 

Lùng là một trong 6 cửa khẩu Quốc tế lớn của quốc gia. Ngoài ra, Cao Bằng còn 

có các tuyến đƣờng giao thông đi các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn và thành phố 

Hà Nội khá thuận lợi.  

1.2. Đặc điểm địa hình 

Địa hình của tỉnh khá phức tạp với độ cao trung bình so với mặt biển trên 

300 m, thấp dần từ Bắc xuống Nam và từ Tây sang Đông, đỉnh cao nhất là ngọn 

núi Phia Oắc thuộc huyện Nguyên Bình có độ cao 1.931 m. Địa hình của tỉnh 

đƣợc chia thành 3 vùng rõ rệt là vùng núi đất, vùng núi đá, vùng bình địa trũng.  

+ Vùng bình địa trũng (vùng trung tâm): địa hình của vùng khá bằng 

phẳng, bao gồm đồi thấp xen kẽ các cánh đồng tƣơng đối rộng. Phân bố chủ yếu 

ở huyện Hoà An, thị xã Cao Bằng và các xã phía Nam huyện Hà Quảng. Độ cao 

trung bình của vùng so với mặt biển là khoảng 100 - 200 m.  

+ Vùng núi đất: chạy từ phía Tây Bắc huyện Bảo Lạc, qua huyện Nguyên 

Bình xuống phía Tây Nam huyện Thạch An. Là vùng có địa hình chia cắt mạnh, 

độ dốc lớn, độ cao trung bình so với mặt biển khoảng 300 đến 600 m. 

+ Vùng núi đá vôi: chạy từ phía Bắc dọc theo biên giới Việt - Trung, vòng 

xuống phía Đông Nam của tỉnh. Phân bố tập trung chủ yếu ở các huyện Hà 

Quảng, Trùng Khánh, Hạ Lang, Quảng Hoà. Vùng có địa hình núi đá cao, chia 

cắt phức tạp. 

Về địa thế thì phần lớn diện tích đất của tỉnh Cao Bằng có độ dốc cao, đặc 

biệt là ở những nơi có nhiều núi đá, có tới 75% diện tích đất đai có độ dốc trên 

25
0
. Kết quả xác định trên bản đồ nền địa hình tỷ lệ 1/100.000 của tỉnh cho thấy: 

+ Diện tích đất có độ dốc < 8
0
 chiếm 6,3% diện tích tự nhiên của tỉnh. 

+ Diện tích đất có độ dốc từ 8
0 

đến 25
0
 chiếm khoảng 18,7% diện tích tự 

nhiên của tỉnh. 

+ Diện tích đất có độ dốc từ 25
0 

- 35
0
 chiếm khoảng 30,4% diện tích tự 

nhiên của tỉnh.  

+ Diện tích đất có độ dốc trên 35
0 

chiếm khoảng 44,6% diện tích tự nhiên 

của tỉnh. 
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Hình 1.2. Bản đồ địa hình tỉnh Cao Bằng 

Nhìn chung, tỉnh Cao Bằng có địa hình khá đa dạng, bị chia cắt phức tạp 

bởi hệ thống sông suối khá dày, núi đồi trùng điệp, thung lũng sâu,… và sự phức 

tạp của địa hình tạo ra nhiều tiểu vùng sinh thái đặc thù cho phép Cao Bằng phát 

triển đa dạng cây trồng, vật nuôi. Tuy nhiên đặc điểm địa hình cũng gây ảnh 

hƣởng lớn đến việc giao lƣu phát triển kinh tế - xã hội và đầu tƣ phát triển hệ 

thống hạ tầng cơ sở đặc biệt là giao thông, đồng thời đã tạo ra sự manh mún đất 

trong sản xuất nông nghiệp và dễ gây ra hiện tƣợng rửa trôi, xói mòn đất trong 

mùa mƣa. 

1.3. Đặc điểm địa chất - thổ nhƣỡng 

1.3.1. Đặc điểm địa chất 

Địa chất của tỉnh Cao Bằng chia thành các hệ tầng chính là hệ tầng sông 

Hiến, hệ tầng Tốc Tát, hệ tầng Đại Thị, hệ tầng Phìa Phƣơng, Phú Ngữ, Thần Sa 

hệ tầng Đệ Tứ. Đặc điểm địa chất chung: 

- Đại bộ phận nền đá ở Cao Bằng là đá vôi hoặc đá vôi xen kẹp, nứt nẻ lớn 

theo các khe nứt dài, hang động nên khả năng trữ nƣớc kém, ít có khả năng làm 

các hồ chứa. 

- Có một số vỉa núi sa diệp thạch xen vôi có khả năng giữ nƣớc, thuộc vùng 

xã Chí Viễn, phía Nam xã Đàm Thủy (huyện Trùng Khánh) và huyện Nguyên 

Bình, tốc độ phong hóa mạnh tạo thành các đồi núi đất có lớp phủ (0,3÷0,5)m 

đến (1÷3)m và nhiều nơi có lớp phủ dày hơn 5m, có khả năng trồng rừng, cây 

công nghiệp và cây lâu năm. 

- Một số vỉa đá xâm nhập có khả năng giữ nƣớc thuộc phía Tây Nam và 

phía Nam huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm và vùng núi đất. 
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1.3.2. Đặc điểm thổ nhưỡng  

Kết quả tổng hợp trên bản đồ thổ nhƣỡng 1/1000 của tỉnh Cao Bằng cho 

thấy Cao Bằng có các loại đất chính sau: 

- Đất vàng đỏ trên đá phiến sét: Đây là loại đất có diện tích lớn nhất 

208.400 ha (chiếm tới 26,43% diện tích tự nhiên toàn tỉnh). Phân bố tập trung 

thành vùng rộng lớn ở huyện Hoà An, Bảo Lạc, Nguyên Bình, Thạch An, vùng 

thấp huyện Quảng Uyên và phía Nam huyện Trùng Khánh. Đất có thành phần 

cơ giới từ thịt trung bình đến thịt nặng, cấu trúc dạng cục, ngập nƣớc lâu sẽ có 

quá trình Glây hoá mạnh. Độ màu mỡ thuộc loại trung bình và khá. Do nền đá là 

phiến sét nên khả năng giữ nƣớc tốt, phù hợp với cây lúa, hoa màu, cây lâu năm 

và cây ăn quả. 

- Đất nâu đỏ trên đá vôi: Diện tích 18.273 ha, phân bố tập trung ở các 

huyện Phục Hoà, vùng cao Hà Quảng, một số xã ở huyện Trà Lĩnh, Hoà An, 

Thông Nông, Nguyên Bình... Nhìn chung đây là loại đất tốt, nhƣng khô, kết cấu 

rời rạc, thành phần cơ giới thịt trung bình, mức độ bão hoà bazơ khá, đất ít chua, 

do nền đá vôi nứt nẻ nhiều nên độ thấm nƣớc mạnh. 

- Đất vàng đỏ trên đá mắc ma bazơ trung tính: Diện tích 56.536 ha phân bố 

thành dải theo hƣớng Bắc Nam qua các xã thuộc Thành phố Cao Bằng và huyện 

Hoà An. Đất chứa nhiều Fe, Mg khi gặp nóng ẩm dễ gây phong hóa, phần trên 

đỉnh dễ kết von. Thành phần cơ giới thuộc loại thịt nhẹ, pha cát, độ màu mỡ 

thuộc loại trung bình. 

- Đất nâu đỏ trên đá mắc ma bazơ: Diện tích 24.188 ha, phân bố chủ yếu ở 

các đồi thấp thuộc vùng đá vôi, ở tầng đất mặt có thành phần cơ giới thịt nhẹ đến 

trung bình, kết cấu viên, tơi xốp, khả năng giữ nƣớc kém. Độ màu mỡ thuộc loại 

trung bình. 

- Đất vàng trên đá mắc ma axit: Diện tích 74.263 ha, phân bố ở các xã Dân 

Chủ (Hòa An), Vĩnh Quang (thành phố Cao Bằng), vùng Phia Oắc (Huyện 

Nguyên Bình). Lớp đất có thành phần cơ giới thịt nhẹ, tơi xốp, nhiều sạn thạch 

anh, đất chua. Độ màu mỡ thuộc loại nghèo (mùn tơi xốp 1,69%). 

- Đất vàng nhạt trên cát: Diện tích 54.204 ha, phân bố ở xã Khâm Thành 

(huyện Trùng Khánh), phƣờng Đề Thám (Thành phố Cao Bằng), xã Minh Long, 

Lý Quốc (huyện Hạ Lang)... Trên tầng đất mặt có màu xám, ẩm, thịt nhẹ, có 

nhiều sạn thạch anh. Đất chua (pH=4,1), nghèo dinh dƣỡng (mùn tổng số 

1,69%). 

- Đất nâu vàng trên phù sa cổ: Diện tích 4.647 ha, phân bố ở phƣờng Đề 

Thám, xã Vĩnh Quang (Thành phố Cao Bằng), xã Mỹ Hƣng, Tà Lùng (huyện 

Phục Hoà). Trên tầng đất mặt có thành phần cơ giới thịt nhẹ, có phản ứng chua 

(pH=4,5), hàm lƣợng mùn nghèo 1,7%. 

- Đất đỏ vàng biến đổi do trồng lúa: Diện tích 16.897 ha, loại đất này phân 

bố ở hầu khắp các thung lũng trên địa bàn tất cả các huyện trong tỉnh, đất hơi 

chua (pH=5,8). 
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- Đất dốc tụ, thung lũng: Diện tích 13.666 ha, đất phân bố dọc theo các lƣu 

vực sôngvà thung lũng đá vôi. Loại đất này hình thành do tích tụ của các sản 

phẩm từ trên cao đƣa xuống, do vậy độ phì tƣơng đối lớn. 

- Đất phù sa: Diện tích 5.313 ha, phân bố chủ yếu ở cánh đồng Hoà An. 

Đất có thành phần cơ giới nhẹ, có phản ứng chua đến trung tính. 

1.4. Đặc điểm khí hậu - thuỷ văn 

1.4.1. Đặc điểm khí hậu 

Chế độ khí hậu tỉnh Cao Bằng thuộc dạng khí hậu chuyển tiếp sang chế độ 

khí hậu á nhiệt đới. Có nét đặc trƣng riêng so với các tỉnh khác trong vùng Đông 

Bắc, một phần chịu ảnh hƣởng của chế độ gió mùa, một phần còn lại chịu ảnh 

hƣởng của chế độ khí hậu lục địa. Hàng năm chế độ khí hậu Cao Bằng đƣợc 

chia thành 2 mùa: 

+ Mùa mƣa trùng với mùa nóng từ tháng 5 đến tháng 9, lƣợng mƣa chiếm 

tới (75÷78)% tổng lƣợng mƣa cả năm, nhiệt độ trung bình tháng từ (20÷28)
0
C. 

+ Mùa khô trùng với mùa lạnh từ tháng 6 đến tháng 3 năm sau, lƣợng mƣa 

chiếm khoảng (22÷25)% lƣợng mƣa cả năm, nhiệt độ bình quân tháng từ 

(12÷19)
0
C. 

Tháng 4 và tháng 10 là tháng giao mùa, thời tiết có tính chất mùa hè nhiều 

hơn, trong mùa đông đôi khi cũng vẫn xuất hiện từ 3÷4 đợt gió Nam nắng nóng. 

- Chế độ nhiệt: Nhiệt độ trung bình năm dao động trong khoảng từ 19,8
0
C 

đến 21,6
0
C, mùa hè có nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng từ 25

0
C đến 

28
0
C, mùa đông có nhiệt độ trung bình dao động khoảng từ 14

0
C đến 18

0
C. 

Tổng tích ôn trong năm đạt từ 7.000 đến 7.500
0
C. 

- Chế độ nắng: Tổng số giờ nắng trung bình toàn tỉnh khoảng 1.500 giờ (tại 

trạm khí tƣợng Cao Bằng). Tháng có số giờ nắng ít nhất là vào tháng 1, 2, nhiều 

nhất vào các tháng 7, 8, 9. 

- Chế độ mưa: Cao Bằng bị án ngữ bởi cánh cung Ngân Sơn, Bắc Sơn và 

Đông Triều thuộc vùng núi Đông Bắc cho nên mùa Đông ở đây lạnh và khô hơn 

so với các vùng xung quanh. Lƣợng mƣa trung bình năm vào loại thấp và phân 

bố không đồng đều theo thời gian và không gian. Theo số liệu quan trắc, vùng ít 

mƣa nhất là Nà Giàng (huyện Hà Quảng), Đông Khê (huyện Thạch An) lƣợng 

mƣa trung bình năm vùng này khoảng 1.340mm. Nơi có lƣợng mƣa trung bình 

năm cao nhất là Nguyên Bình (1.815mm). 

+ Mùa mƣa bắt đầu từ tháng 5 và kết thúc vào cuối tháng 9, các tháng còn 

lại là mùa khô, mƣa ít. Lƣợng mƣa mùa mƣa chiếm tỷ trọng lớn so với lƣợng 

mƣa cả năm (chiếm khoảng 75÷78% tổng lƣợng mƣa năm). Tháng mƣa nhiều 

nhất thƣờng là tháng 7 và tháng 8. Lƣợng mƣa trung bình các tháng 6, 7 và 8 

khoảng 200÷300 mm/tháng. Tháng mƣa nhiều nhất đã quan trắc đƣợc ở khu vực 

Trà Lĩnh là 846 mm (tháng 7 năm 1971). 

Lƣợng mƣa ngày đặc biệt lớn ít xảy ra, những trận mƣa lớn nhất cũng chỉ 

khoảng 150÷200 mm/ngày. Tại khu vực Trà Lĩnh ngày mƣa lớn nhất quan trắc 

đƣợc là 285,2 mm (9/8/1968). Nhƣ vậy, vùng này ít khả năng có những trận 
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mƣa lớn để có thể gây ra lũ lớn trên các dòng chính. 

+ Ngay sau mùa mƣa là các tháng ít mƣa, lƣợng mƣa trung bình các tháng 

mùa khô rất nhỏ (dƣới 100mm/tháng), tháng ít mƣa nhất thƣờng là tháng 7 với 

lƣợng mƣa trung bình khoảng 20÷30mm. Có những nơi hầu nhƣ cả tháng không 

mƣa. Lƣợng mƣa trong cả mùa khô chiếm khoảng 22÷25% tổng lƣợng mƣa cả 

năm. 

Số ngày có mƣa trong năm khoảng 120÷140 ngày. Tùy theo từng năm, 

lƣợng mƣa có biến động đáng kể so với giá trị trung bình năm: 

+ Năm ít mƣa nhất quan trắc đƣợc ở Đông Khê là 750,6 mm (năm 1963) 

+ Năm mƣa nhiều nhất khoảng 2.500mm (đã xuất hiện ở Trùng Khánh là 

2.570 mm: năm 1968). 

- Lượng bốc hơi: Cao Bằng nằm trong khu vực miền núi có điều kiện khí 

hậu khô, lạnh nên lƣợng bốc hơi trong vùng này tƣơng đối lớn. Tổng lƣợng bốc 

hơi trung bình khoảng 750mm đến trên 1000 mm/năm. 

- Độ ẩm không khí: So với các vùng lân cận khác, độ ẩm không khí của 

tỉnh Cao Bằng tƣơng đối thấp, trung bình năm vào khoảng 81% đến 83%. Biến 

trình của độ ẩm nói chung là độ ẩm lớn nhất thƣờng xảy ra vào giữa mùa hè 

(tháng 7 và 8). Tháng có độ ẩm nhỏ nhất thƣờng xảy ra vào các tháng 12 và 

tháng 1. Độ ẩm tối thấp ở nhiều nơi xuống tới giá trị rất thấp, ở Trùng Khánh 

ngày 2/I/1974 độ ẩm đã quan trắc đƣợc có giá trị là 6%. Độ ẩm nhỏ nhất trung 

bình của vùng này khoảng 18÷20%. 

- Chế độ gió: Mùa đông hƣớng gió thịnh hành của Cao Bằng là hƣớng 

Đông Bắc và mùa hè là hƣớng Đông Nam, hƣớng gió và tốc độ gió từng khu 

vực chịu sự ảnh hƣởng của địa hình và hƣớng núi. Cao Bằng là nơi đón gió mùa 

Đông Bắc tràn vào, đã tạo nên đặc điểm chế độ khí hậu có mùa đông khô lạnh, 

độ ẩm thấp, ít mƣa, đây là yếu tố bất lợi cho sản xuất nông nghiệp và đời sống 

ngƣời dân. Tốc độ gió trung bình năm là 0,6÷1,4m/s. Tốc độ gió cao nhất vào 

tháng 3 và tháng 4 tốc độ đạt 0,9÷1,8m/s, tốc độ gió thấp nhất vào tháng 8 từ 

0,3÷1,1m/s. Thấp nhất ở huyện Bảo Lạc do đƣợc các dãy núi che chắn. 

Ngoài các đặc điểm khí hậu, thời tiết nhƣ trên thì trên địa bàn tỉnh nhiều 

khi cũng xuất hiện sƣơng muối, sƣơng mù, dông, lốc, mƣa đá và đặc biệt là mùa 

mƣa lớn gây lũ quét ảnh hƣởng xấu đến sản xuất và sinh hoạt của ngƣời dân. 

Sƣơng muối thƣờng xảy ra vào tháng 1 (cũng có khi vào tháng 2 và 12), có 

nhiều khả năng xuất hiện ở những vùng địa hình trũng và khuất gió, trung bình 

cả năm có khoảng 3÷4 ngày có sƣơng muối. Sƣơng mù xuất hiện vào cuối mùa 

hạ, đầu mùa đông (khoảng 60÷70 ngày/năm), thƣờng tập trung ở những vùng 

trũng, thấp. Mƣa phùn xuất hiện vào tháng 2, 3 xảy ra khoảng 30÷40 ngày/năm 

ở vùng thấp, ở các vùng cao khoảng 50÷60 ngày/năm. Hiện tƣợng đông cũng 

thƣờng xảy ra khoảng 80÷90 cơn/năm, thƣờng xảy ra vào mùa hè, tháng 7 là 

tháng có dông nhiều nhất. 

1.4.2. Đặc điểm sông ngòi, thuỷ văn 

Cao Bằng là vùng thƣợng nguồn của hai hệ thống sông Hồng và sông Tả 

Giang (Trung Quốc). Trên địa bàn tỉnh có khoảng 1.200 sông, suối lớn nhỏ có 
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chiều dài từ 2 km trở lên, với tổng chiều dài khoảng 3.175 km, mật độ sông, suối 

khá dầy khoảng 0,47 km/km
2
. Trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có các hệ thống sông 

chính sau: 

- Sông Bằng: Bắt nguồn từ núi Nà Vài cao 600m, cách Sóc Giang về phía 

Tây Bắc 10 km, chảy theo hƣớng Tây Bắc - Đông Nam và nhập vào sông Tây 

Giang tại Long Châu ở độ cao 140m. Lƣu vực sông Bằng ở phía Đông Nam 

cánh cung Ngân Sơn , là đƣờng phân thủy lớn nhất khu Đông Bắc Bắc Bộ, toàn 

bộ vùng thung lũng sông nằm giữa một vùng cao nguyên đá vôi rộng lớn ở phía 

Bắc với cánh cung Ngân Sơn đồ sộ, cao nhất khu Đông Bắc nằm ở phía Tây lƣu 

vực. Phần thƣợng lƣu sông Bằng  chảy len lỏi trong một vùng đá vôi hiểm trở , 

cao nguyên Pác Bó nằm ở phía Tây Bắc vùng này. Theo hƣớng tây Bắc - Đông 

Nam, sông Bằng chảy gần tới Nƣớc Hai thì gặp sông Dẻ Rào, cách cửa sông 

chính 73km. Từ Nƣớc Hai, sông Bằng chảy vào một cánh đồng phù sa trù phú 

kéo dài tới tận thành phố Cao Bằng. Từ phía dƣới thành phố Cao Bằng, sông 

Bằng đào qua vùng đá vôi thành một hẻm rất sâu, ngăn cách hai vùng cao 

nguyên Đông Khê và Quảng Uyên. Tới gần biên giới Việt Nam - Trung Quốc, 

sông Bằng nhận thêm nƣớc của sông Bắc Vọng từ phía bờ trái rồi chảy qua 

Trung Quốc. Độ dốc đáy sông là 1,99‰ , riêng ở đoạn thƣợng lƣu, khoảng 

30km đầu tiên độ dốc đáy sông đạt tới 43m/km. Từ Nƣớc Hai đến Xuân Quang , 

độ dốc đáy sông rất nhỏ, địa hình đồng bằng thể hiện rõ rệt. Sông Bằng có diện 

tích lƣu vực đến cửa ra là 4.560 km
2
 (kể cả sông Bắc Vọng). Trong đó diện tích 

lƣu vực phần đá vôi là 1.850 km
2
, diện tích lƣu vực sông Bằng thuộc tỉnh Cao 

Bằng là 3.377 km
2
 (không kể sông Bắc Vọng) và có trạm đo thủy văn tại thành 

phố Cao Bằng với diện tích lƣu vực 2.880 km
2
. Sông chảy qua địa phận tỉnh Cao 

Bằng dài 110 km với 4 phụ lƣu là sông Dẻ Rào, sông Hiến, sông Trà Lĩnh, sông 

Bắc Vọng; độ dốc lƣu vực là 20%, mật độ lƣới là 0,91 km/km
2
, hệ số uốn khúc 

là 1,29. 

+ Sông Dẻ Rào: bắt nguồn từ biên giới Việt - Trung, chảy theo hƣớng Tây 

Bắc - Đông Nam, chảy qua huyện Thông Nông, Hòa An, nhập lƣu với sông 

Bằng tại thị trấn Nƣớc Hai. Sông có chiều dài 53 km, diện tích toàn lƣu vực là 

711 km
2
 trong đó phần thuộc địa phận tỉnh Cao Bằng là 686 km

2
. Sông có nhánh 

lớn là sông Nguyên Bình bắt nguồn từ xã Thể Dục, huyện Nguyên Bình chảy 

theo hƣớng Tây - Bắc, khi ra khỏi địa phận xã Minh Thanh, sông đổi hƣớng 

chảy Nam - Bắc và nhập với sông Dẻ Rào tại xã Trƣơng Lƣơng. 

+ Sông Hiến: Là phụ lƣu lớn nhất của sông Bằng ở phía bờ phải. Bắt nguồn 

từ vùng núi Khau Vài cao 1200m, đổ vào sông Bằng ở thành phố Cao Bằng tại 

Nƣớc Giáp, cách cửa sông chính 53km. Sông Hiến chảy theo hƣớng từ Tây Nam 

lên Đông Bắc, nằm hoàn toàn trong vùng diệp thạch thuộc đới sông Hiến. Độ 

cao bình quân lƣu vực thuộc loại lớn trong vùng, khoảng 526m. Độ cao từ trên 

400m trở lên chiếm trên 80% diện tích toàn lƣu vực. Độ dốc bình quân lƣu vực 

thuộc loại lớn nhất trong cả hệ thống sông Bằng Giang, đạt tới 26,8%. 

+ Sông Bắc Vọng: Là sông nhánh lớn nhất của hệ thống sông Bằng, bắt 

nguồn từ vùng núi Rủng Xuân, chảy theo hƣớng Tây Bắc - Đông Nam và tới 

biên giới Việt - Trung thì đổi sang hƣớng gần Bắc - Nam, nhập lƣu với sông 
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Bằng ở Thủy Khẩu, về phía bờ trái. Trong lƣu vực sông Bắc Vọng diện tích đá 

vôi nhiều, chiếm tới 47,3%. Lƣu vực sông Bắc Vọng có dạng dài, phụ lƣu song 

song với sông chính, hệ số uốn khúc đạt tới 1,29. 

- Sông Gâm:  

Là sông nhánh lớn của sông Lô, bắt nguồn từ Trung Quốc có tổng diện tích 

lƣu vực là 17.200 km
2
 (phần diện tích lƣu vực phía Việt Nam là 9.780 km

2
), tại 

Bảo Lạc có trạm đo dòng chảy với diện tích lƣu vực 4.060 km
2
. 

Sông Gâm chảy qua tỉnh Cao Bằng bắt đầu ở xã Khánh Xuân (huyện Bảo 

Lạc) và kết thúc ở thị trấn Pác Miầu (huyện Bảo Lâm), có diện tích lƣu vực là 

2.006 km
2
 (kể cả phần sông Năng). Các sông thuộc lƣu vực lớn của sông Gâm: 

sông Neo, Nho Quế và sông Năng. 

- Sông Quây Sơn: Bắt nguồn từ Trung Quốc, chảy qua huyện Trùng Khánh 

và huyện Hạ Lang với chiều dài là 38 km, tổng diện tích lƣu vực sông đến cầu 

biên phòng là 1.160 km
2
 (diện tích phần núi đá vôi là 850 km

2
), diện tích lƣu 

vực sông Quây Sơn thuộc Việt Nam là 489 km
2
 (cột mốc 49). Tại Bản Giốc có 

trạm đo dòng chảy với diện tích lƣu vực 1.660 km
2
. 

Các sông, suối thuộc lƣu vực lớn của sông Quây Sơn là sông Quây Sơn 

Tây, sông Quây Sơn Đông, suối Bản Viết, suối Na Vy và suối Gun. 

Sông suối ở Cao Bằng có cao trình bình quân lƣu vực tƣơng đối cao 

(khoảng 500900 m), độ dốc lƣu vực khá lớn (khoảng 1530%), sông tƣơng đối 

thẳng và có nhiều núi đá vôi nên khả năng điều tiết nguồn nƣớc giữa mùa mƣa 

và mùa khô bằng giải pháp công trình nhìn chung là không thuận lợi. Nhƣng đặc 

điểm nổi bật của sông suối tỉnh Cao Bằng là trong lƣu vực có nhiều núi đá vôi, 

nên tƣơng tác dòng chảy với lòng dẫn đã tạo nên nhiều danh lam thắng cảnh 

đẹp. 

Nhƣ vậy trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có hệ thống sông suối rất phong phú, 

tạo nên tiềm năng về nguồn nƣớc, nhƣng lƣu lƣợng dòng chảy lại phân bố không 

đều trong năm, tập trung vào mùa lũ (chiếm 60 - 80%) nên việc khai thác sử 

dụng cho sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn, đòi hỏi đầu tƣ lớn 

Bảng 1.1. Đặc trưng hình thái lưu vực sông chính tỉnh Cao Bằng 

Tên 

sông 

Độ 

cao 

nguồn 

sông 

(m) 

Chiều 

dài 

sông 

(km) 

Chiều 

dài 

lƣu 

vực 

(km) 

Chiều 

rộng 

bình 

quân 

lƣu vực 

(km) 

Độ cao 

bình 

quân 

lƣu vực 

(m) 

Diện tích 

hứng nƣớc 

(km
2
) 

Độ dốc 

bình 

quân 

lƣu vực 

(%) 

Mật độ 

lƣới 

sông 

(km/km

2) 

Hệ số 

phát 

triển 

đƣờng 

phân 

nƣớc 

Hệ 

số 

hình 

dạng 

Hệ 

số 

uốn 

khúc 

Toàn 

lƣu 

vực 

Phần 

đá 

vôi 

Sông 

Bằng 
600 108 102,5 44,5 482 

4560 

4000 
1850 20,1 0,91 1,37 0,44 1,29 

Sông 

Dẻ 

Rào 

1200 53,0 35,0 20,4 640 
711 

760 
337 17,4 0,63 1,35 0,58 1,51 

Sông 

Hiến 
1200 62,0 56,5 16,5 526 708  26,8 0,98 1,58 0,29 1,39 

Sông 

Bắc 
 90,0 90,0 12,4  

1110 

845 
530   1,73 0,14 1,28 
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Tên 

sông 

Độ 

cao 

nguồn 

sông 

(m) 

Chiều 

dài 

sông 

(km) 

Chiều 

dài 

lƣu 

vực 

(km) 

Chiều 

rộng 

bình 

quân 

lƣu vực 

(km) 

Độ cao 

bình 

quân 

lƣu vực 

(m) 

Diện tích 

hứng nƣớc 

(km
2
) 

Độ dốc 

bình 

quân 

lƣu vực 

(%) 

Mật độ 

lƣới 

sông 

(km/km

2) 

Hệ số 

phát 

triển 

đƣờng 

phân 

nƣớc 

Hệ 

số 

hình 

dạng 

Hệ 

số 

uốn 

khúc 

Toàn 

lƣu 

vực 

Phần 

đá 

vôi 

Vọng 

Sông 

Quây 

Sơn 

 
89 

38 
92,5 12,6 556 

1160 

489 
850   1,78 0,14 1,32 

Sông 

Gâm 
1400 

297 

217 
340 46,3 877 

17200 

9780 
1940 22,7  2,02 0,14 1,65 

(Nguồn: Đặc trưng hình thái lưu vực sông Việt Nam, 1985, Danh mục sông Việt 

Nam, 2010) 

 

Hình 1.3. Bản đồ hệ thống sông ngòi tỉnh Cao Bằng 

II. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ PHÁT SINH 

CHẤT THẢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2015-2021  

2.1. Thực trạng dân số và lao động  

2.1.1. Thực trạng dân số 

Đến năm 2021 dân số trung bình của toàn tỉnh ƣớc tính 537.978 ngƣời, 

tăng 4.892 ngƣời so với năm 2020 (tăng 0,92%), tăng 13.743 ngƣời so với năm 

2016 (tăng 2,62%). Trong tổng dân số năm 2021, dân số nam 269.534 ngƣời, 

chiếm 50,1%; dân số nữ 268.444 ngƣời, chiếm 49,9%; dân số thành thị 137.159 

ngƣời, chiếm 25,5%; dân số nông thôn 400.819 ngƣời, chiếm 74,5% (dân số 

thành thị tăng 23,0% so với năm 2015). Tỷ số giới tính của dân số năm 2021 là 

100,4 nam/100 nữ. 
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Bảng 1.2. Dân số trung bình phân theo giới tính và phân theo thành thị, 

nông thôn 

Năm 

Tổng số ngƣời 
(tỷ lệ tăng so 

với năm trƣớc 

%) 

Phân theo giới tính 
Phân theo thành thị, nông 

thôn 

Nam Nữ Thành thị Nông thôn 

2015 524.235 261.874 262.361 111.482 412.753 

2016 524.664 (0,08) 
259.398 (-

0,95) 
265.246 (1,09) 121.513 (8,99) 403.131 (-2,33) 

2017 526.418 (0,42) 263.215 (0,51) 263.203 (0,32) 115.520 (3,62) 410.898 (-0,45) 

2018 528.656 (0,43) 264.586 (0,52) 264.070 (0,33) 119.882 (3,78) 408.774 (-0,52) 

2019 530.856 (0,42) 265.940 (0,51) 264.916 (0,32) 124.516 (3,87) 406.340 (-0,60) 

2020 533.086 (0,42) 267.014 (0,40) 266.072 (0,44) 136.010 (9,23) 397.076 (-2,28) 

2021 537.978 (0,92) 269.534 (0,94) 268.444 (0,89) 137.159 (0,84) 400.819 (0,94) 

(Nguồn: Cục thống kê tỉnh Cao Bằng) 

2.1.2. Tổng số lao động từ độ tuổi 15 trở lên 

Lực lƣợng lao động từ 15 tuổi trở lên của toàn tỉnh năm 2021 ƣớc tính 

353.572 ngƣời, tăng 4.582 ngƣời so với năm 2020, bao gồm: Lao động nam 

179.332 ngƣời, chiếm 50,72% tổng số và lao động nữ 174.240 ngƣời, chiếm 

49,28%. Lực lƣợng lao động từ 15 tuổi trở lên khu vực thành thị 71.422 ngƣời, 

chiếm 20,2%; khu vực nông thôn 282.150 ngƣời, chiếm 79,8% (tăng 3.985 

ngƣời so với năm 2015. Trong đó nam 176.098 ngƣời chiếm 50,37%, nữ 

173.491 ngƣời chiếm 49,62%). 

Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong năm 2021 ƣớc tính 350.364 

ngƣời, tăng 1,29% so với năm 2020, bằng 99,09% lực lƣợng lao động từ 15 tuổi 

trở lên của toàn tỉnh. Trong tổng số lao động đang làm việc thì lao động trong 

ngành Nông, lâm nghiệp, thủy sản 251.526 ngƣời, chiếm 71,79%; lao động 

trong ngành Công nghiệp và xây dựng 29.956, chiếm 8,55% và lao động trong 

các ngành Dịch vụ 68.882 ngƣời, chiếm 19,66%. 

Bảng 1.3. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên phân theo giới tính và phân theo 

thành thị, nông thôn 

Năm 
Tổng số 

ngƣời 

Phân theo giới tính 
Phân theo thành thị, nông 

thôn 

Nam Nữ Thành thị Nông thôn 

2015 340.905 171.716 169.189 70.208 290.697 

2016 349.589 176.098 173.491 65.725 283.864 

2017 347.768 176.442 171.346 68.557 279.211 

2018 351.856 176.795 175.061 69.674 282.209 

2019 348.925 178.040 170.885 73.044 275.881 

2020 348.989 176.646 172.343 71.022 277.967 

2021 353.572 179.332 174.240 71.422 282.150 

(Nguồn: Cục thống kê tỉnh Cao Bằng) 

 



29 

2.2. Thực trạng khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi 

trƣờng, đa dạng sinh học và ứng phó biến đổi khí hậu 

2.2.1. Thực trạng khai thác các nguồn tài nguyên khoáng sản  

- Công tác thăm dò, khai thác, chế biến tài nguyên khoáng sản: Đến 

31/12/2020, còn 10 giấy phép thăm dò khoáng sản còn hiệu lực; có 08 Giấy phép 

thăm dò khoáng sản đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoặc đã đƣợc 

cấp Giấy phép khai thác khoáng sản. Tại thời điểm năm 2021, trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng có 37 Giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực, chủ yếu là nhóm 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thƣờng (27 giấy phép), nhóm khoáng sản 

kim loại có 7 giấy phép (vàng, sắt, mangan, đồng - niken); 3 giấy phép khai thác 

tận thu khoáng sản (sắt, thiếc). 

- Khoáng sản kim loại:  

+ Khoáng sản Sắt: Trên địa bàn tỉnh có 16 khu vực khoáng sản sắt đƣợc 

Trung ƣơng bàn giao về cho tỉnh quản lý, cấp phép trong giai đoạn trƣớc Luật 

Khoáng sản 2010. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh chỉ có 03 giấy phép 

khai thác quặng sắt còn hiệu lực; trong đó có 02 giấy phép khai thác tận thu 

khoáng sản và 01 giấy phép khai thác mỏ, đang tiến hành xây dựng cơ bản mỏ; 

Về chế biến quặng, hiện có 04 dự án chế biến quặng sắt đã đƣợc cơ quan có 

thẩm quyền cấp quyết định chủ trƣơng đầu tƣ, trong đó: 01 dự án đang hoạt 

động; 03 dự án dừng hoạt động do suy thoái kinh tế, giá thành sản xuất cao hơn 

giá bán sản phẩm, do thiếu nguyên liệu đầu vào, chƣa làm rõ đƣợc trình độ công 

nghệ, hiệu quả của dự án... 

+ Mangan: Trên địa bàn tỉnh có 07 khu vực khoáng sản mangan đƣợc 

Trung ƣơng bàn giao về cho tỉnh quản lý, cấp phép trong giai đoạn trƣớc Luật 

Khoáng sản 2010, đến thời điểm hiện tại các giấy phép khai thác đã hết hiệu lực 

khai thác
2
. 

 - Chì kẽm: Trên địa bàn tỉnh không có giấy phép thăm dò, khai thác 

khoáng sản chì - kẽm còn hiệu lực, chỉ có 01 tuyển nổi và 01 luyện chì - kẽm 

hoạt động không ổn định do thiếu nguồn nguyên liệu và đang hoàn thiện các thủ 

tục pháp luật liên quan để tiếp tục hoạt động. 

 -  Niken - đồng: Trên địa bàn tỉnh không có giấy phép thăm dò khoáng sản 

niken - đồng còn hiệu lực. Có 01 giấy phép khai thác quặng niken - đồng Suối 

                                              
2
 Hiện nay, có 03 mỏ mangan gồm Bản Mặc - Pắc Riếc, Nà Num, Bản Khuông đã đƣợc công bố là khu 

vực có khoáng sản phân tán nhỏ lẻ và đƣợc cấp lại giấy phép khai thác (02 mỏ: Nà Num và Bản Khuông). Các 

khu vực còn lại chƣa xác định đƣợc thẩm quyền của cơ quan cấp giấy phép khai thác khoáng sản, do chƣa đƣợc 

Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng công bố là khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ; các khu vực có khoáng sản 

này đều không thuộc quy hoạch khoáng sản của Trung ƣơng và đƣợc đƣa vào quy hoạch thăm dò, khai thác theo 

quy hoạch của địa phƣơng. Hiện có 03 giấy phép khai thác quặng mangan do UBND tỉnh cấp còn hiệu lực (mỏ 

Tốc Tát, mỏ Bản Khuông, mỏ Nà Num) và 05 dự án chế biến khoáng sản mangan đã đƣợc cơ quan có thẩm quyền 

cấp quyết định chủ trƣơng đầu tƣ đã hoàn thành xây dựng, trong đó: 03 Dự án sản xuất Fero mangan, 01 dự án 

Dioxit mangan điện giải, 01 Dioxit mangan điện giải và Feromangan. Tuy nhiên, do thiếu nguyên liệu và sản xuât 

không hiệu quả, chƣa làm rõ đƣợc trình độ công nghệ ... nên 05 dƣ án đến thời điểm hiện tại đang tạm dừng hoạt 

động. 



30 

Củn còn hiệu lực, nhƣng thực tế chƣa hoạt động khai thác do chƣa giải phóng 

đƣợc mặt bằng và đang hoàn thiện thăm dò bổ sung nâng cấp trữ lƣợng. Vì đang 

chờ hoàn tất đầy đủ các thủ tục pháp lý liên quan nên dự án chƣa thể triển khai 

bƣớc tiếp theo.  

 -  Khoáng sản thiếc – volfram: Đã đƣợc điều tra đánh giá và thăm dò tƣơng 

đối kỹ trên toàn bộ vùng Phia Oắc. Dự kiến thực hiện 1 dự án thăm dò khoáng sản 

cho 2 khu vực có triển vọng khoáng sản gồm thăm dò mỏ thiếc Nà Ngần và thăm 

dò bổ sung thiếc sa khoáng Nguyên Bình, nhƣng trên thực tế chƣa thực hiện dự án 

thăm dò nào. Trên địa bàn tỉnh không có giấy phép khai thác khoáng sản thiếc 

nào còn hiệu lực. Chỉ có 01 dự án sản xuất thiếc thỏi còn hiệu lực (khu vực mỏ 

thiếc Tĩnh Túc) và hoạt động ổn định. 

 -  Vàng: Trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có 02 dự án khai thác khoáng sản vàng 

(mỏ Khùng Khoáng và mỏ Thẩm Riềm, tại huyện Bảo Lâm) đang tiến hành xây 

dựng cơ bản mỏ, sau khi hoàn thành các nghĩa vụ, thủ tục pháp lý có liên quan sẽ 

đi vào hoạt động khai thác.  

- Khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường: Trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

có 33 mỏ VLXD thông thƣờng hiện có giấy phép khai thác còn hiệu lực (24 mỏ 

đá XD, 7 mỏ cát sỏi, 2 mỏ sét).  

+ Đá làm vật liệu xây dựng thông thường: Cao Bằng đã cấp 124 giấy phép 

thăm dò, khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thƣờng 

(VLXDTT), trong đó:  69 giấy phép thăm dò và 55 giấy phép khai thác. Hiện nay 

có 33 cơ sở chế biến đá xây dựng (nghiền đá thành các sản phẩm hợp quy cách) 

và 04 nhà máy sản xuất gạch không nung. Tới tháng 12/2021, trên địa bàn tỉnh có 

24 mỏ đá làm VLXD thông thƣờng đang đƣợc cấp phép hoạt động khai thác. 

Tổng công suất dự kiến đạt: 653.000 m
3
/ năm (đá nguyên khối).  

+ Cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường: Tính tới thời điểm cuối năm 

2021, toàn tỉnh còn 07 mỏ cát sỏi có giấy phép khai thác còn hiệu lực, tổng trữ 

lƣợng phê duyệt là: 2.532.136 m
3
; tổng công suất khai thác theo giấy phép là 

204.155 m
3
/năm, hàng năm cung ứng sản lƣợng cát, sỏi khoảng hơn 200.000 

m
3
/năm. Trong đó có 02 mỏ cát, sỏi đồi hoạt động sản xuất ổn định

3
. Còn lại các 

mỏ cát, sỏi lòng sông khai thác với công suất khai thác nhỏ 2.000 - 8.000 m
3
/năm, 

hoạt động khai thác không ổn định, sản lƣợng khai thác hàng năm thấp, trong đó 

có 03 Giấy phép đang thông báo tạm dừng hoạt động.  

 + Sét vật liệu xây dựng: Tổng số mỏ sét VLXD thuộc Quy hoạch khai thác 

là 12 mỏ, đã cấp giấy phép khai thác cho 5 mỏ. Đến năm 2021, có 02 mỏ có  giấy 

phép khai thác còn hiệu lực, trong đó 01 mỏ chƣa khai thác và 01 mỏ đang dừng 

khai thác. 

                                              
3
 (Mỏ cát, sỏi đồi Kéo Thin - Khau Cải của Công ty TNHH Hoàng Ngọc có công suất khai thác 150.000 

m
3
/năm; mỏ cát, sỏi đồi Cải Chắp của Công ty Cổ phần Hợp Lợi Cao Bằng đang xin điều chỉnh công suất khai thác 

từ 30.000 m
3
/năm lên 100.000 m

3
/năm );  
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+ Gạch tuynel: Năm 2020 sản xuất đƣợc 77,71/157,21 triệu viên so với tổng 

số vật liệu xây (Gạch tuynel chiếm 49% tổng số vật liệu xây sản xuất đƣợc trên 

địa bàn tỉnh). Gạch thủ công đã xóa bỏ hoàn toàn từ cuối năm 2017. 

- Vật liệu xây không nung (gạch bê tông): Thời điểm hiện tại có 13 đơn vị 

tham gia đầu tƣ, sản xuất VLXKN (với 15 nhà máy, dây chuyền). Tổng công suất 

thiết kế 143,5 triệu/năm; Tuy nhiên tính trong năm 2020, sản lƣợng sản xuất của 

15 nhà máy chỉ đạt 44,5 triệu viên, chiếm 31,01% so với tổng công suất thiết kế. 

Ngoài các nhà máy Gạch không nung (xi măng - cốt liệu) còn đƣợc các cở sở, các 

hộ  cá thể (khoảng 95 cơ sở, hộ cá thể) sản xuất công suất 40 triệu viên gạch/năm. 

2.2.2. Thực trạng khai thác bảo vệ nguồn nước 

Theo kết quả điều tra nhiệm vụ “Lập danh mục nguồn nƣớc phải lập hành 

lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng” đã xác minh đƣợc hiện trạng hình thái đặc 

điểm 11 nguồn nƣớc chính, xác minh đƣợc hiện trạng các công trình khai thác sử 

dụng nƣớc trên sông, hiện trạng xả thải vào nguồn nƣớc.  

a) Thực trạng khai thác 

Đã xác định đƣợc hiện trạng của 229 công trình khai thác sử dụng nƣớc chủ 

yếu là trạm bơm, thủy điện, phai đập, kênh dẫn nƣớc… phục vụ cho sinh hoạt, tƣới 

tiêu nông nghiệp và phát điện: Sông Bằng Giang 24 công trình, sông Bắc Vọng 24 

công trình, Quây Sơn 29 công trình, Dẻ Rào 13 công trình, sông Hiến 6 công trình, 

Minh Khai 16 công trình, Nà Khao 2 công trình, Nguyên Bình 8 công trình, Lê Nin 

9 công trình,  Trà Lĩnh 1 công trình và 97 công trình khai thác sử dụng nƣớc trên 

các sông suối nhánh có liên quan đến vùng điều tra
4
 

b) Thực trạng xả thải 

Đã điều tra, khảo sát 95 vị trí xả thải vào nguồn nƣớc, các nguồn thải chủ 

yếu là nƣớc thải sinh hoạt, kinh doanh và 1 số ít là nƣớc thải bệnh viện và công 

nghiệp. Các nguồn thải chủ yếu tập trung xả thải vào sông Bằng Giang, suối 

Gủn, sông Minh Khai, sông Bắc Vọng, sông Trà Lĩnh, suối Nguyên Bình.  

c) Công tác bảo vệ  

                                              
4
 Sông Bằng Giang: có 24 công trình khai thác bao gồm các trạm bơm, đập, phai, thủy điện và mƣơng 

dẫn nƣớc. Mục đích sử dụng cho hoạt động tƣới tiêu cho nông nghiệp, cấp nƣớc sinh hoạt và phát điện; Sông 

Bắc Vọng: có 24 công trình khai thác bao gồm các trạm bơm, thủy điện, đập, phai, guồng và mƣơng dẫn nƣớc. 

Mục đích sử dụng cho hoạt động tƣới tiêu cho nông nghiệp và phát điện; Sông Quây Sơn: có 29 công trình khai 

thác bao gồm các trạm bơm, thủy điện, đập, phai, guồng và mƣơng dẫn nƣớc. Mục đích sử dụng cho hoạt động 

tƣới tiêu cho nông nghiệp và phát điện; Sông Dẻ Rào: có 13 công trình khai thác bao gồm các trạm bơm, phai 

giữ nƣớc, đập, mƣơng, bể cấp nƣớc tập trung. Mục đích sử dụng cho hoạt động tƣới tiêu cho nông nghiệp; Sông 

Hiến: có 6 công trình khai thác bao gồm các trạm bơm, đập ngăn nƣớc, mƣơng, thủy điện. Mục đích sử dụng cho 

hoạt động tƣới tiêu cho nông nghiệp, cấp nƣớc đô thị và phát điện; Sông Minh Khai: có 16 công trình khai thác 

bao gồm các mƣơng dẫn nƣớc. Mục đích sử dụng cho hoạt động tƣới tiêu cho nông nghiệp; Sông Nà Khao: có 2 

công trình trạm bơm khai thác nƣớc. Mục đích sử dụng cho hoạt động tƣới tiêu cho nông nghiệp; Sông Nguyên 

Bình: có 8 công trình bao gồm các đập, phai, thủy điện, mƣơng dẫn nƣớc và trạm cấp nƣớc tập trung. Mục đích 

sử dụng cho hoạt động tƣới tiêu cho nông nghiệp, cấp nƣớc sinh hoạt và phát điện; Suối Lê Nin: có 9 công trình 

bao gồm các đập, phai, thủy điện, trạm bơm. Mục đích sử dụng cho hoạt động tƣới tiêu cho nông nghiệp và phát 

điện; Suối Trà Lĩnh: có 1 trạm bớm tƣới cho nông nghiệp; Ngoài ra còn có 97 công trình khai thác sử dụng nƣớc 

trên các sông suối nhánh, là các sông chảy vào các sông chính thuộc đối tƣợng điều tra. Các công trình này chủ 

yếu cấp nƣớc tƣới cho nông nghiệp. 
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Hiện nay đã xác định đƣợc Danh mục và phạm vi hành lang bảo vệ của 

từng nguồn nƣớc. Tổng kết lại có 50 đoạn sông với tổng chiều dài 353,3 km cần 

lập hành lang bảo vệ nguồn nƣớc. Theo đó đối với đoạn sông có chức năng 

chính là tạo không gian cho các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí, 

bảo tồn và phát triển giá các trị về lịch sử, văn hóa, du lịch, tín ngƣỡng liên 

quang đến nguồn nƣớc: 30m; đối với đoạn sông có chức năng chính là bảo vệ, 

bảo tồn và phát triển hệ sinh thái thủy sinh, các loài động, thực vật ven nguồn 

nƣớc: 30m; đối với đoạn sông có chức năng chính là Phòng, chống các hoạt 

động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nƣớc: 20m; đối với đoạn sông có 

chức năng chính là Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm nguồn 

nƣớc: 10 m. Đã xác định và phân loại đƣợc các nhóm ƣu tiên cắm mốc trên địa 

bàn tỉnh, căn cứ vào chức năng nguồn nƣớc, phân chia thành 2 nhóm cần cắm 

mốc và đặt ra kế hoạch cắm mốc vào giai đoạn 2020-2025 và 2026-2030
5
. 

2.2.3. Thực trạng công tác bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học 

2.2.3.1. Công tác bảo vệ môi trường 

Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục đƣợc coi là nhiệm 

vụ trọng tâm trong công tác bảo vệ môi trƣờng. Giai đoạn 2015-2020 đã ban 

hành 27 văn bản quy phạm pháp luật gồm: 07 Nghị quyết của Hội đồng nhân 

dân tỉnh và 20 Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Nhìn chung, các văn bản 

quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo, điều hành về tài nguyên và môi trƣờng 

đƣợc ban hành bám sát yêu cầu thực tiễn, tháo gỡ những vƣớng mắc trong các 

lĩnh vực nhƣ đất đai, khoáng sản, môi trƣờng, giải quyết những vấn đề còn bức 

xúc trong quản lý, sử dụng tài nguyên và môi trƣờng hợp lý phục vụ phát triển 

kinh tế - xã hội địa phƣơng
6
. 

                                              
5
 Nhóm 1: Các đoạn sông có 3 chức năng trở lên và có các chức năng ƣu tiên theo thứ tự trên, các đoạn 

sông 2 chức năng và ƣu tiên các đoạn có chức năng cấp nƣớc cho sinh hoạt hoặc các đoạn đang tiếp nhận nƣớc 

thải vào nguồn nƣớc . Nhóm này gồm có 15 đoạn nhƣ sau (tổng chiều dài cắm mốc là 95,1 km). Nhóm này gồm 

có Sông Bằng các đoạn  Đoạn 1_SB, Đoạn 3_SB,  Đoạn 7_SB, Đoạn 10_SB,  Đoạn 14_SB; Sông Tán Boum, 

đoạn 1_TB; Sông Hiến, các đoạn Đoạn 2_SH,  Đoạn 3_SH;  Suối Gủn, đoạn 1_SG; Suối Nguyên Bình, các đoạn  

Đoạn 2_NB,  Đoạn 3_NB;  Sông Bắc Vọng đoạn 9_BV;  Suối Trà Lĩnh, đoạn 1_TrL;  Sông Quây Sơn, đoạn 

4_QS. 

Nhóm 2: Các đoạn sông còn lại cần lập hành lang bảo vệ nguồn nƣớc trên tỉnh Cao Bằng. Tổng nhóm 

này bao gồm 20 đoạn với tổng chiểu dài 77,8 km. Nhóm này gồm có Sông Bằng, các đoạn Đoạn 5_SB, Đoạn 

12_SB;  Sông Tán Boum, các đoạn Đoạn 2_TB, Đoạn 4_TB; Sông Nà Khao, các đoạn Đoạn 1_NKh, Đoạn 

2_NKh;  Sông Dẻ Rào, các đoạn Đoạn 1_DR, Đoạn 2_DR, Đoạn 3_DR, Đoạn 4_DR;  Sông Nguyên Bình, các 

đoạn Đoạn 1_NB, Đoạn 4_NB,  oạn 5_NB; Sông Minh Khai, các đoạn Đoạn 1_MK, Đoạn 2_MK; Sông Bắc 

Vọng, các đoạn  Đoạn 2_BV,  Đoạn 4_BV,  Đoạn 5_BV,  Đoạn 7_BV;  Sông Quây Sơn, đoạn 2_QS. 
6
 Một số văn bản nổi bật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2015-2020: Nghị 

quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên và môi trƣờng trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng. Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 04/7/2017 của Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy về tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác bảo vệ môi trƣờng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 

13/7/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng quy định phân cấp quản lý Nhà nƣớc trong lĩnh vực môi trƣờng trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 02/5/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành quy 

chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trƣờng với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các 

cơ quan liên quan trong công tác quản lý Nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh Cao Bằng quy định về quản lý chất thải rắn 

sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cao Bằng  về việc Quy định phân cấp quản lý Nhà nƣớc trong lĩnh vực môi trƣờng trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng; Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy 
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Hàng năm báo cáo công tác bảo vệ môi trƣờng thƣờng xuyên đƣợc chú 

trọng, xây dựng báo cáo đầy đủ đúng quy định. Năm 2021 đã xây dựng và 

hoàn thành xong Báo cáo Hiện trạng công tác bảo vệ môi trƣờng 5 năm giai 

đoạn 2016-2020 trên địa bàn toàn tỉnh. 

Căn cứ Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tƣớng Chính 

phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trƣờng
7
. Ngày 

02/7/2021 UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch số 1638/KH-UBND về 

việc Triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trƣờng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Qua đó, Công tác bảo vệ môi trƣờng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đang từng bƣớc 

đƣợc triển khai đồng bộ, đúng lộ trình, kế hoạch đề ra. 

Hệ thống quản lý Môi trƣờng các cấp ngày càng đƣợc hoàn thiện: 

- Cấp tỉnh: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Cao Bằng đƣợc kiện toàn 

theo Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 16/06/ 2015 của UBND tỉnh Cao 

Bằng Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 19/2019/QĐ-

UBND ngày 18/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh 

Cao Bằng kèm theo Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 16/06/ 2015 của 

UBND tỉnh Cao Bằng
8
. Cơ cấu tổ chức gồm 01 giám đốc, 04 phó giám đốc giúp 

việc; 06 phòng ban thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc gồm: Văn phòng Sở, 

Thanh tra Sở, Phòng Kế hoạch - Tài nguyên nƣớc, Phòng đo đạc và khoáng sản, 

Phòng Quản lý đất đai, Chi Cục bảo vệ môi trƣờng. 03 đơn vị sự nghiệp gồm 

Trung tâm Quan trắc và Dữ liệu, Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trƣờng, 

Văn phòng Đăng ký đất đai. Tổng số cán bộ công chức, viên chức phục vụ cho 

công tác quản lý môi trƣờng tại sở là trên 130 cán bộ, ngoài ra còn cán bộ hợp 

đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp. 100% Các cán bộ, viện chức, công chức 

có trình độ đại học và trên đại học phần lớn và đƣợc đào tạo đúng chuyên ngành 

                                                                                                                                             
định quản lý, bảo vệ môi trƣờng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng. 

Các kế hoạch, quy chế phối hợp: Kế hoạch số 3183/KH-UBND ngày 02/10/2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tƣớng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải 

pháp cấp bách về bảo vệ môi trƣờng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Kế hoạch số 2249/KH-UBND ngày 25/7/2018 

của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 04/7/2017 của Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy về tăng 

cƣờng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trƣờng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Quy chế phối hợp 

số 995/QCPH/HG-CB ngày 23/5/2018 của UBND tỉnh Hà Giang và UBND tỉnh Cao Bằng về quản lý nhà nƣớc 

trong lĩnh vực tài nguyên nƣớc, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trƣờng ở các vùng giáp ranh địa giới hành 

chính giữa tỉnh Hà Giang và tỉnh Cao Bằng. 
7
 Luật Bảo vệ môi trƣờng số 72/2020/QH14 đƣợc Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 

17/11/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022; Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng; Thông tƣ số 02/2022/TTBTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trƣờng; 
8
 Theo đó Sở Tài nguyên và Môi trƣờng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thực 

hiện chức năng tham mƣu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng gồm: 

đất đai; tài nguyên nƣớc; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trƣờng; khí tƣợng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo 

đạc và bản đồ; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở 

http://www.tnmtthainguyen.gov.vn/images/stories/VBPQ/vb_lienquan/1856%20QD%20UBND.pdf
http://www.tnmtthainguyen.gov.vn/images/stories/VBPQ/vb_lienquan/1856%20QD%20UBND.pdf
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về quản lý tài nguyên và môi trƣờng, phù hợp chức năng nhiệm vụ, vị trí việc 

làm. 

- Cấp huyện, thị: Tỉnh Cao Bằng hiện nay có 10 đơn vị hành chính gồm (01 

thành phố, 09 huyện). Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng là cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND cấp huyện thực hiện chức năng tham mƣu, giúp UBND cấp huyện 

quản lý nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng gồm: đất đai, tài nguyên nƣớc, 

khoáng sản, môi trƣờng, biến đổi khí hậu. Mỗi phòng Tài Nguyên môi trƣờng có 

từ 1-2 cán bộ giúp việc cho công tác quản lý môi trƣờng. Các huyện, thị hiện 

nay cũng đều có các cán bộ chuyên trách về môi trƣờng, phù hợp chuyên ngành 

đào tạo trong quản lý tài nguyên và môi trƣờng. 

- Cấp xã: Các xã đƣợc giao nhiệm vụ giám sát công tác thực hiện bảo vệ 

môi trƣờng ở cơ sở, Phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý môi 

trƣờng. Hiện nay các xã trên địa bàn tỉnh đã có cán bộ kiêm nhiệm phụ trách 

môi trƣờng. 

2.2.3.2. Thực trạng công tác quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học 

Tỉnh Cao Bằng đã xây dựng Quy hoạch bảo tồn ĐDSH đến năm 2020 tầm 

nhìn đến năm 2030 từ năm 2014, đến nay chƣa có điều chỉnh.  Quy hoạch, quản 

lý vùng đệm còn những thiếu sót nhƣ chƣa xác định đƣợc rõ ranh giới, quy mô 

vùng đệm, chƣa có quy định rõ về đầu tƣ vùng đệm. Đầu tƣ cho ĐDSH còn 

nhiều hạn chế, đầu tƣ chƣa đúng mức cho các vấn đề quản lý, nhất là cho việc 

xây dựng chiến lƣợc và các văn bản pháp quy, tăng cƣờng năng lực quản lý các 

cấp ở địa phƣơng, nâng cao nhận thức cộng đồng và điều tra đánh giá ĐDSH. 

Công tác quản lý bảo tồn đa dạng sinh học còn nhiều bất cập, trƣớc hết là 

nhân sự. Số lƣợng kiểm lâm làm công tác quản lý các khu bảo tồn rất ít so với 

yêu cầu thực tế và quy định của nhà nƣớc. Để đảm bảo tốt công tác bảo vệ rừng 

thì ít nhất mỗi hạt cần khoảng từ 30 - 40 ngƣời, đó là chƣa kể nhu cầu thuê lao 

động hợp đồng tuần rừng cũng đặt ra rất cấp thiết. Bởi tính phức tạp công việc 

phát sinh theo mùa, theo từng thời điểm nên nếu chỉ dựa vào lực lƣợng kiểm lâm 

biên chế sẽ không thể hoàn thành yêu cầu của công việc. Kinh phí hoạt động, 

nhân lực, cơ sở hạ tầng, vật tƣ trang thiết bị và hệ thống thông tin liên lạc của 

Ban quản lý, hạt và các trạm kiểm lâm chƣa đáp ứng đƣợc công tác bảo vệ, 

trong khi đó hai khu bảo tồn thiên nhiên là nơi còn lƣu giữ nhiều nguồn gen 

động, thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng
9
. 

2.2.3.3. Thực trạng công tác ứng phó biến đổi khí hậu và phòng chống 

thiên tai 

Những năm gần đây, thời tiết, khí hậu có những biểu hiện diễn biến thất 

thƣờng mà rõ nhất là các biến cực trị khí hậu và các loại hình thiên tai. Nằm 

trong vùng núi Đông Bắc của Việt Nam nên ở tỉnh Cao Bằng xuất hiện khá 

                                              
9
 Với tài nguyên đa dạng sinh học trong khu bảo tồn đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi sức ép từ cộng đồng 

dân cƣ địa phƣơng với những tác động ở nhiều cấp khác nhau xung quanh khu bảo tồn, nhận thức của ngƣời dân 

địa phƣơng về công tác bảo tồn còn nhiều hạn chế, nhu cầu sử dụng, giá cả mặt hàng gỗ quý hiếm hiện nay quá 

cao. Chính vì vậy cần nhanh chóng thành lập một Ban quản lý với đầy đủ chức năng, cơ cấu tổ chức và nhân sự 

trên cơ sở những cơ chế chính sách phù hợp mới đáp ứng đƣợc công tác bảo tồn đa dạng sinh học của tỉnh. 
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nhiều giông, nhiều sƣơng muối, khá nhiều sƣơng mù và mƣa phùn. Do nằm xa 

biển nên thời tiết của khu vực chịu ảnh hƣởng gián tiếp của bão nhƣ gây mƣa 

lớn, lũ lụt, lũ quét, sạt trƣợt lở đất. Sạt lở đất, lũ quét, trƣợt lở đất đá là những 

hiện tƣợng thƣờng xuyên xảy ra khi có mƣa lớn tại các khu vực này.  

Bảng 1.4. Tổng hợp số liệu thiên tai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

TT Năm 

Số 

trận 

bão 

Số 

trận 

lũ, 

lụt 

Số 

trận 

lũ 

quét 

Số 

trận 

áp 

thấp 

nhiệt 

đới 

Số 

lƣợng 

các 

đợt 

sạt lở 

đất 

Hạn 

hán 

Thiên 

tai 

khác 

(Dông

, lốc 

xoáy) 

Thiệt 

hại về 

ngƣời 

(chết, 

mất 

tích) 

Thiệt 

hại về 

tài sản 

(tỷ 

đồng) 

1 2012 0 6 3 0 3 0 7 5 40,8 

2 2013 0 7 4 2 1 0 13 2 210,16 

3 2014 0 2 4 2 1 0 6 8 143 

4 2015 0 1 2 1 2 1 3 4 143,2 

5 2016 0 3 2 1 2 0 11 3 65,3 

6 2017 0 4 2 1 9 0 10 8 52,3 

7 2018 0 2 1 1 2 0 5 1 158,41 

8 2019 0 2 1 1 5 0 5 4 82,7 

Tổng Cộng        35 895,87 

(Nguồn: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược và Kế hoạch hành 

động quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 – 2020 của tỉnh Cao Bằng) 

Trong giai đoạn 2015 - 2020 đã triển khai thực hiện nhiều chƣơng trình kế 

hoạch liên quan đến ứng phó thiên tai và biến đổi khí hậu: Phối hợp với Ban 

Thƣờng trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ký kết 01 chƣơng trình phối hợp 

về bảo vệ môi trƣờng (Chƣơng trình phối hợp số 43/CTrPH-MTTQ-STNMT 

ngày 26/05/2017 về thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trƣờng 

giai đoạn 2017 - 2020); Phối hợp với các Sở, ban, ngành xây dựng kế hoạch 

thực hiện Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 về Kế hoạch hành động 

Quốc gia thực hiện chƣơng trình nghị sự 2030 vì sự nghiệp phát triển bền vững; 

Xây dựng Kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nƣớc năm 2019, lập kế hoạch tài 

chính NSNN năm 2019-2020 cho các nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp 

thuộc hợp phần biến đối khí hậu thuộc chƣơng trình mục tiêu ứng phó biến đổi 

khí hậu và tăng trƣởng xanh; Quyết định Số 1934/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 

Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ đƣợc giao tại Quyết 

định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tƣớng Chính phủ ban hành Kế 

hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng;  

Hiện nay, tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 2542/QĐ-UBND ngày 

15/12/2020 của UBND Cao Bằng quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành 

động ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050; Quyết định số 2541/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 phê duyệt kết 

quả “Đánh giá khí hậu tỉnh Cao Bằng”. Ngoài ra, Tỉnh đã bố trí kinh phí ngân 

sách địa phƣơng kết hợp với ngân sách Trung ƣơng để thực hiện các dự án đầu 
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tƣ  trọng điểm về ứng phó biến đổi khí hậu nhƣ nâng cấp và đầu tƣ mới hệ thống 

kênh mƣơng, hồ, kè sông suối...nhằm mục đích điều tiết khí hậu khu vực và 

phòng chống diễn biến của biến đổi khí hậu. Tỉnh đã triển khai thực hiện 02 dự 

án nguồn vốn thuộc Chƣơng trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng 

trƣởng xanh
10

. 

2.3. Thực trạng phát triển ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 

Giá trị gia tăng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng trƣởng bình quân cả 

thời kỳ 2015 -2021 đạt 2,65%/năm, trong đó, nông nghiệp tăng 3,25%/năm, thủy 

sản tăng 5,31%/năm. Trong nông nghiệp, trồng trọt tăng 2,53%/năm và chăn 

nuôi tăng 5,12%/năm là ngành đóng góp quan trọng vào tăng trƣởng của ngành 

nông, lâm nghiệp và thủy sản của Cao Bằng. Ngành nông nghiệp tuy quy mô giá 

trị gia tăng không lớn, song có những đóng góp quan trọng, góp phần ổn định 

đời sống nhân dân, nhất là ở khu vực miền núi, vùng cao. Thế mạnh về lâm 

nghiệp nhất là phát triển cây dƣợc liệu và rừng sản xuất của Cao Bằng chƣa 

đƣợc phát huy, giá trị gia tăng ngành lâm nghiệp 6 năm qua không những không 

tăng mà lại giảm 1,05%/năm từ 306 tỷ đồng năm 2010 xuống còn 275 tỷ đồng 

năm 2020, trong đó gỗ tròn khai thác giảm từ 55 tỷ đồng năm 2010 xuống còn 

29 tỷ đồng năm 2020. 

Cơ cấu nông nghiệp có sự chuyển dịch tích cực, tỷ trọng ngành trồng trọt 

giảm và tăng dần tỷ trọng ngành chăn nuôi. Nếu năm 2015, tỷ trọng giá trị sản 

xuất ngành trồng trọt là 59,12% thì đến năm 2020 giảm xuống 54,36% và năm 

2021 còn 50,4%, giảm gần 9 điểm % trong 7 năm; tỷ trọng chăn nuôi tăng từ 

22,77% năm 2015 lên 33,94% năm 2020 và 37,17% năm 2021, tăng 14,4 điểm 

% trong 7 năm. 

2.3.1. Thực trạng phát triển ngành trồng trọt 

Trong giai đoạn 2015 - 2021, diện tích cây lƣơng thực có hạt toàn tỉnh 

giảm 815,6 ha, tuy nhiên sản lƣợng lại tăng 19.840 tấn; Diện tích cây ngắn ngày 

giảm 3.817ha, sản lƣợng giảm 2.508 tấn; Diện tích cây lâu năm tăng 557 ha, sản 

lƣợng tăng 349 tấn. 

Bảng 1.5. Diện tích và sản lượng một số cây trồng trên địa bàn toàn tỉnh Cao 

Bằng giai đoạn 2015-2021 

STT 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Giai đoạn 

2015-

2021 

Tăng (+), 

Giảm ( - ) 

1 Diện tích/sản lƣợng cây lƣơng thực có hạt 

Diện tích 

(ha) 
70.539 69.212 70.667 70.242 69.715 69.791 69.724 -815,6 

Sản 263.096 252.407 276.501 275.465 278.913 281.439 282.900 + 19.840 

                                              
10

 Dự án xây dựng hồ chứa nƣớc Khuổi Khoán, xã Ngũ Lão, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng với tổng 

mức đầu tƣ là 459.411 triệu đồng; Dự án kè bờ trái sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng với tổng mức 

đầu tƣ dự kiến 320.000 triệu đồng. 
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lượng 

(tấn) 

2 Diện tích/ sản lƣợng cây ngắn ngày (hàng năm) 

Diện tích 

(ha) 
96.433 94.038 94.644 93.661 92.912 92.426 92.616 -3.817 

Sản 

lượng 

(tấn) 

230.529 223,958 247,840 274,340 255,359 227,055 228,021 -2.508 

3 Diện tích/sản lƣợng cây lâu năm (cây ăn quả) 

Diện tích 

(ha) 
2.405 2.447 2.461 2.442 2.606 2.687 2.692 +557 

Sản 

lượng 

(tấn) 

2.182 2.213 2.325 2.341 2.523 2.529 2.531 +349 

(Nguồn: Cục thống kê tỉnh Cao Bằng) 

2.3.2. Thực trạng phát triển ngành chăn nuôi 

Trong giai đoạn 2015 - 2021, chăn nuôi của tỉnh bƣớc đầu đã có sự chuyển 

dịch theo hƣớng sản xuất hàng hóa với quy mô nhỏ, đa dạng về sản phẩm. Tỷ lệ 

đàn gia súc, gia cầm có tăng, giảm qua từng năm, song tốc độ phát triển ngành 

chăn nuôi phù hợp với nhu cầu và đặc điểm của tỉnh, cơ cấu giá trị sản xuất chăn 

nuôi trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp trung bình chiếm trên 30%. Tổng 

đàn vật nuôi thực hiện đến hết năm 2021 so với năm 2015 nhƣ sau: Đàn trâu có 

104.604 con, giảm 8,3 % hay giảm 9.524 con so với năm 2015 (114.128 con); 

Đàn bò có 116.323 con, tăng 3,4 % hay tăng 4.003 con so với năm 2015 

(112.320 con); Đàn lợn có 313.057 con, giảm 8,9 % hay giảm 30.679 con so với 

năm 2015 (343.736 con); Đàn gia cầm có 2.842.844 con, tăng 21,1 % hay tăng 

589.281 con so với năm 2015 (2.244.563 con). 

Đối với thủy sản, trong những năm qua có chỉ số phát triển khá, diện tích 

thủy sản có tăng giảm qua các năm nhƣng luôn giữ trong khoảng 310-360 ha, 

tuy nhiên sản lƣợng và giá trị đã tăng lên đáng kế. Ƣớc thực hiện đến hết năm 

2021, sản lƣợng nuôi trồng thủy sản ƣớc đạt 434,1 tấn, tăng 23,6 % hay tăng 

102,8 tấn so với năm 2015 (331,3 tấn). 

2.3.3. Thực trạng lĩnh vực lâm nghiệp 

- Giai đoạn 2015 - 2021 thực hiện giao khoán bảo vệ rừng đƣợc 456.962,7 

lƣợt ha: Công tác khoanh nuôi tái sinh tự nhiên đƣợc 21.062 ha; Công tác trồng 

rừng đƣợc 7.441 ha (năm 2016 là 1.738 ha; năm 2017 là 2.037 ha; năm 2018 là 

2.219 ha; năm 2019 là 547 ha; năm 2020 là 1.1404 ha, năm 2021 là 1.847ha ). 

- Về tỷ lệ che phủ rừng: Tỷ lệ che phủ rừng tỉnh Cao Bằng tăng dần qua các 

năm cụ thể: Năm 2015 tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh là 53,8 %, năm 2020 là 55 

%, tăng 1,2%, năm 2021 đạt 56,54% tăng 1,54%. 

2.4. Thực trạng phát triển ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và 
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làng nghề  

2.4.1.  Đánh giá chung về thực trạng phát triển công nghiệp 

Giai đoạn 2015 - 2020 có tốc độ tăng trƣởng cao đạt 18,8% chủ yếu ngành 

chế biến, chế tạo và công nghiệp sản xuất, phân phối điện, khí đốt đạt mức tăng 

cao, công nghiệp CBCT tăng bình quân 13,81%/năm và công nghiệp sản xuất và 

phân phối điện, khí đốt, nƣớc nóng, hơi nƣớc, điều hoà không khí tăng tới 

43,57%/năm; có 08 nhà máy thủy điện (thủy điện Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 3, Bảo 

Lâm 3a, Thân Giáp, Hòa Thuận, Mông Ân, Khuổi Luông, Bảo Lạc B, Bạch 

Đằng, Tiên Thành) với tổng công suất lắp máy trên 179,8MW, chiếm 81% tổng 

công suất lắp máy của các nhà máy thủy điện đang phát điện trên địa bàn toàn 

tỉnh. Tốc độ tăng trƣởng tăng bình quân ngành công nghiệp tính theo GTSX đạt 

bình quân 23,88%/năm. 

Về chuyển dịch cơ cấu các ngành công nghiệp: Giai đoạn 2015 - 2020, 

công nghiệp không phải là ngành chiếm tỷ trọng lớn trong GRDP của tỉnh. Tuy 

nhiên cũng có sự tăng trƣởng, cụ thể năm 2015, tỷ trọng ngành công nghiệp 

chiếm 4,89% GRDP của tỉnh, đến năm 2020 tăng lên đạt 9,43%.  

Bảng 1.6. Tỷ trọng ngành công nghiệp trong GRDP tỉnh Cao Bằng  

giai đoạn 2016 - 2020 

Năm 

GRDP của tỉnh 

(Giá hiện hành, tỷ 

đồng) 

VA ngành 

Công nghiệp 

(Giá hiện hành, tỷ 

đồng) 

Tỷ trọng ngành 

công nghiệp trong 

GRDP toàn tỉnh 

(%) 

2015 12.352,38 603,53 4,89 

2016 13.165,03 660,89 5,02 

2017 14.495,23 1.006,61 6,94 

2018 16.191,15 1.352,81 8,36 

2019 17.459,97 1.434,68 8,22 

2020 19.016,33 1.836,6 9,43 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Cao Bằng năm 2020) 

  Cơ sở sản xuất công nghiệp: Cơ sở sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh hầu nhƣ phát triển chậm, năm 2015 có 1.466 cơ sở và 

tính đến hết năm 2020, tổng số cơ sở sản xuất công nghiệp toàn tỉnh có 2.167 cơ 

sở, tăng 701 cơ sở so với năm 2015, trong đó, có 119 doanh nghiệp (DN) sản 

xuất công nghiệp, chỉ tăng 38 doanh nghiệp so với năm 2015. Trong đó công 

nghiệp khai khoáng có 33 doanh nghiệp, công nghiệp chế biến, chế tạo có 77 

doanh nghiệp, sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nƣớc nóng, hơi nƣớc, điều 

hòa không khí có 06 doanh nghiệp và cung cấp nƣớc, hoạt động quản lý và xử lý 

rác thải nƣớc thải có 03 doanh nghiệp. Hoạt động sản xuất công nghiệp toàn tỉnh 

chủ yếu tập chung mô hình cơ sở cá thể nhỏ lẻ với tổng số 2.048 cơ sở, tăng 663 

cơ sở so với năm 2015. Hầu hết các cơ sở công nghiệp trên địa bàn có quy mô 

vốn đầu tƣ sản xuất nhỏ. Tính đến hết năm 2020, trên 73% số cơ sở doanh 



39 

nghiệp đang sản xuất công nghiệp có quy mô vốn dƣới 10 tỷ đồng, 20,5% số cơ 

sở có quy mô vốn từ 10 tỷ đến dƣới 200 tỷ đồng và khoảng 3% số doanh nghiệp 

CN có quy mô vốn từ 200 tỷ đến dƣới 500 tỷ đồng và gần 3,5% số cơ sở có quy 

mô vốn từ 500 tỷ đồng trở lên (doanh nghiệp sản xuất luyện kim).  

2.4.2. Thực trạng phát triển khu, cụm công nghiệp, TTCN và làng nghề 

a)  Khu công nghiệp: Trên địa bàn tỉnh quy hoạch 01 KCN với diện tích là 

80,94ha. Hiện nay KCN này chƣa hoàn thành xây dựng kết cấu hạ tầng và mới 

chỉ thu hút đƣợc 01 dự án với tổng vốn đăng ký là 16.9 tỷ đồng. 

b) Cụm công nghiệp: Đến nay trên địa bàn tỉnh có 03 CCN gồm CCN 

Hƣng Đạo diện tích 70ha tại thành phố Cao Bằng, tổng mức đầu tƣ giai đoạn 1 

là 438,5 tỷ đồng, nhƣng vẫn chƣa thu hút đƣợc DN đầu tƣ hạ tầng kỹ thuật; 

CCN miền Đông I diện tích 86ha tại thị trấn Tà Lùng (H. Quảng Hòa) cũng chƣa 

thu hút đƣợc doanh nghiệp đầu tƣ hạ tầng kỹ thuật; CCN Đề Thám (phƣờng Đề 

Thám, thành phố Cao Bằng) có 2 doanh nghiệp đƣợc cấp phép đầu tƣ nhƣng 

hoạt động không hiệu quả và dự kiến đƣa ra khỏi quy hoạch vì nằm trong quy 

hoạch đô thị của thành phố Cao Bằng.  

c) Hiện trạng phát triển TTCN và làng nghề: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng có 10 nghề đang hoạt động tại 21 làng nghề bao gồm các nghề: dệt 

thổ cẩm, làm giấy do, đan lát, làm bánh, rèn đúc, làm ngói, đƣờng phên, miến 

dong, chạm khắc bạc, ... mang tính thời vụ, thời gian nông nhàn, giải quyết việc 

làm cho khoảng 2.000 đến 2.500 lao động nông nhàn với mức thu nhập bình 

quân khoảng 1,5 - 2,5 triệu đồng/ngƣời/tháng. 

2.5. Thực trạng phát triển dịch vụ thƣơng mại, dịch vụ du lịch  

2.5.1. Thực trạng phát triển thương mại 

 Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-

2021 tăng bình quân 9,6%/năm; ngành dịch vụ là ngành đóng góp lớn nhất trong 

cơ cấu kinh tế của tỉnh, tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của tỉnh Cao 

Bằng tăng từ 54,96% năm 2015 và lên 53,01% năm 2021, tăng 1,55 điểm %. 

Khu vực dịch vụ có tốc độ tăng trƣởng khá ổn định, đạt bình quân 5,61%/năm, 

trong đó giai đoạn 2015 -2021 đạt 5,61%/năm.  

2.5.1.1. Thực trạng hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu.  

Giai đoạn 2015 - 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh đạt 

3.757,0 triệu USD, trong đó năm 2015 đạt 280,57 triệu USD và năm 2021 đạt 

278,25 triệu USD. Kim ngạch nhập khẩu giai đoạn 2015 - 2021, trong đó năm 2015 

đạt  277,57 triệu USD và năm 2021 đạt 166,15 triệu USD 

Tỷ trọng KNXK có xu hƣớng tăng, từ tƣơng ứng 0,01% và 0,0011% năm 

2015 lên 0,13% và 0,02% năm 2021; Tình hình nhập khẩu giai đoạn 2015 - 

2021 ổn định hơn so với xuất khẩu, chiếm tỷ trọng ổn định khoảng 0,15 - 0,17% 

so với KNNK vùng TDMNPB và 0,02% KNNK của cả nƣớc. 
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2.5.1.2. Thực trạng hạ tầng thương mại tỉnh Cao Bằng 

a) Mạng lưới chợ: Tính đến 2021, với tổng số 161 xã, phƣờng, thị trấn, tỉnh 

Cao Bằng có 81 chợ. Mật độ bình quân chợ tính theo đơn vị hành chính cấp xã 

là 0,49 chợ/xã. Bình quân cứ 84,82 km
2
 có một chợ và bán kính phục vụ của 1 

chợ tại Cao Bằng bình quân là 5,2 km, trong đó, địa bàn có bán kính phục vụ 

bình quân nhỏ nhất của một chợ thuộc về thành phố Cao Bằng với 1,95 km/chợ 

và cao nhất thuộc về huyện Nguyên Bình với 6,47 km/chợ. Trong tổng số 81 

chợ có 2 chợ hạng I, 10 chợ hạng II và 68 chợ hạng III, và 01 chợ tạm.  

Bảng 1.7. Một số chỉ tiêu của mạng lưới chợ tỉnh Cao Bằng năm 2021 

Chỉ tiêu 

 

 

Địa bàn 

Tổng 

số 

(chợ) 

Số 

chợ/xã, 

phƣờng,  

thị trấn 

Diện tích 

phục vụ 

(km
2
 /chợ) 

Bán kính 

phục vụ 

(km/chợ) 

Dân số/ chợ 

(Ngƣời/chợ) 

Toàn tỉnh 81 0.49 84.82 5.20 6.748 

1. TP. Cao Bằng 9 0.82 11.90 1.95 8.216 

2. H. Hòa An 7 0.47 86.55 5.25 7.582 

3. H. Hà Quảng 11 0.52 73.74 4.84 5.301 

4. H. Nguyên Bình 5 0.29 167.59 7.30 7.968 

5. H. Bảo Lạc 7 0.41 131.53 6.47 7.812 

6. H. Bảo Lâm 11 0.85 83.01 5.14 5.947 

7. H. Trùng Khánh 9 0.38 86.00 5.23 8.603 

8. H. Quảng Hòa 9 0.47 74.33 4.86 7.043 

9. H. Thạch An 9 0.64 76.78 4.94 3.339 

10. H. Hạ Lang 4 0.23 152.17 6.96 8.521 

(Nguồn: Tổng hợp từ Sở Công Thương Cao Bằng) 

b) Mạng lưới Siêu thị, Trung tâm thương mại:  

Giai đoạn 2015 - 2021, Cao Bằng hiện chƣa có trung tâm thƣơng mại; có 

05 siêu thị (trong đó, 2 siêu thị hạng II và 3 siêu thị hạng III), so với năm 2015, 

trên địa bàn tỉnh đã phát triển thêm 1 siêu thị. Phân theo địa bàn huyện, thị: 

2.5.1.3. Thực trạng hoạt động của khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng và 

hạ tầng thương mại trong khu kinh tế cửa khẩu  

KKTCK tỉnh Cao Bằng là một trong 8 KKTCK trọng điểm đƣợc Chính phủ 

tập trung ƣu tiên đầu tƣ phát triển từ nguồn ngân sách nhà nƣớc giai đoạn 2021 -  

2025. KKTCK có chiều dài đƣờng biên giới tiếp giáp với Trung Quốc là 265 km 

trên tổng chiều dài 333,125 km đƣờng biên giới toàn tỉnh, có 03 cửa khẩu song 

phƣơng (trong đó 02 cửa khẩu đã đƣợc Chính phủ Việt Nam nâng cấp là cửa 

khẩu quốc tế, 01 cửa khẩu chính), 02 cửa khẩu phụ (trong đó có 01 cửa khẩu đã 

đƣợc nâng cấp lên cửa khẩu chính nhƣng chƣa đƣợc chính thức công nhận) và 06 

cặp chợ biên giới, điểm thông quan rất thuận lợi cho việc giao lƣu, thúc đẩy, phát 

triển dịch vụ thƣơng mại, XNK hàng hóa với các địa phƣơng phía Trung Quốc 
11

. 

                                              
11

 Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng (H. Quảng Hòa) - Thủy Khẩu (H. Long Châu), phía Trung Quốc chƣa hoàn 

tất các thủ tục để công nhận là của khẩu quốc tế; Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh (H. Trùng Khánh) - Long Bang (TP. 

Tịnh Tây là một trong 04 cửa khẩu của Việt Nam đang đƣợc đề xuất lựa chọn để xây dựng các khu hợp tác kinh 

tế qua biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc; Cửa khẩu Sóc Giang (H.Hà Quảng) - Bình Mãng (H. Nà Po) là 
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Công tác đầu tƣ kết cấu hạ tầng KKT cửa khẩu, KCN những năm qua đƣợc 

quan tâm chú trọng. Đã có 31 dự án trọng điểm đƣợc đầu tƣ xây dựng trong 

KKT và KCN tỉnh (trong đó đã có 21 dự án hoàn thành đƣa vào sử dụng, 10 dự 

án đang triển khai thực hiện)
12

. 

2.5.2. Thực trạng phát triển du lịch 

2.5.2.1.  Về lượng khách du lịch 

Trong giai đoạn 2015 - 2020, lƣợng khách du lịch đến Cao Bằng đạt trên 

5,7 triệu lƣợt ngƣời, tăng 98% so với giai đoạn 2011 - 2015, trong đó: Lƣợng 

khách quốc tế đạt trên 420 nghìn lƣợt ngƣời, tăng 213% so với giai đoạn 2011 - 

2015; doanh thu du lịch đạt trên 1.500 tỉ đồng, tăng 192% so với giai đoạn 2011 

- 2015. Trong năm 2021 tổng lƣợt khách đạt 416.219 lƣợt, giảm 32,6% so với 

cùng kỳ, trong đó: Khách du lịch quốc tế đạt 1.375 lƣợt, giảm 88,6% so với 

cùng kỳ; Khách du lịch nội địa đạt 414.844 lƣợt, giảm 31,5% so với cùng kỳ. 

Doanh thu đạt 72,1 tỷ đồng, giảm 7,7% so với cùng kỳ. Công suất sử dụng 

phòng đạt 14%. 

2.5.2.3. Cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch 

Số lƣợng cơ sở lƣu trú trên địa bàn Cao Bằng tăng trƣởng ổn định, trung 

bình đạt 16,2%/năm. Năm 2015, Cao Bằng có 175 cơ sở; năm 2020, tổng số cơ 

sở lƣu trú du lịch trên địa bàn tỉnh là 275 cơ sở. Tính đến hết năm 2021, Cao 

Bằng đã đầu tƣ phát triển gần 300 cơ sở lƣu trú du lịch (từ nguồn vốn tƣ nhân và 

vốn xã hội hóa) gấp khoảng 2,5 lần so với số lƣợng cơ sở lƣu trú/số buồng lƣu 

trú của năm 2015.  

2.6. Thực trạng đặc điểm kết cấu hạ tầng kỹ thuật giao thông vận tải-

thông tin liên lạc 

2.6.1. Thực trạng đặc điểm kết cấu hạ tầng kỹ thuật giao thông vận tải 

2.6.1.1. Tổng quát về mạng lưới giao thông vận tải tỉnh 

Mạng lƣới giao thông tỉnh Cao Bằng hiện tại chỉ có một phƣơng thức là 

đƣờng bộ, đƣờng thuỷ nội địa không thuận lợi nên chƣa khai thác đƣợc. Mạng 

lƣới đƣờng bộ trên địa bàn tỉnh có 06 tuyến quốc lộ dài 603,3 km
13

, 29 tuyến 

đƣờng tỉnh dài 1.047 km (trong đó 23 tuyến có số hiệu từ ĐT.201 đến ĐT.220) và 

                                                                                                                                             
cửa khẩu song phƣơng từ năm 2016; Cửa khẩu Lý Vạn (H. Hạ Lang) - Thạc Long (H. Đại Tân) là cửa khẩu 

chính từ năm 2012 và đang xem xét đề nghị lên thành cửa khẩu quốc tế; Cửa khẩu Pò Peo (H. Trùng Khánh) - Nhạc 

Vu (H. Tịnh Tây) và Cửa khẩu Hạ Lang (H. Hạ Lang) - Khoa Giáp (TP. Long Châu) là hai cửa khẩu đƣợc ghi nhận sẽ mở khi có 

đủ điều kiện theo Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc. 

Lối mở Nà Đoỏng (H. Trùng Khánh) - Nà Ráy (H. Tịnh Tây) thuộc phạm vi cửa khẩu Trà Lĩnh - Long 

Bang; lối mở Bản Khoòng (H. Hạ Lang) - Nham Ứng (H. Tịnh Tây) thuộc phạm vi cửa khẩu Lý Vạn - Thạc 

Long; lối mở Nà Lạn - xã Đức Long (H. Thạch An) - Bó Cục (TP. Long Châu); lối mở Nà Quân - xã Cần Yên 

(H. Hà Quảng) - (H. Nà Po); lối mở Pác Ty, Kỷ Sộc (H. Hạ Lang), Trúc Long (H. Hà Quảng); lối mở Pò Tập, 

Cốc Sâu (khu vực cửa khẩu Tà Lùng, huyện Quảng Hòa). 
12

 Một số dự án hoàn thành đƣa vào khai thác đã cho thấy hiệu quả của việc đầu tƣ nhƣ dự án: đƣờng cửa 

khẩu Tà Lùng, cải tạo sửa chữa, nâng cấp trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Tà Lùng, Trà Lĩnh, Sóc Giang, 

đƣờng vào lối mở Nà Đoỏng cửa khẩu Trà Lĩnh, trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Trà Lĩnh, nhà làm việc cửa 

các lực lƣợng chức năng tại Bản Khoòng, Kỷ Sộc huyện Hạ Lang... Đã và đang đƣợc triển khai các dự án cầu 

đƣờng bộ Tà Lùng - Thủy Khẩu II; nâng cấp các tuyến đƣờng kết nối quốc lộ 4a (Tỉnh lộ 208 cũ) sang thị trấn 

Đông Khê (Thạch An); Cầu và đƣờng dẫn Tà Lùng - Nà Thắm, xã Mỹ Hƣng, (huyện Quảng Hòa), và tuyến 

đƣờng tỉnh 210 đoạn nối Đức Long (Thạnh An) - Tà Lùng (Phục Hòa). 
13

 Nếu tính cả các đoạn đã có quyết định chuyển thành QL.4A nhƣng chƣa bàn giao thì tông chiều dài quốc lộ là 

714,6 km. 
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các tuyến đƣờng huyện 1.494,6 km; đƣờng xã, thôn xóm, trục chính nội đồng 

3.507,6 km. Hạ tầng giao thông đƣờng bộ Cao Bằng đã có bƣớc phát triển và đạt 

đƣợc nhiều kết quả đáng khích lệ. Tuyến đƣờng huyện tỷ lệ nhựa hóa/bê tông hóa 

mặt đƣờng năm 2015 là 42%, đến năm 2020 là 76%; đối với đƣờng trục xã, thôn 

xóm, năm 2016 là 15%, đến năm 2020 là 74%; đƣờng trục chính nội đồng, năm 

2015 là 19,5%, đến năm 2020 là 55%. 

Bảng 1.8. Chiều dài giao thông đường bộ tỉnh Cao Bằng năm 2021 

STT Loại đƣờng 
Chiều dài 

(km) 
Tỷ lệ (%) 

1 Cao tốc 0 0% 

2 Quốc lộ 603,3 9,1% 

3 Đƣờng tỉnh 1.046,8 15,7% 

4 Đƣờng huyện 1.494,6 22,5% 

5 Đƣờng xã 3.507,6 52,7% 

7 Đƣờng đô thị 204,4 3,1% 

Tổng cộng 6.652,3 100,00 

(Nguồn: Sở GTVT Cao Bằng, tháng 1/2022; NQ 59/NQ - HĐND 7/2021) 

 
Hình 1.4. Bản đồ mạng lưới giao thông tỉnh Cao Bằng 

Trên địa bàn tỉnh có 6 con sông chính nhƣng không thuận lợi cho khai thác 

vận tải thuỷ. Hiện tại chỉ có 1 đoạn tuyến sông Bằng Giang từ cửa khẩu Tà Lùng 

đến TP. Cao Bằng, dài 56 km đƣợc đƣa vào quản lý, khai thác theo tiêu chuẩn cấp 

V, cấp kỹ thuật đƣờng thuỷ nội địa quốc gia nhƣng không có kết nối với mạng 

lƣới đƣờng thuỷ nội địa quốc gia. Tổng diện tích đất giao thông cấp quốc gia và 

cấp tỉnh năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng là 11.501 ha 

2.6.1.2. Thực trạng phân bố KCHT giao thông trên địa bàn tỉnh 

 Các tuyến đƣờng chính yếu nối từ trung tâm tỉnh về thủ đô Hà Nội và tới 

các cửa khẩu quốc tế: có các tuyến QL.3 (về Hà Nội và nối cửa khẩu Tà Lùng), 
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QL.34 (nối QL.3 - cửa khẩu Trà Lĩnh), QL.34B, đoạn QL.34B - 4A (qua Lạng 

Sơn về Hà Nội), đƣờng Hồ Chí Minh - QL.4A (nối QL.3 - CK Sóc Giang) và các 

tuyến đƣờng tỉnh 206 - 207 (nối QL.3 - CK Hạ Lang), 206 - 213 (nối QL.3 - CK 

Pò Peo); Các tuyến đƣờng nối ngang tuyến biên giới: có các tuyến QL.4A, 

QL.4C, đoạn QL.34 (đoạn Bảo Lạc - Lý Bôn) và một số đƣờng tỉnh
14

. 

Bảng 1.9. Thực trạng phân bố không gian các tuyến giao thông 

TT Đơn vị Các quốc lộ, đƣờng tỉnh 

1 TP. Cao Bằng 
03 quốc lộ (QL.3, QL.34B, Đ.HCM), 02 đƣờng tỉnh (ĐT.203, 

ĐT.209) 

2 H. Hoà An 
03 quốc lộ (QL3, QL.34, QL.4A), 04 đƣờng tỉnh (ĐT.201, ĐT.204, 

ĐT.209, ĐT.216) 

3 H. Hà Quảng QL.4A, Đ.HCM, ĐT.204, ĐT.214, ĐT.215, ĐT.216 

4 
H. Trùng 

Khánh 

03 quốc lộ (QL.3, QL.34, QL.4A), 04 đƣờng tỉnh (ĐT.206, 

ĐT.208, ĐT.213, ĐT.214) 

5 H. Hạ Lang 01 quốc lộ (QL.4A), 02 đƣờng tỉnh (ĐT.207, ĐT.208) 

6 H. Quảng Hoà 
02 quốc lộ (QL.3, QL.4A), 03 đƣờng tỉnh (ĐT.205, ĐT.206, 

ĐT.207) 

7 H. Thạch An 02 quốc lộ (QL.4A, QL.34B), 02 đƣờng tỉnh (ĐT.209, ĐT.209A) 

8 
H. Nguyên 

Bình 

02 quốc lộ (QL.34, QL.3), 05 đƣờng tỉnh (ĐT.201, ĐT.202, 

ĐT.212, ĐT.216, ĐT.218) 

9 H. Bảo Lâm 02 quốc lộ (QL.4C, QL.34), 01 đƣờng tỉnh (ĐT.220) 

10 H. Bảo Lạc 
02 quốc lộ (QL.4A, QL.34), 03 đƣờng tỉnh (ĐT.202, ĐT.215, 

ĐT.217) 

Tuyến đƣờng nối các huyện: là các đƣờng tỉnh (ngoài các tuyến quốc lộ): Hệ 

thống đƣờng huyện có tổng chiều dài khoảng 1.494,6 km, có quy mô từ đƣờng 

giao thông nông thôn loại B đến đƣờng cấp VI miền núi, chủ yếu là cấp VI và loại 

A - GTNT, về cơ bản các tuyến chƣa đƣợc đầu tƣ xây dựng hoàn chỉnh, tỷ lệ 

nhựa hóa, bê tông hóa mặt đƣờng đến cuối năm 2020 đạt 76%, còn lại là đƣờng 

đất, đi lại khó khăn, bụi vào mùa khô, lầy lội vào mùa mƣa. Giai đoạn 2015 - 

2020 đã mở mới đƣợc 86,6 km,  cải tạo nâng cấp 391,8 km. 

Đƣờng trục xã, thôn xóm có tổng chiều dài 3.507,6 km, đạt 74% cứng hoá 

mặt đƣờng. Riêng giai đoạn 2016 - 2020 đã mở mới 654 km, cải tạo nâng cấp 486 

                                              
14

 - Quốc lộ 3: Từ thủ đô Hà Nội qua tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn đến Cao Bằng. Đoạn qua tỉnh Cao Bằng 

có điểm đầu tại đỉnh đèo Cao Bắc (Km239+400), điểm cuối tại cửa khẩu quốc tế Tà Lùng (Km 344+436), dài 106 

km;  Quốc lộ 4A: Đoạn qua tỉnh có điểm đầu tại Kéo Ái, huyện Thạch An (Km66+00, ranh giới tỉnh Lạng Sơn), 

điểm cuối tại thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, dài 170,7 km; Quốc lộ 4C: Nối trung tâm Hà Giang với Cao Bằng; 

đoạn đi qua tỉnh có điểm đầu tại Niêm Sơn, điểm cuối tại Lý Bôn, dài 17 km; Quốc lộ 34: điểm đầu từ tỉnh Hà 

Giang tại ranh giới huyện Bảo Lâm - Bắc Mê, điểm cuối cửa khẩu Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh đi qua 6 

huyện/thành phố dài 193 km; Quốc lộ 34B: đƣợc hình thành từ đoạn QL.4A cũ và đƣờng tỉnh; điểm đầu tại lối mở 

Nà Lạn, xã Đức Long, huyện Thạch An, điểm cuối tại thành phố Cao Bằng, dài 64,3 km;  

- Đƣờng Hồ Chí Minh: mới đƣợc đầu tƣ đoạn từ Pắc Bó đến giao QL.3 tại TP. Cao Bằng và tuyến nhánh dài 

tổng cộng 52 km, đạt cấp IV, mặt đƣờng bê tông nhựa, đoạn còn lại đi trùng QL.3. Tuyến đi qua huyện Hà Quảng, 

Hoà An, TP. Cao Bằng. 

- Cao Bằng có 29 tuyến đƣờng tỉnh (và một số đoạn đƣờng thuộc KKT cửa khẩu) với tổng chiều dài 1.046,8 

km (bao gồm cả các đoạn đã quy hoạch quốc lộ nhƣng chƣa bàn giao), trong đó có 23 tuyến có số hiệu từ ĐT.201 

đến ĐT.220. Quy mô đƣờng tỉnh chủ yếu cấp IV, V và VI, vẫn còn có đoạn chỉ đạt loại A, B theo tiêu chuẩn giao 

thông nông thôn. 
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km. Đến cuối năm 2020, có 153/161 xã có đƣờng đến trung tâm xã đƣợc cứng 

hoá, đạt 91%. 

Đƣờng trục chính nội đồng có khoảng 818 km, tỷ lệ cứng hoá mặt đƣờng đạt 

55%. Riêng giai đoạn 2016 - 2020 đã mở mới 290 km. 

Hệ thống đƣờng đô thị tại các huyện, thành phố có tổng chiều dài 204,4 km, 

chủ yếu tại thành phố Cao Bằng, cơ bản đã xây dựng hoàn thiện mặt đƣờng và hệ 

thống thoát nƣớc, đảm bảo khai thác sử dụng. 

Về giao thông thủy, các đoạn sông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đều có nhiều 

thác ghềnh, dòng chảy cạn, chảy xiết, không có khả năng khai thác giao thông 

thuỷ. Duy nhất chỉ có sông Bằng Giang, đoạn từ Tà Lùng đến TP. Cao Bằng dài 

56 km có khả năng cải tạo để khai thác theo tiêu chuẩn cấp V, nhƣng khai thác 

không hiệu quả. 

  Hệ thống đƣờng ra cửa khẩu, lối mở: ngoài các tuyến đƣờng QL.3, QL.34B 

là quốc lộ trực tiếp nối ra cửa khẩu, còn có các đƣờng tỉnh trực tiếp nối ra cửa 

khẩu là ĐT.207, ĐT.204, ĐT.202, ĐT.217, ĐT.220. Về logistics, trên địa bàn tỉnh 

chƣa hình thành nên cảng cạn và trung tâm logistics, tuy nhiên các hoạt động 

logistics vẫn đang đƣợc doanh nghiệp thực hiện, đƣợc chính quyền quan tâm thúc 

đẩy phát triển và chủ yếu là hệ thống kho bãi hàng hoá phục vụ xuất nhập khẩu 

nên bám theo tuyến đƣờng ra cửa khẩu, quốc lộ 3, 4A và 34 dọc biên giới. 

Tuy nhiên, kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh nhìn chung chất 

lƣợng còn rất hạn chế, yếu kém và việc phát triển còn nhiều khó khăn, thách 

thức, so với yêu cầu phát triển vẫn còn thiếu về số lƣợng, quy mô kỹ thuật chƣa 

cao, địa hình khó khăn, thƣờng xuyên bị thiên tai lũ lụt gây thiệt hại; các tuyến 

đƣờng quốc lộ đƣợc đầu tƣ nâng cấp song tiến độ còn chậm; các tuyến tỉnh lộ 

xuống cấp, mặt đƣờng hẹp, nhiều cua, dốc, hệ thống phòng hộ ATGT chƣa hoàn 

chỉnh; một số tuyến đƣờng đến trung tâm các xã vẫn còn đi lại khó khăn về mùa 

mƣa... Hạ tầng logistic chƣa phát triển.  

2.6.2. Thực trạng hạ tầng thông tin liên lạc 

Công tác thông tin, truyền thông, báo chí, phát thanh, truyền hình phát triển 

mạnh, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân; 100% xã đƣợc phủ sóng điện 

thoại di động 3G, 4G và có cáp quang đến xã, mật độ điện thoại đạt 98 thuê 

bao/100 dân; 70 xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các xóm bản; 151 

điểm bƣu điện văn hóa xã; 177 bƣu cục và điểm phục vụ bƣu điện. 

2.7. Thực trạng hạ tầng ngành Y tế 

Mạng lƣới y tế từ tỉnh đến cơ sở đƣợc củng cố; chất lƣợng công tác chăm 

sóc sức khoẻ nhân dân, dân số, kế hoạch hoá gia đình từng bƣớc nâng cao. Công 

tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, dân số, kế hoạch hoá gia đình từng 

bƣớc nâng cao về chất lƣợng. Các bệnh viện tuyến tỉnh và huyện đƣợc cải tạo, 

nâng cấp, đầu tƣ trang thiết bị theo hƣớng hiện đại; hình thành thêm nhiều cơ sở 

y tế tƣ nhân, đa dạng hóa các loại hình khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho 

nhân dân. Tiếp nhận chuyển giao thành công nhiều tiến bộ y học mới, các kỹ 
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thuật cao thuộc lĩnh vực chuyên khoa sâu. Tăng cƣờng công tác đào tạo, nâng 

cao chất lƣợng nguồn nhân lực ngành y tế; toàn tỉnh có 15 bác sĩ/vạn dân; 

100/161 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã.  

Bảng 1.10. Số liệu tổng hợp ngành y tế giai đoạn 2015-2021 

STT 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Giai đoạn 

2015-2021 

(Tăng +; 

Giảm -) 

1 
Số cơ sở Y tế 

334 355 356 333 329 301 301 -33 

2 
Số giƣờng bệnh 

2.262 2.418 2.414 2.358 2.457 2.343 2.348 + 86 

3 
Số nhân lực ngành y tế 

2.717 2.748 2.834 2.737 2.634 2.615 2.595 -122 

4 
Số nhân lực ngành dƣợc 

264 293 319 350 318 322 320 +56 

(Nguồn: Tổng hợp từ Niên giám thống kê tỉnh năm 2021) 

2.7.1. Tuyến tỉnh  

Tuyến tỉnh có 04 Trung tâm (Kiểm soát bệnh tật; Kiểm nghiệm Dƣợc phẩm 

và Mỹ phẩm; Giám định Pháp y); 02 Bệnh viện: Bệnh viện đa khoa tỉnh 550 

giƣờng bệnh; Bệnh viện Y học cổ truyền 150 giƣờng bệnh. Giai đoạn 2015 - 

2020, bệnh viện đƣợc đầu tƣ các trang thiết bị thiết yếu, cơ bản đáp ứng với hoạt 

động của Bệnh viện đa khoa hạng II và một số trang thiết bị hiện đại nhƣ: Máy 

siêu âm mầu, máy chụp cắt lớp vi tính, Bộ mổ nội soi ổ bụng…  

2.7.2. Tuyến huyện, thành phố  

Gồm 10 Trung tâm y tế huyện, thành phố bao gồm 02 Phòng khám đa khoa 

khu vực; 03 Bệnh viện đa khoa huyện hạng II và Bệnh viện Tĩnh Túc (1.165 

giƣờng bệnh). Thực hiện mua sắm trang thiết bị từ nguồn vốn địa phƣơng: Mua 

máy đo độ đông máu tự động, máy phân tích sinh hoá tự động cho trung tâm y tế 

huyện Trùng Khánh; Máy thở xâm nhập và không xâm nhập, hệ thống cung cấp 

khí ô xy trung tâm cho trung tâm huyện Hoà An… Đầu tƣ lắp đặt các kho lạnh 

để bảo quản vaxcin tại các trung tâm y tế huyên, thành phố. 

 2.7.3. Tuyến xã  

Tuyến xã có 161 trạm Y tế xã, các trạm y tế xã chủ yếu thực hiện nhiệm vụ 

y tế dự phòng với 134 trạm y tế có bác sỹ (định biên) đạt 83%, 100% xã có viên 

chức nữ hộ sinh và 100% thôn có cán bộ y tế hoạt động ; có 1.470 y tế thôn, 

bản/1.470 thôn, bản. Hiện nay tất cả các trạm y tế xã chỉ có trang thiết bị thông 

thƣờng, phục vụ cho công tác khám chữa bệnh ban đầu, chƣa có trang thiết bị 

hiện đại theo quy định của Bộ y tế.  

2.8. Thực trạng phát sinh chất thải trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

Theo số liệu báo cáo Hiện trạng môi trƣờng tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016-

2020, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng mỗi ngày phát sinh trung bình khoảng 682,43 
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tấn chất thải rắn, trong đó chất thải rắn sinh hoạt khoảng 296,5 tấn (bao gồm 

chất thải rắn khu vực đô thị khoảng 85,98 tấn/ngày và chất thải rắn sinh hoạt khu 

vực nông thôn khoảng 203,983 tấn/ngày), chất thải rắn xây dựng khoảng 194,64 

tấn, chất thải rắn công nghiệp là 188 tấn và chất thải rắn y tế là 3,29 tấn/ ngày. 

So với năm 2016, tổng lƣợng chất thải rắn phát sinh tăng khoảng 0,46 lần, đây 

đƣợc coi là mức tăng tƣơng đối nhỏ.  

2.8.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

Theo số liệu năm 2021, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, tổng lƣợng chất thải 

rắn sinh hoạt phát sinh là 377,42 tấn/ngày tƣơng đƣơng 137.760,1 tấn/năm trong 

đó tổng khối lƣợng chất thải rắn đô thị phát sinh trung bình khoảng 134,53 

tấn/ngày tƣơng đƣơng 49.103,45 tấn/năm; khối lƣợng phát sinh chất thải rắn 

sinh hoạt khu vực nông thôn khoảng 239,38 tấn/ngày tƣơng đƣơng 87.373,7 

tấn/năm; Khối lƣợng chất thải rắn sinh hoạt đô thị năm 2021 tăng 48,55 tấn so 

với năm 2017; tỷ lệ thu gom tăng 24 % so với năm 2017; Tỷ lệ thu gom chất 

thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn các huyện chỉ đạt 46%. Ở khu 

vực các xã xa thị trấn, các xã vùng sâu, vùng xa tỷ lệ thu gom CTRSH chỉ đạt 

khoảng 20 - 30%. 

Bảng 1.11. Tỷ lệ Chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, vận chuyển, xử lý 

trong giai đoạn 2015-2021 (chỉ cập nhật được số liệu các năm 2017-2021) 

TT Năm 

Khối lƣợng 

phát sinh 

(tấn/ngày) 

Khối lƣợng thu 

gom, vận chuyển, 

xử lý (tấn/ngày) 

Tỷ lệ thu 

gom, vận 

chuyển, xử lý 

(%) 

1 Năm 2017 85,98 52,2 60,7 

2 Năm 2018 95 58,2 61,3 

3 Năm 2019 133,5 101 75,3 

4 Năm 2020 138 114 82,4 

5 Năm 2021 134,53 113,95 84,7 

So sánh năm 2017 với năm 

2021 (tăng +, giảm -) 
+ 48,55 + 61,75 + 24 

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm) 

Trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 13 khu xử lý rác thải đang hoạt động và 1 

khu đã đóng cửa (khu xử lý chất thải rắn Khuổi Kép thuộc phƣờng Sông Hiến - 

thành phố Cao Bằng). Hầu hết 13 khu xử lý rác thải đang hoạt động hiện nay 

đều sử dụng phƣơng pháp chôn lấp. Tuy nhiên do không đƣợc đầu tƣ về kinh 

phí nên 10 trong số 13 khu xử lý rác thải đang thực hiện chôn lấp không hợp vệ 

sinh. Toàn tỉnh hiện nay chỉ có 03 khu xử lý rác thải đã đƣợc đầu tƣ xây dựng ô 

chôn lấp rác thải đúng quy định, ngoài ra khu xử lý rác thải Nà Lần đã đƣợc đầu
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 tƣ lò đốt rác công suất 500 kg/h
15

. Vì vậy quy trình xử lý rác thải tại đây thực hiện 

đúng quy trình và hợp vệ sinh. 

Bảng 1.12. Hiện trạng xử lý CTRSH đô thị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

TT Tên đơn vị Tên khu xử lý rác thải 
Công nghệ xử lý đang áp 

dụng 

1 

TP. Cao Bằng Khu xử lý rác Khuổi Kép Đã đóng cửa năm 2013 

TP. Cao Bằng Khu xử lý rác Nà Lần 
Chôn lấp hợp vệ sinh và đốt 

tại lò đốt rác 

2 H. Bảo Lạc 
Khu xử lý rác thị trấn  

Bảo Lạc 

Để lộ thiên. Phun thuốc diệt 

ruồi, đẩy tự nhiên xuống khe 

đồi 

3 H. Bảo Lâm 
Khu xử lý rác thị trấn 

 Pác Miầu 
Chôn lấp không hợp vệ sinh 

4 H. Hà Quảng 
Khu xử lý rác thị trấn 

 Xuân Hòa 
Chôn lấp không hợp vệ sinh 

5 H. Hà Quảng 
Khu xử lý rác thị trấn  

Thông Nông 
Chôn lấp không hợp vệ sinh 

6 H. Trùng Khánh 
Khu xử lý rác thị trấn  

Hùng Quốc 
Chôn lấp hợp vệ sinh 

7 H. Trùng Khánh Khu xử lý rác xã Đình Minh Chôn lấp không hợp vệ sinh 

8 H. Nguyên Bình 
Khu xử lý rác thị trấn 

Nguyên Bình 
Chôn lấp không hợp vệ sinh 

9 H. Hoà An 
Khu xử lý rác thị trấn 

 Hòa An 
Chôn lấp hợp vệ sinh 

10 H. Quảng Hòa Khu xử lý rác xã Độc Lập Chôn lấp không hợp vệ sinh 

11 H. Quảng Hòa Khu xử lý rác Lũng Tăng Chôn lấp không hợp vệ sinh 

12 H. Hạ Lang 
Khu xử lý thị trấn  

Thanh Nhật 
Chôn lấp không hợp vệ sinh 

13 H. Thạch An Khu xử lý xã Lê Lai Chôn lấp không hợp vệ sinh 

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm) 

2.8.2. Chất thải công nghiệp, xây dựng 

Theo Báo cáo công tác bảo vệ môi trƣờng năm 2021 của 61 cơ sở sản xuất, 

kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh, khối lƣợng chất thải rắn công nghiệp thông 

thƣờng phát sinh khoảng 1.650.628 tấn trong đó khối lƣợng tận dụng lại nguyên 

liệu sản xuất cho các ngành nghề khác khoảng 50% tƣơng đƣơng 825.314 

tấn/năm. Chất thải nguy hại phát sinh khoảng 21,8 tấn chủ yếu tại các mỏ khai 

thác khoáng sản, các đơn vị sản xuất kinh doanh quy mô nhỏ. 

 Chất thải công nghiệp thông thƣờng phát sinh từ hoạt động công nghiệp 

đƣợc các cơ sở tự xử lý, cụ thể nhƣ sau: Chất thải rắn của ngành sản xuất bia 

chủ yếu là bã thải sau quá trình lên men đƣợc các đơn vị, doanh nghiệp bán lại 

                                              
15

 Nà Lần - thành phố Cao Bằng; Bãi chôn lấp rác thải thị trấn Nƣớc Hai, huyện Hòa An, bãi rác thải thị 

trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh 
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cho các hộ gia đình để làm thức ăn cho gia súc. Nhà máy sản xuất đƣờng chất 

thải là bã mía, rỉ… sau quá trình ép, đƣợc thu gom dùng làm nhiên liệu đốt nồi 

hơi cho Nhà máy hoặc sản xuất phân bón hay bán cho các đơn vị sản xuất rƣợu 

cồn. Đối với một số ngành sản xuất công nghiệp khác nhƣ sản xuất fero mangan, 

sản xuất thiếc, chất thải rắn chủ yếu là xỉ thải, xỉ thải có thể đƣợc tận dụng làm 

phụ gia cho ngành sản xuất xi măng.  

2.8.3. Chất thải rắn y tế 

Trên địa bàn tỉnh hiện nay có 216 cơ sở khám chữa bệnh đang hoạt động 

với 1.860 giƣờng bệnh, trong đó có 01 bệnh viện tuyến tỉnh, 11 bệnh viện tuyến 

huyện, 01 trung tâm y tế huyện, còn lại là các trạm y tế xã và các đơn vị khám 

chữa bệnh ngoài công lập. Theo số liệu ƣớc tính tại Báo cáo công tác Bảo vệ 

môi trƣờng năm 2020 của tỉnh Cao Bằng khối lƣợng chất thải rắn y tế phát sinh 

khoảng 2,26 tấn/ngày (tăng 2,5 lần so với năm 2015), chất thải y tế nguy hại 

phát sinh 0,164 tấn/ngày, chiếm 7,3% tổng lƣợng chất thải phát sinh. 

Công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng thực hiện theo Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 của UBND 

tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy 

hại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn đến năm 2025. Nhìn chung, việc thực 

hiện thu gom, vận chuyển vả xử lý chất thải rắn thực hiện cơ bản theo đúng quy 

định, đáp ứng yêu cầu theo quy định. Theo số liệu thống kê, khối lƣợng chất thải 

y tế phát sinh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tỷ lệ xử lý đạt trên 95%. 

Trên địa bàn tỉnh còn 07 đơn vị duy trì lò đốt chất thải y tế; 02 đơn vị vận 

hành thiết bị hấp khử khuẩn (Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng và Trung tâm y 

tế huyện Hòa An). Tuy nhiên, qua công tác quản lý cho thấy lò đốt chất thải y tế 

của các cơ sở hiện nay hầu hết đã bị xuống cấp, trừ một số cơ sở mới đƣợc đầu 

tƣ mới (Bệnh viện đa khoa Trùng Khánh) và một số cơ sở thƣờng xuyên bảo 

dƣỡng, thay thế thiết bị vẫn còn duy trì, số còn lại hiện nay đã không vận hành 

mà hợp đồng để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế. Thiết bị hấp khử 

khuẩn của các cơ sở y tế hoạt động không có hiệu quả, chi phí duy trì lớn nên 

không đƣợc vận hành thƣờng xuyên, bên cạnh đó chất thải sau quá trình hấp 

phải chuyển giao nhƣ đối với chất thải nguy hại; thiết bị không phù hợp để xử lý 

chất thải giải phẫu, chất thải hóa học và dƣợc phẩm, chỉ xử lý đƣợc chất thải lây 

nhiễm không sắc nhọn, các chất thải sắc nhọn sau khi xử lý không đƣợc cắt 

nghiền,…Đối với các phòng khám đa khoa tƣ nhân lƣợng chất thải y tế lây 

nhiễm phát sinh không nhiều tuy nhiên do hầu hết các phòng khám chƣa trang bị 

thiết bị bảo quản lạnh để phù hợp với tần suất chuyển giao xử lý. 

Toàn bộ khối lƣợng chất thải y tế nguy hại phát sinh trên địa bàn tỉnh đều 

đƣợc các cơ sở y tế tự thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định; đối với 

những đơn vị chƣa có hệ thống xử lý đều đƣợc thu gom, vận chuyển xử lý theo 

mô hình cụm. Nhìn chung chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

đƣợc xử lý tƣơng đối tốt. Tuy nhiên, hiện nay việc tồn lƣu lƣợng nƣớc thải chụp 
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rửa tráng phim X quang vẫn chƣa có biện pháp xử lý, vẫn đang đƣợc các đơn vị 

thu gom lƣu giữ. 

2.8.4. Các loại chất thải rắn xây dựng và bùn thải 

Hiện nay, chƣa có số liệu thống kê cụ thể về khối lƣợng chất thải rắn xây 

dựng, bùn thải phát sinh trên địa bàn tỉnh.   

Việc quản lý thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn xây dựng trên địa 

bàn tỉnh chƣa đƣợc quan tâm, phần lớn chất thải rắn xây dựng đƣợc thu gom, vận 

chuyển, xử lý cùng chất thải rắn sinh hoạt tại bãi chôn lấp rác thải hoặc một phần 

nhỏ tận dụng để san lấp mặt bằng; việc thu gom, vận chuyển và xử lý bùn nạo vét 

chủ yếu vẫn mang tính tự phát; bùn thải từ bể tự hoại, nạo vét hệ thống thoát 

nƣớc, một số hệ thống xử lý nƣớc thải thuộc đô thị đƣợc thu gom, vận chuyển, 

xử lý tại bãi chôn lấp rác thải
16

. 

2.8.5. Chất thải nông nghiệp 

Hiện nay, chất thải rắn từ hoạt động nông nghiệp chƣa có khối lƣợng thống 

kê cụ thể. Theo kết quả thu thập, tổng hợp năm 2021 tổng lƣợng phụ phẩm nông 

nghiệp phát sinh khoảng 95.987 tấn/năm
17

. 

Các phụ phẩm nông nghiệp một phần đƣợc ngƣời dân tận dụng để làm thức 

ăn dự trữ cho gia súc, một phần đốt tại ruộng hoặc thả trôi theo dòng chảy các 

sông, suối; Chất thải rắn từ canh tác, thu hoạch mùa màng: đƣợc tái sử dụng để 

làm chất đốt hoặc chế biến làm thức ăn cho gia súc hoặc phân bón hữu cơ; Chất 

thải rắn từ chăn nuôi gia súc: đƣợc thu gom và ủ phân để bón ruộng hoặc bán 

cho các cơ sở chế biến phân hữu cơ, sinh học. 

Chất thải nguy hại nông nghiệp: việc xử lý chƣa đƣợc ngƣời dân quan tâm, 

vỏ bao bì chứa hóa chất BVTV phần lớn bị bỏ lại tại đồng ruộng, một phần đƣợc 

đổ xuống sông, suối. Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã xây dựng đƣợc khoảng 300 

bể chứa, thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn các huyện Hòa An, 

Trùng Khánh, Hạ Lang, Bảo Lạc và thành phố Cao Bằng. 

                                              
16

 Hiện nay, trên địa bàn tỉnh chƣa quy hoạch đƣợc bãi xử lý chất thải rắn xây dựng và bùn thải, chất 

thải rắn xây dựng và bùn thải đều đƣợc tập trung vào các bãi chôn lấp chất thải chất thải rắn sinh hoạt để xử lý. 

Hầu hết các dự án xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Cao Bằng có phát sinh chất thải rắn xây dựng (đất, 

đá thải trong quá trình san lấp mặt bằng) đều bổ sung vị trí đổ thải riêng cho từng dự án; đối với các loại chất 

thải rắn xây dựng khác đƣợc thu gom, vận chuyển và xử lý chung với rác thải sinh hoạt tại các bãi chôn lấp. Tình 

trạng các hộ dân sau khi sửa chữa nhà, ngƣời dân tự thuê xe chở đi đổ thải; việc đổ thải này chƣa đƣợc quản lý 

chặt chẽ từ nguồn phát sinh đến khu xử lý. Đối với các đô thị nhỏ, chất thải rắn xây dựng chƣa đƣợc phân loại 

mà thu gom, đổ thải tự phát hoặc một phần chung với rác thải sinh hoạt và đƣa đến các bãi chôn lấp rác thải sinh 

hoạt. 

 
17

 Thành phần chính của chất thải rắn trong sản xuất nông nghiệp là các chất hữu cơ, thực vật dễ phân hủy 

nhƣ phân gia súc, gia cầm, trấu, rơm, rạ, chất thải từ chăn nuôi và các chất khó phân hủy, nhƣ bao bì sản phẩm 

thuốc bảo vệ thực vật, chăn nuôi, phân, đạm. 
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Hình 1.5. Bản đồ hiện trạng quản lý chất thải rắn 

III. ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÀ DỰ BÁO 

PHÁT THẢI GIAI ĐOẠN 2021-2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG 

3.1. Định hƣớng phát triển kinh tế xã hội tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-

2030 và dự báo phát thải trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

3.1.1. Dự báo gia tăng dân số và lao động  

Phấn đấu đạt và duy trì mức sinh thay thế, đƣa tỉ số giới tính khi sinh về 

mức cân bằng tự nhiên; nâng cao chất lƣợng dân số, thích ứng với già hóa dân 

số; phân bố dân số hợp lý và lồng ghép yếu tố dân số trong kế hoạch phát triển 

kinh tế xã hội của địa phƣơng.  

- Duy trì vững chắc mức sinh thay thế (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi 

sinh đẻ có 2,1 con. Quy mô dân số đến năm 2025 là 546 nghìn ngƣời; Giảm 

30% chênh lệch mức sinh giữa các địa phƣơng trong tỉnh; Mọi phụ nữ trong độ 

tuổi sinh đẻ đều đƣợc tiếp cận thuận tiện với các biện pháp tránh thai hiện đại, 

phòng tránh vô sinh và hỗ trợ sinh sản; Tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai hiện 

đại đạt 70%; Giảm 1/2 số vị thành niên và thanh niên có thai ngoài ý muốn.  

- Bảo vệ và phát triển dân số các dân tộc thiểu số có dƣới 10 nghìn ngƣời, 

đặc biệt là những dân tộc thiểu số rất ít ngƣời có nguy cơ suy giảm giống nòi 

(Dân tộc Lô Lô); Duy trì tỉ lệ tăng dân số của các dân tộc thiểu số dƣới 10 nghìn 

ngƣời (Lô Lô) cao hơn mức bình quân chung cả tỉnh; Giảm tình trạng tảo hôn và 

hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số; Giảm dần xu hƣớng gia 

tăng của tỷ số giới tính khi sinh, đƣa tỉ số giới tính khi sinh giảm dần ở mức 108 

trẻ sơ sinh trai/100 trẻ sơ sinh gái vào năm 2025.  

-  Nâng cao chất lƣợng dân số: Tỉ lệ nam, nữ thanh niên đƣợc tƣ vấn, khám 

sức khoẻ trƣớc khi kết hôn đạt 90%; Có 52 % phụ nữ mang thai đƣợc tầm soát ít 
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nhất 04 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất; 80% trẻ sơ sinh đƣợc tầm soát ít 

nhất 05 bệnh bẩm sinh phổ biến nhất; Tuổi thọ bình quân đạt 72,5 tuổi; 80% 

ngƣời cao tuổi đƣợc quản lý sức khoẻ, đƣợc khám, chữa bệnh và đƣợc chăm sóc 

tại gia đình, cộng đồng, cơ sở chăm sóc tập trung; Tăng tỷ lệ ngƣời cao tuổi 

đƣợc khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/ năm lên 10% mỗi năm.  

- 100% dân số đƣợc quản lý trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cƣ thống nhất; 70% ngành, lĩnh vực và địa phƣơng tính đến yếu tố dân số trong 

xây dựng chiến lƣợc, kế hoạch, chƣơng trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội. 

3.1.2. Phương hướng khai thác sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, 

bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và ứng phó biến đổi khí hậu 

3.1.2.1. Phương hướng bảo vệ, khai thác các nguồn tài nguyên (khoáng 

sản, nước…) 

a) Phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản 

* Các khu vực khoáng sản cần bảo vệ chặt chẽ 

(1) Các khu vực có nguy cơ cao xảy ra khai thác khoáng sản trái pháp luật. 

Căn cứ vào tình hình thực tế về công tác giải tỏa hoạt động khoáng sản trái pháp 

luật trong những năm gần đây, có thể xác định trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có 

khoảng 12 khu vực có nguy cơ cao xảy ra khai thác khoáng sản trái pháp luật, 

cần tập trung công tác bảo vệ
18

. 

(2) Khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động 

khoáng sản  

+ Các mỏ khoáng sản nằm trong khu vực cấm hoạt động khoáng sản: Các 

mỏ khoáng sản chồng lấn rừng đặc dụng gồm có 15 mỏ khoáng sản chồng lấn 

rừng đặc dụng, cấm hoạt động khoáng sản, tổng diện tích 540,81 ha. Trong đó: 

huyện Trùng Khánh 01 mỏ; huyện Nguyên Bình 14 mỏ
19

. 

+ Các mỏ khoáng sản nằm trong diện tích đất quốc phòng gồm có 05 mỏ 

khoáng sản nằm trong đất quốc phòng loại I, cấm hoạt động khoáng sản, diện 
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 Cát, sỏi sông Bằng (huyện Hòa An, Quảng Hòa, thành phố Cao Bằng); Cát, sỏi, vàng sa khoáng sông 

Hiến (huyện Hòa An, Thạch An, Nguyên Bình); Cát, sỏi sông Quây Sơn (huyện Trùng Khánh); Cát sỏi, vàng sa 

khoáng Sông Gâm (huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm); Cát, sỏi, vàng sa khoáng khu vực suối Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc và 

Sơn Lập, huyện Bảo Lâm; Cát sỏi, vàng sa khoáng đoạn sông Thể Dục - Trƣơng Lƣơng (huyện Nguyên Bình, 

Hòa An); Cát sỏi sông Dẻ Rào (huyện Hà Quảng, Hòa An); Quặng thiếc, volfram khu vực núi Phia Oắc (huyện 

Nguyên Bình); Vàng khu vực Khau Sliểm, xã Minh Khai và Phiêng Đẩy, xã Quang Trọng (huyện Thạch An); 

Vàng khu vực xã Nam Quang, Nam Cao; khu vực Lũng Cuối, xã Yên Thổ (huyện Bảo Lâm); Vàng sa khoáng tại 

các sông, suối giáp ranh với tỉnh Bắc Kạn (huyện Nguyên Bình, Bảo Lạc); Các tuyến đƣờng mở mới hoặc nâng 

cấp đi qua sƣờn núi đá vôi trên địa bàn các huyện (có thu hồi đá vôi để xây dựng công trình, nhƣng không đăng 

ký khai thác theo quy định). 
19

 Huyện Trùng Khánh:  Mỏ mangan Bản Rạ, xã Đàm Thủy; Huyện Nguyên Bình: Fluorit Bình Đƣờng, 

xã Phan Thanh; Mỏ quặng sắt Nà Lèng, xã Quang Thành; Mỏ quặng mangan - sắt Tài Soỏng, xã Phan Thanh; 

Mỏ thiếc San Alechsan, thị trấn Tĩnh Túc; Mỏ thiếc Lũng Mƣời, xã Thành Công; Mỏ thiếc Ca Mi, thị trấn Tĩnh 

Túc; Mỏ thiếc Lê A, xã Thành Công; Mỏ thiếc Vonfram Tài Sỏng, xã Phan Thanh; Mỏ thiếc Bản Ổ, xã Thành 

Công; Mỏ Thiếc – Wolfram, khu vực cầu C2 xã Phan Thanh; Mỏ thạch anh (quắc zit) Bản Chiếu, xã Phan 

Thanh; Mỏ Fenspat Km 14 + 200 Tỉnh lộ 212, xã Ca Thành; Urani Bình Đƣờng, xã Phan Thanh; Thiếc Khia 

Cạnh, xã Quang Thành. 
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tích 89,4 ha. Trong đó: huyện Hòa An 01 mỏ; huyện Trùng Khánh 02 mỏ; huyện 

Nguyên Bình 1 mỏ; Quảng Hòa 01 mỏ
20

. 

* Khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản liên quan đến vàng sa 

khoáng lòng sông gồm: 06 khu vực, tổng diện tích 502,8ha
21

. 

* Các khu vực khoáng sản khác cần bảo vệ giai đoạn 2021 - 2025 

(1) Khu vực thăm dò khoáng sản: Cát sỏi gồm 03 mỏ
22

, Khoáng sản vàng 

gồm 02 mỏ
23

 

(2) Các khu vực khai thác khoáng sản: Thƣờng xuyên kiểm tra, giám sát, 

đôn đốc công tác bảo vệ khoáng sản với các khu vực có giấy phép khai thác còn 

hiệu lực: 33 giấy phép khai thác khoáng sản VLXD thông thƣờng; 07 giấy phép 

khai thác khoáng sản kim loại và 03 giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. 

(3) Các khu vực kết thúc khai thác đã đóng cửa mỏ, các bãi thải của mỏ đã 

có quyết định đóng cửa mỏ, các khu vực kết thúc khai thác chƣa đóng cửa mỏ. 

Từ năm 2011 - 2021, tỉnh Cao Bằng đã ban  hành quyết định đóng cửa mỏ đối 

với 144 mỏ; Quyết định cho phép trả lại Giấy phép khai thác, đồng thời đóng 

cửa mỏ đối với 03 mỏ. Năm 2021, có 9 mỏ đang thực hiện đề án đóng cửa mỏ, 

hoàn thiện thủ tục đóng cửa mỏ. Đối với các mỏ đã kết thúc khai thác, đã đóng 

cửa mỏ hoặc chƣa hoàn thành công tác đóng cửa mỏ nêu trên, cần quan tâm thực 

hiện công tác bảo vệ khoáng sản còn lại; đặc biệt là đối với các mỏ, các bãi thải 

của mỏ khoáng sản có giá trị, dễ dàng tiêu thụ trên thị trƣờng.  

b) Phương án thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Cao Bằng giai 

đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050 

* Nhóm khoáng sản kim loại 

- Phƣơng án khai thác và sử dụng khoáng sản:  

+ Quặng sắt: Hoạt động khai thác phải gắn với địa chỉ sử dụng, phục vụ dự 

án sản xuất gang, thép trong nƣớc, không xuất khẩu quặng sắt. Để đáp ứng nhu 

cầu quặng sắt cho các nhà máy chế biến hiện tại, cần tiếp tục tiến hành đánh giá 

khoáng sản với các mỏ đƣợc Trung ƣơng bàn giao cho Tỉnh quản lý đáp ứng đủ 

tiêu chí khoanh định là khu vực có khoáng sản phân tán nhỏ lẻ gồm 26 khu 
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 Sét Khau Khoang, xã Thái Cƣờng, Thạch An; Mỏ Barit Pò Tấu, xã Chí Viễn huyện Trùng Khánh; 

Điểm mangan Tắng Giƣờng - Kép Ky, xã Quang Trung, huyện Trùng Khánh; Điểm mỏ mangan Mã Phục – 

Lũng Riếc, xã Quốc Toản, huyện Quảng Hòa; Atbest Bản Chang, xã Quang Thành, huyện Nguyên Bình 
21

 Vàng sa khoáng Minh Khai, xã Minh Khai và xã Canh Tân 35,8 ha; Vàng sa khoáng Khuổi Cáp, xã 

Thụy Hùng 15,2ha (Huyện Thạch An); Vàng sa khoáng Bản Um, xã Tam Kim 54,5ha (Huyện Nguyên Bình); 

Vàng sa khoáng Bản Sẳng, xã Bạch Đằng 30,1 ha; Vàng sa khoáng Khuổi Lầy, xã Bình Dƣơng 19,0ha (Huyện 

Hòa An) và Vàng sa khoáng suối Sơn Lộ - Sơn Lập, xã Sơn Lộ, xã Sơn Lập 348,2ha (Huyên Bảo Lạc, Bảo 

Lâm). 
22

 Mỏ cát, sỏi lòng sông Bằng Giang đoạn sông cụt xóm Mã Quan, thị trấn Nƣớc Hai và xóm Vò Đáo, 

xóm Đà Lạn, huyện Hòa An; Mỏ cát, sỏi lòng sông đoạn  sông Bằng Giang thuộc xóm Mỏ sắt, xóm Bản Dủa 

(nay là xóm Bản Mạ), xã Dân Chủ, huyện Hòa An; Mỏ cát, sỏi lòng sông đoạn  sông Bằng Giang thuộc xóm Mỏ 

sắt, xóm Bản Dủa (nay là xóm Bản Mạ), xã Dân Chủ, huyện Hòa An; Mỏ cát, sỏi Cải Chắp, xã Lê Chung, huyện 

Hòa An và xã Hòa Chung, thành phố Cao Bằng “phần mở rộng quy hoạch” 
23

 Mỏ vàng Thẩm Riềm, xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm; Mỏ vàng Nam Quang (Khùng Khoàng, xã Nam 

Quang và Pác Ngàm, xã Nam Cao) huyện Bảo Lâm 
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vực
24

. Tiếp tục đƣa vào quy hoạch khai thác đối với các mỏ trong quy hoạch giai 

đoạn trƣớc; các mỏ đã đƣợc cấp phép khai thác giai đoạn trƣớc; các mỏ đã đƣợc 

cấp phép khai thác giai đoạn trƣớc, còn hiệu lực giấy phép. Một số mỏ hết hạn 

trong giai đoạn này nếu trữ lƣợng còn cho phép khai thác thì bắt buộc doanh 

nghiệp thăm dò nâng cấp để xin gia hạn cấp mới. Đƣa vào huy động khai thác 

với các mỏ mới phát hiện trong quá trình thực hiện Phƣơng án, và đƣợc thăm 

dò, phê duyệt trữ lƣợng. Định hƣớng xây dựng, phát triển các cơ sở chế biến 

khoáng sản: Để thực hiện đƣợc lộ trình xóa bỏ các cơ sở chế biến khoáng sản 

manh mún, nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh, với quặng sắt: đến năm 2050: loại bỏ tất cả 

lò gang công suất dƣới 50 m
3
; Chỉ duy trì và cấp giấy phép xây dựng cơ sở chế 

biến khoáng sản trên cơ sở khẳng định đƣợc vùng nguyên liệu đảm bảo cho chế 

biến đạt hiệu quả kinh tế và không gây ô nhiễm môi trƣờng.  

+ Quặng mangan: Hoàn thành công tác thăm dò tại khu vực có tiềm năng 

để khai thác làm nguyên liệu cho dự án chế biến feromangan, mangan điện giải 

EMD phục vụ nhu cầu trong nƣớc; không xuất khẩu quặng mangan. Đối với khu 

vực có khoáng sản phân tán nhỏ lẻ: tiến hành thăm dò các mỏ khoáng sản đã 

đƣợc Bộ TN - MT công bố là khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ gồm 10 

khu vực có khoáng sản mangan phân tán nhỏ lẻ  huy động vào thăm dò
25

; Thực 

hiện công tác đánh giá với các điểm khoáng sản đã đƣợc cơ quan Trung ƣơng 

bàn giao cho Tỉnh quản lý, đáp ứng đủ tiêu chí khoanh định là khu vực có 

khoáng sản phân tán nhỏ lẻ gồm 12 điểm. Quy hoạch khai thác khoáng sản 

nhằm đáp ứng nhu cầu về sử dụng quặng cho các dự án chế biến khoáng sản 

đang hoạt động và đang đƣợc triển khai xây dựng, vì thế quy hoạch khai thác 

cần căn cứ vào hiện trạng và định hƣớng xây dựng, phát triển các cơ sở chế biến 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục đƣa vào khai thác các mỏ có giấy phép 

còn hiệu lực. Huy động vào khai thác giai đoạn tiếp theo đối với các mỏ đã đƣợc 

thăm dò theo quy hoạch; các mỏ mới đƣợc phát hiện trong quá trình thực hiện 

Phƣơng án và đƣợc bổ sung vào quy hoạch thăm dò. Định hƣớng xây dựng, phát 
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 Sắt Bản Chang, xã Dân Chủ, huyện Hòa An; Sắt phần ngoài mỏ Ngƣờm Cháng xã Dân chủ, huyện Hòa 

An; Sắt Nà Cắng, thị trấn Nƣớc Hai, huyện Hòa An; Sắt Khau Gạm, xã Đức Long, huyện Hòa An; Sắt Khau 

Mìa, xã Đức Long, huyện Hòa An; Sắt Phiêng Gù, xã Dân Chủ, huyện Hòa An; Sắt Cốc Phung, xã Dân Chủ, 

huyện Hòa An; Sắt Háng Hoá, xã Dân Chủ, huyện Hòa An; Sắt Bó Nình, xã Dân Chủ huyện Hòa An; Sắt Lũng 

Khoen, xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình; Sắt Cao Lù, xã Ca Thành, xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình; Sắt Tây 

Bản Luộc, thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình; Sắt Khuổi Lếch, xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình; Sắt 

lăn Nà Luộc, thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình; Sắt Bó Vặm, xã Thể Dục, huyện Nguyên Bình; Sắt Bản 

Nùng - Bản Luộc, xã Thể Dục, huyện Nguyên Bình; Bản Nùng I - Nà Bioóc, xã Thể Dục, huyện Nguyên Bình; 

Sắt Làng Chạng, xã Thể Dục, xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình; Sắt Nà Đoỏng, xã Chu Trinh, TP. Cao Bằng; 

Sắt Boong Quang, xã Chu Trinh, TP. Cao Bằng; Sắt Nà Cạn, P. Sông Bằng, TP. Cao Bằng; Sắt Đức Xuân, xã 

Đức Xuân, huyện Thạch An; Sắt Chộc Slọ, xã Lê Lai, huyện Thạch An; Sắt Khuổi Rào - Phiêng Lếch, xã Hƣng 

Đạo, Hƣng Thịnh, h. Bảo Lạc; Sắt Phiêng Buống - Phiêng Buổng, xã Hƣng Thịnh, huyện Bảo Lạc; Sắt Nặm Lìn, 

xã Đình Phùng, huyện Bảo Lạc 
25

 Mangan Tà Man, xã Đình Phong, huyện Trùng Khánh; Mangan Lũng Phiắc - Khuổi Ky, xã Đàm 

Thủy, huyện Trùng Khánh; Mangan Kha Mon, xã Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh; Mangan Lũng Phải, Bản 

Chang, xã Đình Phong, huyện Trùng Khánh; Mangan Nà Num, xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh; Mangan 

Sộc Quân, huyện Hạ Lang; Mangan Sà Lẩu, huyện Hạ Lang; Mangan Lũng Sƣờn, huyện Hạ Lang; Mangan Mã 

Phục - Lũng Riếc (Khu Lũng Riếc và Cốc Phát), xã Quốc Toản, huyện Quảng Hòa (Trà Lĩnh (cũ)); Mangan Bản 

Mặc - Pắc Riếc, xã Quang Hán, huyện Trùng Khánh, (huyện Trà Lĩnh (cũ)) 
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triển các cơ sở chế biến quặng mangan: lộ trình đến năm 2035 tiến tới loại bỏ 

các dự án nhà máy với lò nung công suất tiêu thụ dƣới 3500 KVA. Đến năm 

2050 tiếp tục loại bỏ lò dƣới 10.000 KVA. 

+ Khoáng sản Thiếc: Ƣu tiên thăm dò quặng sa khoáng, tiếp đến là quặng 

gốc của các mỏ, điểm quặng thiếc trong vùng Phia Oắc. Trong các vùng quặng 

khác, ƣu tiên thăm dò, thăm dò bổ sung các mỏ, điểm quặng có triển vọng, phù 

hợp với tiến độ huy động tài nguyên vào khai thác để bảo đảm mục tiêu phát 

triển chung của ngành thiếc. Khai thác tuyển quặng thiếc phục vụ luyện thiếc 

thỏi: Mỏ thiếc Tĩnh Túc, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình. Thăm dò mở 

rộng nâng công suất khai thác, khai thác tại các mỏ đã đƣợc cấp phép khai thác 

giai đoạn trƣớc và mới trong giai đoạn, thời kỳ quy hoạch. Mỏ thiếc có: Thiếc sa 

khoáng Nà Khoang, xã Vũ Minh, Thiếc Khuôn Rầy (Huyện Nguyên Bình); 

Thiếc Nà Ngần, xã Trƣơng Lƣơng, huyện Hòa An. Để đáp ứng nhu cầu quặng 

thiếc cho nhà máy chế biến cần tiếp tục tiến hành đánh giá các mỏ đƣợc Trung 

ƣơng bàn giao cho Tỉnh quản lý đáp ứng đủ tiêu chí khoanh định là khu vực có 

khoáng sản phân tán nhỏ lẻ. Đƣa vào quy hoạch thăm dò những mỏ đƣợc Bộ 

TNMT công bố là khu vực có khoáng sản phân tán nhỏ lẻ. Hiện nay chỉ còn 

Xƣởng luyện thiếc Tĩnh Túc tại Thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình hoạt 

động. Tuy nhiên, chủ đầu tƣ cần đánh giá lại nguồn nguyên liệu để đảm bảo cho 

sản xuất có hiệu quả kinh tế trong thời gian tới. Huy động vào khai thác đối với 

các mỏ đã đƣợc thăm dò theo quy hoạch; các mỏ mới đƣợc phát hiện trong quá 

trình thực hiện Phƣơng án. 

+ Chì, kẽm: Hoàn thành thăm dò các mỏ chì - kẽm có tiềm năng; Việc khai 

thác quặng chỉ phục vụ cho dự án chế biến sâu thành kim loại chì, kẽm trong 

nƣớc; không xuất khẩu quặng chì - kẽm. Để đáp ứng nhu cầu quặng chì - kẽm 

cho các nhà máy chế biến hiện tại, cần tiếp tục tiến hành đánh giá các mỏ đƣợc 

Trung ƣơng bàn giao cho Tỉnh quản lý đáp ứng đủ tiêu chí khoanh định là khu 

vực có khoáng sản phân tán nhỏ lẻ. Sau khi đƣợc Bộ TNMT công bố là khu vực 

có khoáng sản phân tán nhỏ lẻ, tỉnh sẽ cấp giấy phép thăm dò. Trong kỳ quy 

hoạch 2021 - 2030, không thực hiện thăm dò mỏ chì kẽm mới. Hai mỏ (Bản Lìm 

và Nam Bản Bó) đã hết thời hạn thăm dò, đang thực hiện tổng kết Kết quả thăm 

dò. Không xuất khẩu quặng nguyên khai, quặng tinh chì, kẽm và bột oxyt kẽm 

nguyên liệu (hàm lƣợng Zn = 60,2 - 64,2%). Các dự án đầu tƣ khai thác, chế 

biến quặng chì kẽm phải gắn với các cơ sở sử dụng (luyện kim chì, kẽm) cụ thể 

theo Quy hoạch.  Duy trì hoạt động và mở rộng sản xuất của các mỏ hiện có và 

một số mỏ mới đƣợc cấp phép trong giai đoạn. Đối với các mỏ đã hết hạn khai 

thác nếu trữ lƣợng còn cho phép thì tiếp tục thăm dò nâng cấp để xin gia hạn cấp 

mới. Tiếp tục duy trì 02 nhà máy chế biến chì kẽm tại Xóm Lạng Cá, thị trấn 

Pác Miều, huyện Bảo Lâm và tại xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình. Khuyến 

khích, đẩy nhanh việc thăm dò các mỏ chì kẽm đã đƣợc quy hoạch làm vùng 

nguyên liệu cho các nhà máy chế biến đã có. Huy động vào khai thác đối với các 
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mỏ đã đƣợc thăm dò theo quy hoạch; các mỏ mới đƣợc phát hiện trong quá trình 

thực hiện Phƣơng án. 

+ Các khoáng sản khác: Việc xác định quy mô khai thác của từng mỏ còn 

phụ thuộc vào thuộc vào quy mô trữ lƣợng của mỏ và nhu cầu thực tế sử dụng 

khoáng sản của tỉnh. Đối với khoáng sản vàng, chỉ thăm dò, khai thác đối với 

mỏ vàng gốc. Công tác chế biến quặng vàng phải sử dụng công nghệ tiên tiến, 

không gây ảnh hƣởng xấu đến môi trƣờng, nguồn nƣớc; không thăm dò, khai 

thác vàng sa khoáng. Đối với các loại khoáng sản kim loại khác, thực hiện thăm 

dò, khai thác phải gắn với dự án chế biến sâu chủ yếu phục vụ nhu cầu trong 

nƣớc, không xuất khẩu quặng, chỉ thăm dò khai thác khi thị trƣờng có nhu cầu. 

* Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản VLXD thông thường 

 -  Nguyên tắc chung: Quy hoạch các điểm mỏ phải phù hợp, có hiệu quả 

trong phạm vi vận chuyển tối đa không quá 30÷40km; Mỏ đá xây dựng trong 

quy hoạch cần tính cho cả hai lĩnh vực: đá làm VLXD và đá sản xuất cát nghiền; 

Mỗi huyện cần có ít nhất 01 mỏ đá xây dựng và 01 mỏ đất san lấp chiến lƣợc, 

nhằm đảm bảo an ninh nguồn nguyên liệu VLXD. Tiêu chí đáp ứng là mỏ chiến 

lƣợc: mỏ có trữ lƣợng đủ lớn (thời hạn khai thác dài đến hết kỳ quy hoạch); điều 

kiện khai thác, vận chuyển thuận lợi; mặt bằng có thể mở rộng tổ hợp khai thác - 

chế biến quy mô lớn, dây chuyền sản xuất hiện đại, đảm bảo hiệu quả kinh tế lâu 

dài nhƣng vẫn đáp ứng đƣợc các yêu cầu bảo vệ môi trƣờng, cảnh quan. Tùy 

theo khả năng tiêu thụ của thị trƣờng mỗi huyện, nếu chủ đầu tƣ có nhu cầu, có 

thể đƣa mỏ vào thăm dò, khai thác sớm hơn. Vị trí các mỏ sẽ đƣợc xác định cụ 

thể theo điều kiện thực tế khảo sát trong quá trình thực hiện Phƣơng án. Trong 

quá trình thực hiện quy hoạch, tùy điều kiện thực tế có thể bổ sung thêm hoặc 

điều chỉnh các mỏ chiến lƣợc cho phù hợp. 

+ Cát, sỏi: Sử dụng công nghệ khai thác tiên tiến kết hợp với tuyển rửa loại 

bỏ tạp chất để nâng cao chất lƣợng cát; phế thải sinh ra trong quá trình xử lý 

phải đƣợc thu gom, lƣu chứa đúng kỹ thuật hoặc tái sử dụng. Hoạt động khai 

thác cát xây dựng theo giấy phép đƣợc cấp, đối với cát sỏi lòng sông, hồ còn 

phải tuân thủ các yêu cầu tại Điều 14 Nghị định số 23/2020/NĐ - CP ngày 24 

tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo 

vệ lòng, bờ, bãi sông. Tiếp tục thực hiện thăm dò 4 mỏ cát, sỏi
26

. Đƣa vào thăm 

dò 05 khu vực Mỏ cát, sỏi lòng sông Năng, thuộc địa phận xã Mai Long và xã 

Phan Thanh, huyện Nguyên Bình; Đƣa vào thăm dò, khai thác các mỏ cát sỏi đồi 

mới bổ sung vào quy hoạch: Mỏ cát, sỏi đồi Khuổi Rầy, phƣờng Sông Hiến, 

thành phố Cao Bằng; Mỏ cát, sỏi đồi Pác Chang, xã Khâm Thành, huyện Trùng 

Khánh. Quy hoạch khai thác: Tiếp tục huy động vào khai thác đối với 7 mỏ có 

                                              
26

 Mỏ cát, sỏi lòng sông Bằng Giang đoạn sông cụt thuộc xóm Mã Quan, thị trấn Nƣớc Hai và xóm Vò 

Đáo, xóm Đà Lạn, xã Bế Triều (nay là xóm Mã Quan, xóm 6 và xóm 7, thị trấn Nƣớc Hai), huyện Hòa An; Mỏ 

cát, sỏi lòng sông đoạn sông Bằng Giang thuộc xóm Mỏ sắt, xóm Bản Dủa (nay là xóm Bản Mạ), xã Dân Chủ, 

huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng; Mỏ cát, sỏi đồi thôn Đồng Tâm, phƣờng Sông Hiến, thành phố Cao Bằng và Mỏ 

cát, sỏi đồi Nà Hoàng, phƣờng Hòa Chung, thành phố Cao Bằng. 
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giấy phép còn hiệu lực, tổng công suất đạt khoảng 200.000 m3/ năm. Huy động 

vào khai thác các mỏ từ quy hoạch thăm dò chuyển sang. Thực hiện khai thác 

các nguồn cát, sỏi cuội trên địa bàn tỉnh nhƣ: Khai thác cát trên sông Bằng, sông 

Hiến qua TP. Cao Bằng và huyện Hòa An; Khai thác cát trên sông Quây Sơn, 

Bắc Vọng, sông Nhiên, sông Gâm, Nà Pheo, Nho Quế. 

+ Đá xây dựng: Đối với những mỏ nằm gần đƣờng giao thông, phải thực 

hiện mở rộng mới, không thực hiện khai thác phía sát đƣờng để đảm bảo an toàn 

khoan nổ mìn. Khuyến khích đầu tƣ dây chuyền khai thác, chế biến đá xây dựng 

sử dụng công nghệ tiên tiến, công suất lớn (từ 50.000 m3 đá nguyên khối/năm 

trở lên); phối hợp sản xuất đá xây dựng và cát nghiền; liên kết với các dây 

chuyền sản xuất bê tông, gạch không nung và các vật liệu xây dựng khác. Không 

cấp phép đầu tƣ mới, đầu tƣ mở rộng đối với các dự án khai thác, chế biến đá 

vôi làm vật liệu xây dựng ảnh hƣởng đến cảnh quan thiên nhiên, vệ sinh môi 

trƣờng, các điểm di sản văn hoá, di sản địa chất, đa dạng sinh học, phát triển du 

lịch trong vùng Công viên địa chất non nƣớc Cao Bằng, khu vực đất rừng phòng 

hộ, đặc dụng và đảm bảo các quy định về an ninh, quốc phòng. Thăm dò các mỏ 

đá xây dựng mới bổ sung vào quy hoạch và đƣợc xác định là mỏ chiến lƣợc. 

Quy hoạch khai thác: Tiếp tục huy động khai thác các mỏ đã cấp phép khai thác, 

còn hiệu lực: 24 mỏ đá VLXD, công suất thiết kế đạt 653.000 m3/ năm.  Đồng 

thời, thực hiện cấp phép khai thác đá xây dựng cho một số mỏ bổ sung, mở rộng 

năm 2021
27

 …Huy động vào khai thác các mỏ đá đƣợc xác định là mỏ chiến 

lƣợc tại các huyện. Huy động vào khai thác các mỏ đá mới bổ sung quy hoạch 

năm 2021
28

. 

+ Sét gạch ngói: Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 11 mỏ sét gạch ngói đã đƣợc 

đƣa vào quy hoạch thăm dò, khai thác, hiện vẫn còn hiệu lực, do đó trong giai 

đoạn 2021 - 2030, tiếp tục thực hiện khai thác các mỏ này để phục vụ cho sản 

xuất gạch tuy nen. 

+ Đất san lấp: Đƣa vào thăm dò, khai thác các mỏ đất đƣợc xác định là mỏ 

chiến lƣợc ở mỗi huyện trong tỉnh; Để phục vụ nhu cầu của dự án thi công 

đƣờng cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh trên địa bàn tỉnh và các dự án xây dựng 

công trình khác, cần tiến hành thăm dò để cấp giấy phép khai thác một số mỏ 

đất: 7 mỏ trong quy hoạch, 4 mỏ đất mới đề nghị bổ sung quy hoạch. Tổng số 

mỏ đất san lấp trong quy hoạch là 19 mỏ. Giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn tới 

năm 2050: đƣa vào thăm dò, khai thác các mỏ mới phát hiện trong quá trình 

thực hiện Phƣơng án. 

b) Phương hướng khai thác, bảo vệ nguồn nước 

* Phương hướng khai thác:  

                                              
27

 Mỏ Nà Lũng - P. Duyệt Trung, TP. Cao Bằng; Mỏ Pác Dào - Cô Ba, huyện Bảo Lạc; Mỏ Kéo Tăm, 

xã Thống nhất, huyện Hạ Lang… 
28

 Mỏ đá Lũng Vài, xóm Bản Coỏng, xã Đức Quang, huyện Hạ Lang; Mỏ đá Phia Lả, xóm Sơn Lộ, xã 

Cao Chƣơng, H. Trùng Khánh; Mỏ đá Khuổi Quân, xã Ngũ Lão, huyện Hòa An; Mỏ đá Lạn Trên, Xã Tự Do, 

huyện Quảng Hoà; Mỏ đá Nà Danh, Xã Lê Lai, Mỏ đá Bó Giƣờng 1 và 2, Xã Vân Trình, huyện Thạch An. 
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- Tiềm năng tài nguyên nƣớc mặt tỉnh Cao Bằng trung bình hàng năm 

khoảng 12,4 tỷ m
3
 nƣớc, trong đó tiềm năng tài nguyên nƣớc nội sinh trên địa 

bàn 10 huyện, TP của tỉnh Cao Bằng khoảng 6,42 tỷ m
3
 nƣớc hàng năm, huyện 

Bảo Lạc có tiềm năng tài nguyên nƣớc mặt lớn nhất khoảng 1,09 tỷ m
3
 nƣớc, 

TP. Cao Bằng thấp nhất khoảng 81 triệu m
3
 nƣớc. Tiềm năng tài nguyên nƣớc 

ngoại sinh - từ bên ngoài chảy vào gồm có: lƣợng nƣớc từ Trung Quốc chảy vào 

khoảng 791 triệu m
3
 nƣớc, từ Hà Giang chảy vào khoảng 1,85 tỷ m

3
 nƣớc, từ 

Bắc Cạn chảy vào khoảng 68,7 triệu m
3
 nƣớc hàng năm. 

- Tiềm năng tài nguyên nƣớc dƣới đất tỉnh Cao Bằng đạt 5.250.820,2 

m
3
/ngđêm, trong đó tài nguyên nƣớc tĩnh có 2.932.497,7 m

3
/ngày đêm và tài 

nguyên nƣớc động có 2.318.322,5 m
3
/ngày đêm. Lƣợng nƣớc có thể khai thác, 

sử dụng tỉnh Cao Bằng đƣợc xác định bằng Lƣợng nƣớc mặt có thể khai thác, sử 

dụng ứng với 3 tần suất nƣớc đến 50%, 85% và 95% và lƣợng nƣớc dƣới đất có 

thể khai thác ổn định và đƣợc tính về 10 huyện và thành phố nhƣ sau: 

Bảng 1.13. Lượng nước mặt có thể khai thác, sử dụng giai đoạn 2021 – 2030 

 tỉnh Cao Bằng  

TT Đơn vị hành chính 
Giai đoạn 2021 - 2025 Giai đoạn 2026 - 2030 

P50% P85% P95% P50% P85% P95% 

1 Huyện Bảo Lạc 3,18 2,48 2,09 3,05 2,45 2,19 

2 Huyện Bảo Lâm 6,03 4,73 4,01 5,79 4,67 4,17 

3 Huyện Hà Quảng 1,30 1,05 0,89 1,28 1,04 0,89 

4 Huyện Trùng Khánh 1,92 1,34 0,94 1,91 1,50 1,29 

5 Huyện Hạ Lang 2,30 1,60 1,14 2,24 1,76 1,50 

6 Huyện Nguyên Bình 1,03 0,85 0,75 0,97 0,80 0,71 

7 Huyện Thạch An 0,56 0,39 0,30 0,52 0,39 0,33 

8 Huyện Hòa An 2,89 2,28 1,92 2,75 2,21 1,90 

9 TP. Cao Bằng 2,96 2,33 1,96 2,82 2,26 1,94 

10 Huyện Quảng Hòa 5,72 4,29 3,39 5,52 4,39 3,75 

Bảng 1.14. Lượng nước dưới đất có thể khai thác, sử dụng tỉnh Cao Bằng 

Đơn vị: tr. m
3
 

TT Tên Huyện/TP TNN Tĩnh TNN  Động 
Lượng nước dưới đất   

CTKTSD 

1 Huyện Bảo Lâm 0,006 0,223 0,223 

2 Huyện Bảo Lạc 0,006 0,219 0,219 

3 Huyện Hà Quảng 0,568 0,733 0,733 

4 Huyện Nguyên Bình 0,454 0,193 0,193 

5 Huyện Hòa An 0,293 0,138 0,138 

6 TP. Cao Bằng 0,027 0,023 0,023 

7 Huyện Trùng Khánh 0,431 0,336 0,336 

8 Huyện Hạ Lang 0,335 0,096 0,096 

9 Huyện Thạch An 0,349 0,158 0,158 

10 Huyện Quảng Hòa 0,464 0,198 0,198 

Tổng cộng 2,932 2,318 2,318 
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- Lƣợng nƣớc có thể phân bổ tỉnh Cao Bằng đƣợc xác định bằng Lƣợng 

nƣớc mặt có thể phân bổ ứng với 3 tần suất nƣớc đến 50%, 85% và 95% và 

lƣợng nƣớc dƣới đất có thể phân bổ và đƣợc tính về 10 huyện và thành phố nhƣ 

sau: 

Bảng 1.15. Lượng nước mặt có thể phân bổ tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021  - 

2030  theo các tần suất nước đến 

Đơn vị: tỷ m
3
 

TT Đơn vị hành chính 
Giai đoạn 2021 - 2025 Giai đoạn 2026 - 2030 

P50% P85% P95% P50% P85% P95% 

1 Huyện Bảo Lạc 3,18 2,48 2,09 2,96 2,36 2,10 

2 Huyện Bảo Lâm 6,03 4,73 4,01 5,57 4,45 3,95 

3 Huyện Hà Quảng 1,30 1,05 0,89 1,22 0,98 0,83 

4 Huyện Trùng Khánh 1,92 1,34 0,94 1,87 1,45 1,25 

5 Huyện Hạ Lang 2,30 1,60 1,14 2,20 1,71 1,46 

6 Huyện Nguyên Bình 1,03 0,85 0,75 0,82 0,65 0,55 

7 Huyện Thạch An 0,56 0,39 0,30 0,43 0,30 0,24 

8 Huyện Hòa An 2,89 2,28 1,92 2,47 1,93 1,61 

9 TP. Cao Bằng 2,96 2,33 1,96 2,56 2,01 1,68 

10 Huyện Quảng Hòa 5,72 4,29 3,39 5,20 4,06 3,43 

Bảng 1.16. Lượng nước dưới đất có thể phân bổ tỉnh Cao Bằng 

Đơn vị: tr. m
3
 

STT Huyện/tp 
Lượng NDĐ  

CTKTSD 

Lượng NDĐ 

dự phòng 

Lượng NDĐ có 

thể phân bổ 

1 Huyện Bảo Lâm 0,223  -  0,223 

2 Huyện Bảo Lộc 0,219  -  0,219 

3 Huyện Hà Quảng 0,733  -  0,733 

4 Huyện Nguyên Bình 0,193  -  0,193 

5 Huyện Hòa An 0,138 0,081 0,057 

6 TP. Cao Bằng 0,023 0,0025 0,021 

7 Huyện Trùng Khánh 0,336 0,093 0,243 

8 Huyện Hạ Lang 0,096  -  0,096 

9 Huyện Thạch An 0,158  -  0,158 

10 Huyện Quảng Hòa 0,198  -  0,198 

Tổng cộng 2.318 0,201 2,142 

- Nhu cầu sử dụng nƣớc: Trên cơ sở các số liệu về định hƣớng phát triển 

kinh tế - xã hội và các chỉ tiêu sử dụng nƣớc của từng đối tƣợng dùng nƣớc đã 

đƣợc xác định trong từng kỳ quy hoạch. Giai đoạn đến năm 2025, tổng nhu cầu 

sử dụng nƣớc trong tỉnh Cao Bằng khoảng 251,6 triệu m
3
/năm, tăng 4,3% so với 

năm 2020, trong đó ngành nông nghiệp sử dụng nƣớc nhiều nhất khoảng 198,5 

triệu m
3
/năm chiếm 86,80% so với tổng nhu cầu, ngành du lịch, dịch vụ sử dụng 

nƣớc ít nhất 0,65 triệu m
3
/năm chiếm 0,29% so với tổng nhu cầu; Giai đoạn đến 

năm 2030, tổng nhu cầu sử dụng trong tỉnh Cao Bằng khoảng 260,5 triệu 

m
3
/năm, tăng khoảng 3,4% so với năm 2025, trong đó ngành nông nghiệp vẫn là 

ngành sử dụng nƣớc nhiều nhất khoảng 200,7 triệu m
3
/năm chiếm 84,7% so với 
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tổng nhu cầu, ngành du lịch, dịch vụ sử dụng nƣớc ít nhất 1,77 triệu m
3
/năm 

chiếm 0,74% so với tổng nhu cầu. 

Bảng 1.17. Nhu cầu sử dụng nước các ngành tỉnh Cao Bằng đến 2030 

Đơn vị: tr.m
3 

Huyện/TP 
Sinh 

Hoạt 

Nông 

nghiệp 

Chăn 

nuôi 

Thủy 

sản 

Công 

nghiệp 

Du 

lịch 

Môi 

trường 

Tổng 

cộng 

Cao Bằng 3,625 9,106 0,041 0,368 2,173 0,354 1,57 17,23 

Bảo Lâm 2,106 22,103 0,905 0,281 0,515 0,000 2,59 28,50 

Bảo Lạc 1,629 22,223 0,575 0,467 0,024 0,000 2,49 27,41 

Hà Quảng 1,611 22,091 0,728 0,438 0,274 0,354 2,55 28,05 

Trùng 

Khánh 2,080 30,303 0,712 0,352 1,117 0,354 3,49 38,41 

Hạ Lang 0,703 11,399 0,299 0,245 0,013 0,354 1,30 14,31 

Quảng Hòa 2,403 30,368 0,568 0,732 0,695 0,000 3,48 38,24 

Hòa An 1,391 23,796 0,359 1,573 0,874 0,000 2,80 30,79 

Nguyên 

Bình 1,076 16,209 0,467 0,426 0,141 0,354 1,87 20,54 

Thạch An 0,790 13,142 0,628 0,850 0,015 0,000 1,54 16,97 

Tổng cộng 17,413 200,739 5,283 5,731 5,841 1,770 23,678 260,455 

* Phương án bảo vệ tài nguyên nước, phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm nước 

và môi trường: 

- Đối với nước mặt:  

+ Bảo vệ chất lượng nước, môi trường các khu đô thị: Xây dựng hệ thống 

thoát nƣớc mƣa độc lập với hệ thống thoát nƣớc thải; Đầu tƣ xây dựng hệ thống 

thu gom, xử lý nƣớc thải đối với các đô thị, các khu dân cƣ tập trung...; Bảo vệ 

CLN, môi trƣờng khu công nghiệp và cụm công nghiệp: Tổ chức kiểm tra, giám 

sát các doanh nghiệp trong KCN, đảm bảo việc xử lý và thoát nƣớc thải theo 

đúng quy định; Phấn đấu đến năm 2025 phải đảm bảo 100% các KCN tập trung 

phải hoàn tất việc đầu tƣ hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung đạt chuẩn xả ra môi 

trƣờng; Thƣờng xuyên tiến hành kiểm tra định kỳ cũng nhƣ đột xuất đối với các 

cơ sở xử lý nƣớc thải tại các khu công nghiệp. 

+ Bảo vệ CLN, môi trường khu vực nông thôn: Tiếp tục thực hiện chƣơng 

trình “Nƣớc sạch và vệ sinh môi trƣờng nông thôn” ngày càng đạt kết quả tốt; 

Tăng cƣờng kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón 

hóa học; tăng cƣờng công tác khuyến nông, huấn luyện kỹ thuật canh tác trong 

nông nghiệp nhằm hạn chế dƣ lƣợng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong 

đất; cũng nhƣ hạn chế sự hòa trộn dƣ lƣợng thuốc trừ sâu vào trong nguồn nƣớc 

do hiện tƣợng rửa trôi. 

+ Phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm nước và môi trường: Tổ chức thực hiện 

thƣờng xuyên quan trắc CLN theo mạng lƣới quan trắc tài nguyên môi trƣờng 

của tỉnh; Tổ chức tốt việc thu phí nƣớc thải, phí bảo vệ môi trƣờng; Đẩy mạnh 

ứng dụng công nghệ thông tin vào cập nhật, cơ sở dữ liệu tài nguyên nƣớc và 

môi trƣờng; Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch định kỳ và đột xuất 
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hàng năm về kiểm soát ô nhiễm để ngăn chặn, xử lý các nguồn gây ô nhiễm môi 

trƣờng. Tăng cƣờng công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

và dịch vụ trên địa bàn tỉnh; Tăng cƣờng công tác kiểm tra sau đánh giá tác động 

môi trƣờng của các dự án; Xem xét cấp phép các dự án đầu tƣ, ƣu tiên chọn lựa 

các loại hình dự án ít tác động ảnh hƣởng đến môi trƣờng, thu hút và khuyến 

khích các nhà đầu tƣ với các ngành nghề sản xuất có công nghệ cao, sạch và 

thân thiện môi trƣờng; hạn chế và tiến tới cấm hoàn toàn việc đầu tƣ xây dựng 

mới các công trình, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ có tiềm năng gây ô 

nhiễm môi trƣờng trên diện rộng, dễ gây ra sự cố môi trƣờng; Buộc các cơ sở 

đầu tƣ các công trình BVMT và xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn Quốc gia/quy 

chuẩn kỹ thuật về môi trƣờng; khuyến khích áp dụng các hệ thống quản lý môi 

trƣờng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001. 

+ Giải pháp phục hồi nguồn nước 

++ Giải pháp công trình: Thiết kế và xây dựng hệ thống cấp thoát nƣớc và 

xử lý nƣớc thải hợp lý đảm bảo sử dụng tiết kiệm và tăng cƣờng khả năng tái sử 

dụng nƣớc; thu gom và xử lý 100% lƣợng nƣớc thải sản xuất; Thiết kế và xây 

dựng hệ thống thu gom, xử lý nƣớc thải sinh hoạt tập trung tại thành phố Cao 

Bằng để đảm bảo việc xử lý toàn bộ nƣớc thải sinh hoạt đạt chất lƣợng tiêu 

chuẩn trƣớc khi thải vào nguồn nƣớc; Xây dựng mạng quan trắc tài nguyên 

nƣớc, giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc trên các khu dùng nƣớc, các 

sông suối chính, các hộ khai thác sử dụng nƣớc lớn nhƣ các hồ thủy điện, thủy 

lợi, các khu công nghiệp… nhằm phát hiện sớm các vi phạm trong khai thác tài 

nguyên nƣớc đặc biệt các khu vực có nguy cơ cạn kiệt nguồn nƣớc trên địa bàn 

tỉnh. 

++ Giải pháp phi công trình: Triển khai cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn 

nƣớc theo quy định của Nghị định số 43/2015/NĐ - CP ngày 06/5/2015 của 

Chính phủ Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nƣớc
29

. 

                                              
29

  -  Thực hiện các biện pháp bảo vệ lòng, bờ bãi sông, ngăn chặn các hành vi khai thác khoáng sản trái 

phép làm biến đổi lòng sông và sạt, lở hai bên bờ sông chảy trên địa bàn tỉnh. 

 -  Thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm từ các nguồn thải. Các nguồn nƣớc thải trƣớc khi xả vào 

nguồn nƣớc phải đƣợc xử lý đạt quy chuẩn cho phép. 

 -  Đối với nƣớc và rác thải sinh hoạt: Lựa chọn phƣơng án xử lý phù hợp với công nghệ xử lý hiện đại 

thích hợp; 

 -  Đối với nƣớc thải nông nghiệp: Nâng cao nhận thức của ngƣời dân trong kỹ thuật bón phân hóa học, 

khuyến khích sử dụng các loại phân bón vi sinh thay cho các loại phân bón hóa học thông thƣờng; Thƣờng 

xuyên tổ chức các lớp hƣớng dẫn về cách sử dụng phân bón, cách tƣới, tiêu và chăm sóc cây trồng cho nông dân; 

 -  Đối với nƣớc thải công nghiệp: Các nhà máy có nghĩa vụ xử lý nƣớc thải đạt quy chuẩn, tiêu chuẩn cho 

phép trƣớc khi thải ra môi trƣờng; Khuyến khích các cơ sở sản xuất từng bƣớc đổi mới máy móc, đƣa vào các 

công nghệ tiên tiến dùng ít nƣớc; Bắt buộc các dự án khi trình phê duyệt phải thực hiện xong hạng mục đánh giá 

tác động của việc phát triển dự án đến môi trƣờng nói chung và môi trƣờng nƣớc nói riêng. 

 -  Đối với nƣớc thải y tế: các cơ sở y tế cần đƣợc xử lý nƣớc thải đảm bảo quy chuẩn trƣớc khi thải vào 

mạng lƣới tiêu thoát chung. 

 -  Đối với nƣớc thải khác: các cơ sở phát sinh nƣớc thải có trách nhiệm và nghĩa vụ xử lý đạt quy chuẩn 

tƣơng ứng trƣớc khi xả vào nguồn nƣớc. 

 -  Xác định dòng chảy tối thiểu cho các sông, suối và cần giám sát chặt chẽ để duy trì đƣợc dòng chảy tối 

thiểu.  

 -  Tăng cƣờng bảo vệ nguồn sinh thủy bằng cách duy trì và phát triển diện tích rừng đầu nguồn. 
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* Đối với nước dưới đất 

- Đề xuất ngưỡng giới hạn khai thác tại các địa phương: Theo quy định tại 

Điều 2 Luật Tài nguyên nƣớc thì ngƣỡng khai thác nƣớc dƣới đất là  giới hạn 

cho phép khai thác nƣớc dƣới đất nhằm bảo đảm không gây xâm nhập mặn, suy 

thoái, cạn kiệt nguồn nƣớc, sụt, lún đất, tác động xấu đến nguồn nƣớc mặt và 

môi trƣờng liên quan. Nhƣ vậy, ngƣỡng khai thác nƣớc dƣới đất không vƣợt 

mực nƣớc hạ thấp cho phép đã xác định. Đồng thời ngƣỡng giới hạn khai thác 

không vƣợt quá lƣợng nƣớc có thể khai thác.  

- Đề xuất các giải pháp bảo vệ chất lượng các tầng chứa nước 

+ Giải pháp công trình: Tại các khu vực tập trung đông dân cƣ nhƣ khu vực 

TP. Cao Bằng, tại khu vực các bệnh viện, trung tâm y tế… cần phải xây dựng 

các công trình xử lý nƣớc thải tập chung của thành phố. Nƣớc thải sinh hoạt cần 

phải đƣợc thu gom, xử lý trƣớc khi xả thải ra môi trƣờng, chất lƣợng nƣớc thải 

phải đạt theo quy định tại QCVN 14:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nƣớc thải sinh hoạt; Tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh phải 

có hệ thống xử lý nƣớc thải trƣớc khi xả thải ra môi trƣờng. Chất lƣợng nƣớc 

thải trƣớc khi thải ra môi trƣờng tại các khu, cụm công nghiệp phải đáp ứng 

đƣợc các quy định tại QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nƣớc thải công nghiệp; Đối với các khu vực khai thác khoáng sản, kết quả 

đánh giá chất lƣợng nƣớc cho thấy, một số tầng chứa nƣớc chính trong tỉnh có 

dấu hiệu ô nhiễm các nguyên tố kim loại nặng, một số nguyên tố có hàm lƣợng 

tăng so với năm 2010 do đó tại các khu vực khai thác khoáng sản cần phải xây 

dựng hệ thống xử lý nƣớc thải trƣớc khi thải ra môi trƣờng; Thực hiện nhiệm vụ 

khoanh định vùng hạn chế khai thác nƣớc dƣới đất theo quy định hiện hành để 

hạn chế khai thác nƣớc dƣới đất tại các khu vực có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nƣớc dƣới đất. (1) Đối với các công trình khai thác nƣớc dƣới đất 

đang hoạt động phải xây dựng vùng bảo hộ vệ sinh công trình lấy nƣớc theo các 

quy định tại Thông tƣ 24/2016/TT - BTNMT quy định việc xác định và công bố 

vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nƣớc sinh hoạt, theo quy định; (2) Đối với công 

trình khai thác nƣớc dƣới đất để cấp cho sinh hoạt có quy mô trên 10 m3/ngày 

đêm đến dƣới 3.000 m3/ngày đêm, phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy 

nƣớc sinh hoạt không nhỏ hơn 20 m tính từ miệng giếng; đối với công trình khai 

thác nƣớc dƣới đất để cấp cho sinh hoạt có quy mô từ 3.000 m3/ngày đêm trở 

lên, phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nƣớc sinh hoạt không nhỏ hơn 

30m tính từ miệng giếng. Trong phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh này, chủ công 

trình khai thác có trách nhiệm giữ vệ sinh khu vực xung quanh giếng, không xây 

dựng các công trình có nguy cơ làm phát sinh ô nhiễm cho các giếng khoan 

trong quá trình khai thác; (3) Đối với các lỗ khoan thăm dò, khai thác mà không 

sử dụng nữa, cần triệt để trám lấp, việc trám lấp cần đƣợc thực hiện bởi các cơ 

quan có chuyên môn, kinh nghiệm thực hiện. Quy trình kỹ thuật trám lấp các 

giếng khoan phải tuân theo các quy định của Thông tƣ 72/2017/TT - BTNMT: 

Quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng. 
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+ Giải pháp phi công trình: Các cơ quan quản lý nhà nƣớc về tài nguyên 

nƣớc cần tăng cƣờng kiểm tra, thanh tra các hoạt động khai thác, thăm dò nguồn 

nƣớc dƣới đất trên địa bàn quản lý; Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân 

nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nƣớc 

dƣới đất; Tiến hành điều tra, rà soát các giếng khoan khai thác hƣ hỏng, các lỗ 

khoan thăm dò, tìm kiếm không sử dụng để trám lấp theo đúng quy định; Các 

đơn vị, tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành các công trình khai thác nƣớc dƣới 

đất cần thƣờng xuyên kiểm tra, quan trắc mực nƣớc, chất lƣợng nguồn nƣớc tại 

công trình của mình để kịp thời phát hiện các hiện tƣợng suy thoái, ô nhiễm 

nguồn nƣớc để có các biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời. 

3.1.2.2. Phương hướng bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học 

a) Phương hướng bảo vệ môi trường 

- Phân vùng môi trƣờng tỉnh Cao Bằng: (1). Vùng bảo vệ nghiêm ngặt gồm 

khu bảo tồn thiên nhiên, vƣờn quốc gia, vùng có các yếu tố, đối tƣợng nhạy cảm 

đặc biệt khác cần bảo vệ nghiêm ngặt
30

; (2). Vùng hạn chế phát thải gồm vùng 

đệm của vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng thuộc khu di sản thiên nhiên, hành lang 

đa dạng sinh học, vùng đất ngập nƣớc quan trọng, vùng có hệ sinh học cao, hệ 

sinh thái rừng tự nhiên quan trọng khu vực có khả năng ô nhiễm cao cần đƣợc 

bảo vệ: Vùng đệm, hành lang của các khu: Vƣờn quốc gia Phja Oắc - Phja Đén, 

5 Khu bảo tồn loài sinh cảnh (Vƣợn Cao Vít Trùng Khánh, Hạ Lang, Trà Lĩnh - 

Thang Hen, Bảo Lạc, Bảo Lâm); 5 khu bảo vệ cảnh quan (Pác Bó, Bản Giốc, 

Trần Hƣng Đạo, Thạch An, Lam Sơn); hệ thống khu di tích trên địa bàn tỉnh; 

vùng đất ngập nƣớc quan trọng của Sông Gâm và sông Quây Sơn chảy qua trên 

địa bàn tỉnh và các hồ chứa chứa nƣớc thủy lợi vừa và lớn; vùng rừng sản xuất; 

các khu vực khai thác khoáng sản; khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh; các đô thị loại V trở lên; (3). Vùng khác là các vùng còn lại trên địa 

bàn tỉnh. 

 

- Định hướng bảo vệ môi trường tại các vùng môi trường 

(1). Vùng bảo vệ nghiêm ngặt: Tổ chức bảo vệ nguyên vẹn các hệ sinh thái 

rừng; các nguồn gen động thực vật rừng quý, hiếm, các đặc sản rừng, cảnh quan 

thiên nhiên trong khu vực bảo tồn. Xây dựng hành lang kết nối với các Vƣờn 

quốc gia, Khu bảo tồn và kết nối các khu vực trong KBT. Ứng dụng tiến bộ 

khoa học công nghệ vào quản lý ĐDSH. Kiểm soát xả thải chất ô nhiễm ra Sông 

                                              
30

 Vƣờn quốc gia Phja Oắc - Phja Đén; Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Trà Lĩnh - Hang Then (Trùng 

Khánh, Hòa An), quy mô 5.164 ha; Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Hạ Lang (huyện Hạ Lang), quy mô 7.343 ha; Khu 

bảo tồn loài - sinh cảnh Bảo Lạc (huyện Bảo Lạc), quy mô 3.996 ha; Khu bảo tồn loài  - sinh cảnh Bảo Lâm (huyện 

Bảo Lâm), quy mô 4.569 ha; Khu bảo tồn loài  - sinh cảnh Vƣợn Cao Vít (huyện Trùng Khánh) quy mô 6.046 ha; 

Khu bảo vệ cảnh quan Pác Bó (huyện Hà Quảng), quy mô 6.354 ha; Khu bảo vệ cảnh quan Thạch An (huyện 

Thạch An), quy mô 3.997 ha; Khu bảo vệ cảnh quan Bản Giốc (huyện Trùng Khánh), quy mô 566 ha; Khu bảo 

vệ cảnh quan Lam Sơn (huyện Hòa An), quy mô 75 ha; Khu bảo vệ cảnh quan rừng Trần Hƣng Đạo (huyện 

Nguyên Bình), quy mô 1.143 ha;  01 khu bảo tồn vùng nƣớc nội địa (Sông Bằng), quy mô 575,8ha và rừng 

phòng hộ đầu nguồn. 
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Bằng. Tại lƣu vực sông Bằng phải đƣợc hạn chế xả nƣớc thải lƣu lƣợng lớn, các 

nguồn thải phải đƣợc xử lý đạt cột A của quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT, 

QCVN 40:2011/BTNMT hoặc các quy chuẩn tƣơng ứng. Chỉ chấp thuận dự án 

đầu tƣ sinh thái, vì mục đích bảo tồn và sử dụng công nghệ thân thiện với môi 

trƣờng. Duy trì diện tích rừng tự nhiên, nâng tỷ lệ che phủ rừng, kiểm soát phát 

thải khí nhà kính. Hạn chế quy hoạch, phát triển dự án khai thác khoáng sản; xây 

dựng kho chứa hóa chất độc hại, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu có 

yếu tố độc hại đối với với môi trƣờng; xây dựng cơ sở xử lý, bãi chôn lấp, vị trí 

thải bỏ chất thải rắn, cơ sở sản xuất, kinh doanh phát sinh chất ô nhiễm độc hại, 

có hoạt động xâm hại đến các đối tƣợng, yếu tố cần bảo vệ nghiêm ngặt. 

(2). Vùng hạn chế phát thải: Phát triển kinh tế xã hội, góp phần chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế vùng đệm; thực hiện cơ chế chia sẻ lợi ích cho cộng đồng 

vùng đệm. Phát triển đô thị, cụm dân cƣ hài hoà với cảnh quan môi trƣờng, có 

cơ sở hạ tầng cấp, thoát nƣớc, xử lý nƣớc thải; tỷ lệ cây xanh/diện tích tự nhiên 

cao. Phát triển bền vững tại các di sản, di tích, địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng. Tại lƣu vực sông Gâm, sông Quây Sơn phải đƣợc hạn chế xả nƣớc 

thải lƣu lƣợng lớn, các nguồn thải phải đƣợc xử lý đạt cột B của quy chuẩn. Hạn 

chế phát thải, cải thiện môi trƣờng tại các khu vực có các hoạt động ảnh hƣởng 

lớn đến chất lƣợng môi trƣờng đất, nƣớc, không khí xung quanh bao gồm các 

khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất, làng nghề,... Các KCN, 

CCN, làng nghề, cơ sở sản xuất công nghiệp... đƣợc khoanh vùng cần xây dựng 

hệ thống thu gom, xử lý nƣớc thải tập trung, chất thải rắn đáp ứng quy định. 

Kiểm soát, nghiêm cấm các hoạt động xả thải các chất thải không qua xử lý vào 

môi trƣờng tại các khu dân cƣ tập trung, đặc biệt là khu vực các đô thị lớn trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng, tập trung ở thành phố Cao Bằng. Thu gom, xử lý triệt để 

chất thải trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, đặc biệt tại các đô thị. 

(3). Các vùng khác: Phát triển kinh tế xã hội đa ngành, đa thành phần, nâng 

cao chất lƣợng cuộc sống cho ngƣời dân. Quản lý, bảo vệ môi trƣờng phục vụ 

chính hoạt động phát triển bền vững. Áp dụng sản xuất sạch hơn trong các hoạt 

động sản xuất. Quan tâm, khai thác hiệu quả các khu vực tiềm năng đảm bảo 

đáp ứng các tiêu chí, chỉ tiêu về môi trƣờng. Ngăn ngừa ô nhiễm do hoạt động 

các cơ sở sản xuất trong KCC, CCN, làng nghề, các cơ sở sản xuất xen kẽ trong 

khu dân cƣ, bảo vệ chất lƣợng nƣớc mặt và chất lƣợng không khí khu đô thị, khu 

dân cƣ. Xây dựng đô thị, KCN theo hƣớng “Xanh, sạch”. 

 

b) Phương án bảo tồn đa dạng sinh học, khu vực cảnh quan sinh thái quan 

trọng, khu bảo tồn thiên nhiên 

(1). Quy hoạch Vườn Quốc gia Phia Oắc - Phia Đén trên cơ sở điều chỉnh 

địa giới của khu Rừng cấm Phia Oắc, huyện Nguyên Bình và mở rộng diện tích 

về phía Bắc ra các khu rừng tự nhiên trên núi trung bình liền kề. Diện tích quy 

hoạch: 11.960 ha. VQG Phia Oắc - Phia Đén có 8 hệ sinh thái gồm: HST rừng kín 
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thƣờng xanh ôn đới trên núi cao (rừng rêu, rừng lùn), độ cao trên 1.600m diện 

tích 467,6 ha; HST rừng kín thƣờng xanh á nhiệt đới hỗn giao cây lá rộng, lá 

kim trên núi trung bình, độ cao 600 - 1600m diện tích 7.248,4 ha; HST rừng trên 

núi đá vôi, diện tích 1.096,15 ha; HST rừng trồng diện tích 541,95 ha; HST 

trảng cỏ, cây bụi diện tích 2.236,12 ha; HST đất ngập nƣớc 4,88 ha; HST nông 

nghiệp 363,51ha và HST khu dân cƣ 1,39 ha. 

(2). Quy hoạch khu bảo tồn loài - sinh cảnh 

- Khu bảo tồn loài - sinh cảnh cấp quốc gia vượn Cao Vít Trùng Khánh 

trên cơ sở mở rộng khu bảo tồn loài - sinh cảnh vƣợn Cao Vít Trùng Khánh hiện 

có về phía Tây Nam, diện tích quy hoạch: 6.046,00 ha. 

- Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Trà Lĩnh - Thang Hen trên cơ sở mở rộng 

khu Di tích lịch sử cấp Quốc gia Hồ Thang Hen quy hoạch mở rộng diện tích 

KBT từ 372ha lên 5.164,00 ha. 

c. Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Hạ Lang quy hoạch trên cơ sở khu rừng 

nguyên sinh trên núi đá vôi của huyện Hạ Lang, diện tích quy hoạch: 7.343,00 

ha. 

d. Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Bảo Lạc đƣợc quy hoạch trên cơ sở khu 

rừng nguyên sinh trên núi đá vôi và rừng tự nhiên trên núi trung bình của xã 

Khánh Xuân, Xuân Trƣờng huyện Bảo Lạc diện tích quy hoạch: 3.996,00 ha. 

e. Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Bảo Lâm đƣợc quy hoạch trên cơ sở khu 

rừng nguyên sinh của huyện Bảo Lâm diện tích tự nhiên: 4.569,00 ha. 

(3). Quy hoạch khu bảo vệ cảnh quan 

a) Khu bảo vệ cảnh quan Pác Bó trên cơ sở mở rộng khu Khu bảo vệ cảnh 

quan Pác Bó hiện có mở rộng diện từ 1.137,00ha lên 6.354,00ha về phía Đông. 

Quy hoạch khu bảo vệ cảnh quan Pác Bó có 8 HST: Hệ sinh thái rừng kín thƣờng 

xanh hỗn giao lá rộng - lá kim á nhiệt đới trên núi trung bình, độ cao từ 600 - 1.600m 

diện tích 811,19 ha; Hệ sinh thái rừng kín thƣờng xanh mƣa ẩm nhiệt đới, cây lá 

rộng trên núi thấp, độ cao dƣới 600 m diện tích 834,24 ha; Hệ sinh thái rừng trên núi 

đá vôi 3733,84 ha; HST rừng trồng 543,14 ha; HST trảng cỏ, cây bụi 42,30 ha; HST 

đất ngập nƣớc 24,11 ha; HST nông nghiệp 320,17 ha; HST khu dân cƣ 45,01 ha; 

b)  Khu bảo vệ cảnh quan Thạch An trên cơ sở Khu bảo vệ cảnh quan 

Thạch An hiện có mở rộng diện tích từ 1.149,00ha lên 3.997,00 ha. 

c)  Khu bảo vệ cảnh quan Bản Giốc trên cơ sở khu Thác Bản Giốc, Động 

Ngƣờm Ngao diện tích tự nhiên: 566,00 ha. 

d) Khu bảo vệ cảnh quan Lam Sơn đƣợc quy hoạch củng cố và tiếp tục duy 

trì hoạt động Cụm Di tích Cốc Phát; Hang Tốc Rù, Hang Bó Hoài, Vách núi 

Lũng Sa, Nền nhà ông Mã Văn Hản, Hang Bó Tháy; Hang Ngƣờm Bốc; Thành 

Nhà Mạc; Đền Giẻ Đoóng; Thành Na Lữ diện tích quy hoạch 75,00 ha. 

 Bảo vệ và phát triển các HST rừng tự nhiên, gồm HST rừng trên núi đá vôi 

và HST rừng kín thƣờng xanh mƣa ẩm nhiệt đới, cây lá rộng trên núi thấp, độ 
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cao dƣới 600m. Bảo tồn những giá trị ĐDSH của các HST rừng tự nhiên. Bảo vệ 

và tôn tạo giá trị lịch sử và cảnh quan của các di tích trong khu vực đã đƣợc nhà 

nƣớc và tỉnh công nhận nhƣ: Cốc Phát; Hang Tốc Rù, Hang Bó Hoài, Vách núi 

Lũng Sa, Nền nhà ông Mã Văn Hản, Hang Bó Tháy; Hang Ngƣờm Bốc; Thành 

Nhà Mạc; Đền Giẻ Đoóng và Thành Na Lữ. 

  Bảo vệ và phát triển giá trị du lịch, lịch sử của khu bảo vệ cảnh quan Lam 

Sơn phục vụ mục đích tham quan du lịch, giáo dục. 

e)  Khu bảo vệ cảnh quan Trần Hưng Đạo trên cơ sở khu Di tích lịch sử 

rừng Trần Hƣng Đạo, diện tích tự nhiên 1.143,00 ha. 

 Bảo vệ và phát triển các HST rừng tự nhiên, gồm HST rừng kín thƣờng 

xanh hỗn giao lá rộng - lá kim á nhiệt đới trên núi trung bình, độ cao 600 - 

1.600m; HST rừng kín thƣờng xanh mƣa ẩm nhiệt đới, cây lá rộng trên núi thấp, 

độ cao dƣới 600m và HST rừng tre nứa. Bảo tồn những giá trị ĐDSH của các 

HST rừng tự nhiên. Bảo vệ và tôn tạo giá trị lịch sử và cảnh quan của Di tích 

lịch sử cấp quốc gia đặc biệt rừng Trần Hƣng Đạo. 

 Bảo vệ và phát triển giá trị lịch sử, du lịch của khu bảo vệ cảnh quan Trần 

Hƣng Đạo phục vụ mục đích giáo dục, tham quan du lịch. 

3.1.2.3. Phương án ứng phó biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai 

- Quản lý rủi ro thiên tai, thích ứng với BĐKH đối với môi trường tự nhiên:  

+ Qua ghi nhận chuỗi số liệu quan trắc khí tƣợng thủy văn và ghi chép về 

tình hình thiên tai, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng thƣờng xảy ra các loại hình thiên 

tai, nhƣ: Áp thấp nhiệt đới, giông lốc, sƣơng mù, rét đậm, rét hại, băng tuyết, 

mƣa lớn, mƣa đá, sét, ngập lụt, lũ, lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mƣa lũ hoặc 

dòng chảy, nắng nóng, hạn hán. 

+  Phòng ngừa là chính kết hợp với phƣơng châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại 

chỗ; lực lƣợng tại chỗ; vật tƣ, phƣơng tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và “3 sẵn 

sàng” (chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trƣơng và có 

hiệu quả). 

+ Sử dụng các giống cây trồng, vật nuôi có sức chống chịu cao với thời tiết 

khắc nghiệt, dịch bệnh; Chuyển đổi các giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với 

điều kiện biến đổi khí hậu để chủ động phòng tránh dịch bệnh, phát triển và ứng 

dụng công nghệ sinh học, áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến để hƣớng tới nền 

nông nghiệp hiện đại, thích ứng với BĐKH, tăng cƣờng hệ thống bảo hiểm, chia 

sẻ rủi ro trong nông nghiệp;  

+ Phƣơng án phát triển hạ tầng phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh: 

Thƣờng xuyên thực hiện củng cố, tu sửa, tu bổ, nâng cấp và xây dựng các công 

trình phòng chống thiên tai; Xây dựng hoàn thiện dần các hệ thống cảnh báo, dự 

báo thiên tai và giám sát BĐKH; Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu phòng chống 

thiên tai trên địa bàn tỉnh (sạt lở bờ sông, mức độ ngập lụt, khu vực lũ quét, khu 

vực hạn hán, nguy cơ bão...); Phát triển hạ tầng thủy lợi chủ động tƣới, tiêu theo 

hƣớng tiên tiến, tiết kiệm nƣớc cho các cây trồng cạn cây ăn quả, rau, hoa; Củng 
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cố, phát triển thủy lợi nội đồng, gắn với xây dựng nông thôn mới; nâng cấp cơ 

sở hạ tầng thuỷ lợi nội đồng, đáp ứng các phƣơng thức canh tác để nâng cao 

năng suất, chất lƣợng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất; đồng thời củng cố tổ 

chức thủy nông cơ sở bền vững. 

- Phương án chuẩn bị cơ sở hạ tầng, thiết bị kỹ thuật phòng chống thiên tai: 

+ Hệ thống dự báo khí tƣợng thủy văn: Tỉnh Cao Bằng có 5 trạm Trạm Khí 

tƣợng thủy văn và 10 điểm đo mƣa đƣợc lắp đặt trên địa bàn các huyện, thành 

phố. Tổ chức lắp đặt thêm các trạm quan trắc thời tiết tự động để đáp ứng thông 

tin dự báo về diễn biến thời tiết, tình hình bão, áp thấp nhiệt đới, mƣa, lũ và các 

hiện tƣợng khí tƣợng thủy văn nguy hiểm khác xảy ra ảnh hƣởng tới địa 

phƣơng, tới các cấp, các ngành và thông tin trên các phƣơng tiện thông tin đại 

chúng phục vụ ngƣời dân phòng, tránh thiên tai. 

- Phương án phòng chống lũ của các tuyến sông, suối có kè bảo vệ, phương 

án phát triển hệ thống kè sông suối và kết cấu hạ tầng phòng chống thiên tai: 

Tập trung đầu tƣ xây dựng mới, tu bổ, nâng cấp, sửa chữa các công trình hạ tầng 

phòng chống thiên tai, nâng cao sức chống chịu trƣớc thiên tai; lồng ghép và sử 

dụng đồng bộ các nguồn vốn để sửa chữa, khắc phục kịp thời các công trình hạ 

tầng bị thiệt hại do thiên tai, nhất là hệ thống kè bờ sông, suối, hồ chứa nƣớc 

thủy lợi; kiểm soát an toàn hồ đập thủy điện; nâng cao khả năng tiêu thoát nƣớc, 

hạn chế việc san lấp sông, suối; triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án chống 

ngập úng, nhất là ngập úng các khu đô thị; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng 

đồng bộ với phòng ngừa thiên tai và bảo vệ môi trƣờng. 

- Quy hoạch hệ thống kè sông, suối: Tiến hành rà soát quy hoạch hệ thống 

kè sông, suối hiện có, đồng thời quy hoạch nâng cấp, sửa chữa, xây dựng bổ 

sung một số tuyến kè trọng yếu. Song song, quy định về quản lý, sử dụng hành 

lang trên bờ sông, suối, mƣơng và hồ công cộng thuộc địa bàn tỉnh. 

- An toàn đập và hồ chứa: Xây dựng phƣơng án PCTT và TKCN của các 

hồ chứa: hàng năm, tất cả công trình hồ chứa trên địa bàn tỉnh đều đƣợc các đơn 

vị và địa phƣơng xây dựng phƣơng án PCTT và TKCN và đƣợc các cơ quan 

quản lý nhà nƣớc phê duyệt theo thẩm quyền; Bảo đảm an toàn cho các hồ chứa, 

đặc biệt là các hồ chứa nƣớc lớn, các hồ chứa có khu dân cƣ đông đúc hoặc cơ 

sở chính trị, kinh tế, văn hóa, công trình quốc phòng, an ninh quan trọng, yêu 

cầu các chủ đập cam kết, xây dựng theo đúng hƣớng dẫn, đƣợc phê duyệt và 

đang triển khai thực hiện; xây dựng phƣơng án và lập bản đồ ngập lụt cho vùng 

hạ du của tất cả các hồ chứa trên địa bàn tỉnh. 

3.1.3. Phương hướng phát triển ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 

3.1.3.1. Phương hướng phát triển ngành nông nghiệp và thủy sản 

a) Mục tiêu và phương hướng chung 

Mục tiêu phát triển ngành nông, lâm, thủy sản xác định cụ thể nhƣ sau: Tốc 

độ tăng trƣởng nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 đạt 3.5 - 4%/năm, giai đoạn 
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2025 - 2030: đạt 4 - 5%/năm. Đến năm 2030, tỉ trọng trồng trọt đạt 45.5%, chăn 

nuôi 38%, lâm nghiệp và các hoạt động khác đạt trên 10%. Đến hết năm 2025, 

giá trị sản phẩm nông nghiệp trên 1 đơn vị diện tích (ha) đạt trên 50 triệu đồng 

năm 2025 và 60 triệu đồng vào năm 2030; Đến hết năm 2025, tính theo GRDP 

tỷ trọng khu vực nông, lâm, ngƣ nghiệp chiếm 17,9% trong cơ cấu kinh tế của 

Cao Bằng.  

b) Phương hướng phát triển ngành trồng trọt  

Ổn định diện tích đất trồng cây nông nghiệp khoảng 87 nghìn ha, trong đó 

cây hàng năm khoảng 77 nghìn ha, cây lâu năm khoảng 10 nghìn ha.  

-  Sản xuất lúa: Dự kiến đến năm 2030, diện tích trồng lúa của Cao Bằng 

tuy có thu hẹp nhƣng duy trì ở mức 28 ngàn ha. Quy  hoạch  các  vùng  trọng 

điểm  trồng  lúa chất lƣợng cao tại  các huyện  Hòa An, Trùng Khánh, Quảng 

Hòa, Bảo Lạc. 

Bảng 1.18. Quy hoạch diện tích lúa theo các huyện/thành phố đến 2050 

ĐVT: ha 

Huyện/ thành phố 2020 2030 
Tốc độ phát 

triển 

Thành phố Cao Bằng 1.485 1.235 - 1,9 

Huyện Bảo Lâm 2.675 2.851 0,4 

Huyện Bảo Lạc 2.811 2.894 0,2 

Huyện Hà Quảng 2.698 2.521 - 0,4 

Huyện Trùng Khánh 5.549 4.619 - 1,7 

Huyện Hạ Lang 1.821 1.725 - 0,5 

Huyện Quảng Hoà 2.883 2.877 - 0,6 

Huyện Hòa An 4.504 4.392 - 0,3 

Huyện Nguyên Bình 2.593 2.818 0,6 

Huyện Thạch An 2.005 2.052 0,1 

TỔNG SỐ 29.024 27.984 - 0,4 

 -  Sản xuất ngô: Với điều kiện thổ nhƣỡng, khí hậu phù hợp, dễ dàng canh 

tác, có thể tận dụng trồng đƣợc ở những nơi có diện tích đất dốc, hốc đá trên núi 

cao. Dự kiến đến năm 2030, giảm diện tích trồng ngô từ 40.000ha xuống duy trì 

ở mức 30 ngàn ha bao gồm trồng trên đất lúa 1 vụ và 2 vụ trên đất trồng cây 

hàng năm.  

-  Một số cây có giá trị kinh tế cao và có thị trường tiêu thụ: Phát triển 

6.000 – 7.000 ha thuốc lá tập trung chính tại huyện Hòa An, Hà Quảng; 3.500 ha 

sắn ở các vùng đồi Thành phố Cao Bằng và các huyện; 2.500 ha Lạc ở các 

huyện Hà Quảng, Quảng Hòa; 3.000 ha mía tại huyện Quảng Hòa, Hạ Lang; 

1.500 ha cây thạch đen và 700ha cây dong riềng tại các huyện, tập trung nhiều ở 

Thạch An. Đến năm 2030 phát triển 900ha cây dẻ, tập trung chủ yếu tại Trùng 

Khánh. Phát triển 200ha rau sạch, rau hữu cơ các loại tập trung ở Thành phố 
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Cao Bằng, Nguyên Bình, Thạch An, Hòa An; Phát triển 2.500ha diện tích trồng 

cỏ làm thức ăn cho chăn nuôi đàn trâu và đàn bò, tại các huyện trên địa bàn tỉnh, 

nhƣng tập trung tại các huyện Hà Quảng, Nguyên Bình, Bảo Lạc, Bảo Lâm, 

Quảng Hòa, Hòa An. Đặc biệt là phục vụ đề án phát triển 20.000 con bò sữa tại 

huyện Quảng Hòa và các vùng lân cận. 

Bảng 1.19. Quy hoạch diện tích một số loại cây trồng đến năm 2030 

Đơn vị tính: ha 

STT Loại cây trồng Vụ xuân Vụ mùa cả năm 

I  Cây hàng năm  47.950 58.800 

 1  Đất trồng Lúa  25.350 26.000 

   Lúa 3.600 

26.000 

 
  Thuốc lá 5.000 

 
  Ngô 15.200 

 
  Khoai lang 1.250 

 
  Thạch đen 300 

 
2 Đất trồng Cây hàng năm khác 22.600 32.800 10900 

 Ngô 10.000 14.000 

  Lạc 500 3.500 

  Đỗ tƣơng 1.000 3.000 

  Rau, đậu các loại 2.200 2.500 

  Khoai lang 700 800 

  Cây trồng khác (mỳ mạch, dâu tằm..) 8.000 8.000 

  Thạch đen 300 800 

  Mía 
 

 

3.000 

 Sắn 
 

 

4.000 

 Dong riềng 
 

 

700 

 Cây gia vị ( gừng, nghệ, tỏi, ớt) 
 

 

700 

 Cỏ chăn nuôi     2.500 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu sở Nông nghiệp và PTNT) 

c) Phương án phát triển chăn nuôi:  

 -  Chăn nuôi trâu, bò: Phát triển chăn nuôi trâu bò theo hƣớng chăn nuôi 

tập trung, nuôi nhốt, hạn chế việc chăn thả tự nhiên. Tập chung xây dựng vùng 

chăn nuôi hiện đại với trang trại chăn nuôi bò sữa quy mô 20 nghìn con, diện 

tích đồng cỏ 1.400ha tại Quảng Hòa. Phát triển vùng chăn nuôi bò sữa theo mô 

hình nông hộ, gia trại tại Quảng Hòa, Thạch An, Hạ Lang khoảng 1000 hộ với 

quy mô 10 nghìn con bò sữa làm vệ tinh cho trang trại chăn nuôi công nghệ cao. 

Xây dựng khu chăn nuôi bò sinh sản quy mô 600 con và bò thịt 1.700 con tại 

Thạch An, diện tích trồng cỏ 130ha. 

-  Chăn nuôi lợn: Phát triển chăn nuôi lợn theo hƣớng nâng cao chất lƣợng 

trên cơ sở mở rộng loại hình chăn nuôi trang trại, khuyến khích tạo điều kiện 

hình thành cơ sở chăn nuôi quy mô lớn, vùng chăn nuôi tập trung. Các huyện có 

tốc độ phát triển đàn lợn cao là Bảo Lâm. Các huyện duy trì số lƣợng đầu lợn 

cao trong tỉnh là Hà Quảng, Quảng Hòa, Nguyên Bình. 
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 -  Chăn nuôi gia cầm: Phát triển đàn gà theo hƣớng nâng cao chất lƣợng 

trên cơ sở mở rộng loại hình chăn nuôi trang trại, tập trung, vùng chăn nuôi tập 

trung, có trình độ chăn nuôi tiên tiến gắn với chuỗi sản xuất, chế biến, tiêu thụ 

sản phẩm; chuyển dịch mạnh mẽ sang chăn nuôi theo tiêu chuẩn an toàn, xử lý 

tốt vấn đề môi trƣờng. 

d) Phương án phát triển thủy sản: Trên toàn tỉnh có khoảng 1.200 sông, 

suối lớn nhỏ có chiều dài từ 2 km trở lên, với tổng chiều dài khoảng 3.175 km, 

mật độ sông, suối khá dày khoảng 0,47 km/km
2
.
 
Tổng diện tích mặt nƣớc nuôi 

trồng thuỷ sản (NTTS) theo kế hoạch sử dụng đất năm 2030 là 501 ha. Nhân 

rộng mô hình nuôi cá lồng bè trên các sông, suối, hồ chứa, tăng thể tích lồng 

nuôi lên 15.000 m
3
 năm 2025 và 20.300 m

3
 vào năm 2030. Khuyến khích các 

mô hình nuôi cá - vịt - lợn, mô hình lúa - cá tại các vùng trũng. Trong giai đoạn 

2020 đến năm 2030 khuyến khích đầu tƣ nuôi thâm canh: nuôi chuyên canh 

trong ao đất, nuôi chuyên canh theo mô hình nuôi cá hồi (Nguyên Bình), nuôi cá 

tầm (Hà Quảng). Các hồ mặt nƣớc lớn (ao hồ thủy lợi, du lịch) sẽ đƣợc đầu tƣ 

khai thác theo hƣớng kinh tế sinh thái, chủ yếu là bảo vệ, cải thiện môi trƣờng 

nƣớc và sinh vật nƣớc gắn kết với tôn tạo cảnh quan, phát triển các hoạt động 

dịch vụ (du lịch, vui chơi, giải trí). Đến năm 2025 quy hoạch diện tích nuôi thủy 

sản là 471ha và đến năm 2030 tăng lên 501ha nuôi diện tích nuôi cá. Đến năm 

2050 diện tích nuôi cá tăng lên 550ha. 

3.1.3.2. Phương hướng phát triển ngành lâm nghiệp 

Phƣơng hƣớng phát triển lâm nghiệp tỉnh Cao Bằng phải bền vững, bảo tồn 

thiên nhiên, đa dạng sinh học, bảo vệ môi trƣờng và ứng phó với biến đổi khí 

hậu. Tốc độ tăng trƣởng lĩnh vực lâm nghiệp bình quân giai đoạn 2021 - 2030 

đạt trên 2,8%/năm. Duy trì và nâng cao tỷ lệ che phủ rừng đạt 60% vào năm 

2025 và ổn định tỷ lệ này đến năm 2030; đạt trên 60% đến năm 2050.  

Tập trung quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên hiện có là 374 nghìn 

ha rừng. Chuyển đổi đất rừng phòng hộ ít xung yếu sang quy hoạch phát triển 

rừng sản xuất và mục đích sử dụng khác với diện tích khoảng 26 - 28 nghìn ha. 

Quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp đến năm 2025, diện tích đất lâm nghiệp 

khoảng 514,8 nghìn ha. 

Giai đoạn 2021 - 2030, khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên đạt khoảng 30 

nghìn ha. Triển khai các dự án trồng rừng tập trung cả giai đoạn đạt khoảng 13 

nghìn ha, trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 trồng khoảng 5 nghìn ha và giai đoạn 

2026 - 2030 trồng 8 nghìn ha. Trồng cây phân tán đạt khoảng 6 triệu cây. Mở 

rộng các Khu bảo tồn theo Quy hoạch đa dạng sinh học của tỉnh, trong đó có Khu 

bảo tồn loài và sinh cảnh vƣợn Cao Vít Trùng Khánh với diện tích 3,4 - 3,5 nghìn 

ha thuộc các xã Phong Nặm, Khâm Thành, Lăng Hiếu, huyện Trùng Khánh.  

3.1.4. Phương hướng phát triển ngành công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp và làng nghề 

3.1.4.1. Định hướng chung phát triển công nghiệp 
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a) Mục tiêu đến năm 2030 

 -  Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trƣởng công nghiệp ở mức cao, tốc độ tăng 

trƣởng giá trị gia tăng công nghiệp cả thời kỳ 2021 - 2030 đạt 10,74%/năm, 

trong đó giai đoạn 2021 - 2025 đạt 9,0%/năm và giai đoạn 2026 - 2030 đạt 

12,5%. Hoàn thiện hệ thống sản xuất tái chế xử lý rác thải, nƣớc thải đảm bảo 

yếu tố môi trƣờng trong thực hiện các dự án về thăm dò khai thác, chế biến 

quặng bauxit; Hoàn thiện kết cấu hạ tầng KCN Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, 

tập trung thu hút các dự án vào hoạt động trong KCN này; Hoàn thiện cơ sở hạ 

tầng kỹ thuật và đƣa vào hoạt động các CCN trong quy hoạch. 

b) Tổ chức không gian phát triển công nghiệp 

- Giai đoạn 2021 - 2030 định hƣớng quy hoạch 02 KCN, 9 CCN; 01 khu 

chế xuất và 02 khu logistic trung chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu, đƣợc định 

hƣớng không gian phát triển theo 3 tiểu vùng, cụ thể nhƣ sau: 

(1) Tiểu vùng Trung tâm, quy hoạch 01 KCN và 02 CCN
31

. 

(2) Tiểu vùng miền Đông, quy hoạch 01 KCN, 6 cụm công nghiệp, 01 khu 

chế xuất
32

. 

(3) Tiểu vùng miền Tây, quy hoạch 03 cụm công nghiệp
33

. 

c) Không gian công nghiệp trong khu kinh tế cửa khẩu: Hoạt động công 

nghiệp trong khu kinh tế cơ bản là loại hình sản xuất hàng hóa, gia công, tái chế, 

lắp ráp, đóng gói… phục vụ xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất. Quy hoạch khu 

chế xuất tại cửa khẩu Trà Lĩnh, 04 cụm công nghiệp tại huyện Quảng Hòa (thị 

trấn Tà Lùng, thị trấn Hòa Thuận, xã Đại Sơn, xã Cách Linh). Ngoài ra là các 

điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại các xã: Cách Linh, Đại Sơn (huyện 

Quảng Hòa), Sóc Giang (huyện Hà Quảng), Đình Phong (huyện Trùng Khánh).  

3.1.4.2. Định hướng phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề 

a) Nhóm nghề sản xuất chế biến nông, lâm sản: Tập trung phát triển công 

nghiệp chế biến các sản phẩm nông lâm nghiệp có khả năng tạo vùng nguyên 

liệu lớn, có khả năng cạnh tranh nhƣ: chè, miến dong, nấu rƣợu, mây che đan, 

                                              
31

 01 KCN Chu Trinh 150 ha (TP. Cao Bằng); 01 CCN (50 ha) huyện Hà Quảng; 01 CCN (40 ha) tại 

huyện Hòa An và điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại Sóc Giang (huyện Hà Quảng). 
32

 (1) Cụm công nghiệp kho vận cửa khẩu khoảng 70 -100 ha tại TT Tà Lùng (H.Quảng Hòa); (2) CCN 

chế biến nông, thủy sản khoảng 20 ha tại TT Hòa Thuận (H.Quảng Hòa); (3) CCN chế biến lâm sản, nội thất, đồ 

gia dụng khoảng 40 ha tại xã Đại Sơn, xã Cách Linh (H.Quảng Hòa); (4) CCN chế biến nông sản Đại Sơn 

khoảng 40 ha tại xã Đại Sơn (H.Quảng Hòa); (5) CCN Thông Huề 40 ha tại xã Đoài Dƣơng (H.Trùng Khánh); 

(6) CCN Chi Phƣơng 40 ha tại xã Tri Phƣơng (H.Trùng Khánh); Khu chế xuất tại cửa khẩu Trà Lĩnh khoảng 

100ha; Quy hoạch 01 KCN khoảng 100-150 ha tại Trùng Khánh. Ngoài ra là các điểm công nghiệp, tiểu thủ 

công nghiệp tại các xã: Cách Linh, Đại Sơn (huyện Quảng Hòa), Đình Phong (huyện Trùng Khánh). Tổng diện 

tích các khu công nghiệp - chế xuất quy hoạch khoảng 450-500 ha; Khu logistics, hệ thống kho bãi, khu trung 

chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu: Phát triển các khu dịch vụ logistics, tập trung tại Tà Lùng, Trà Lĩnh. Quy 

hoạch hệ thống kho bãi tại tất cả các cửa khẩu, lối mở. Tổng, diện tích các khu logistic, kho bãi, khu trung 

chuyển hàng hóa trong Khu kinh tế cửa khẩu khoảng 380-400 ha. 
33

 01 CCN Bảo Lâm 30 ha tại Thị trấn Pác Miầu (H. Bảo Lâm); 01 CCN (30 ha) tại các huyện tại TT. 

Nguyên Bình huyện và 01 CCN (35-40ha) tại TT .Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc. 
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gỗ rừng trồng,... Đẩy mạnh phát triển chế biến quy mô hộ gia đình theo nghề 

truyền thống phục vụ nhu cầu tại chỗ và cho khách du lịch.  

b) Nhóm nghề sản phẩm cơ khí nhỏ và dịch vụ sửa chữa cơ khí nhỏ: 

Khuyến khích phát triển cơ khí trong các cụm công nghiệp - tiểu thủ công 

nghiệp - dịch vụ tại các trung tâm cụm xã, thị trấn, thị tứ, làm vệ tinh cho các 

khu, cụm công nghiệp; nâng cao năng lực, khả năng cơ giới hoá sản xuất nông 

lâm nghiệp; cải tiến vận tải hàng hoá cho nông nghiệp, nông thôn. Sản xuất các 

thiết bị nhỏ dùng trong gia đình, các thiết bị đặc thù phục vụ cho các làng nghề 

thủ công, phục vụ chế biến thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, sản xuất hàng tiêu 

dùng và thủ công mỹ nghệ. 

c) Nhóm sản phẩm dược liệu: Tập trung bảo quản, chế biến các loài dƣợc 

liệu có thế mạnh, phù hợp với điều kiện thổ nhƣỡng, khí hậu và sinh thái để đáp 

ứng nhu cầu thị trƣờng ở từng địa phƣơng. 

Bảng 1.20. Tổng hợp các Khu chế xuất, CCN, tiểu thủ công nghiệp trong khu 

kinh tế cửa khẩu 

STT Danh mục Địa điểm 
Diện tích 

(ha) 

I Khu chế xuất   50 - 60 

1 Khu chế xuất Trà Lĩnh 1 
TT Trà Lĩnh - H. 

Trùng Khánh 
20 - 30 

2 Khu chế xuất Trà Lĩnh 2 
TT Trà Lĩnh - H. 

Trùng Khánh 
25 - 35 

II Cụm công nghiệp, tiểu thủ CN   200 - 210 

1 Cụm công nghiệp kho vận cửa khẩu 
TT Tà Lùng - H. 

Quảng Hòa 
60 

2 
Cụm công nghiệp chế biến nông, thủy 

sản 

TT Hòa Thuận - H. 

Quảng Hòa 
20 - 25 

3 
Cụm công nghiệp chế biến lâm sản, nội 

thất, đồ gia dụng 

X. Đại Sơn, x. 

Cách Linh - H. 

Quảng Hòa 

35 - 40 

4 
Cụm công nghiệp chế biến nông sản Đại 

Sơn 

x. Đại Sơn, H. 

Quảng Hòa 
40 

5 
14 điểm công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp đô thị Phục Hòa 
H. Quảng Hòa 24 

6 
Điểm công nghiệp khu vực LM Bản 

Khòong  

Xã Lý Quốc, H. Hạ 

Lang 
9 - 12 

7 Tiểu thủ công nghiệp Sóc Giang 
x. Sóc Giang - H. 

Hà Quảng 
9 - 12 

8 Tiểu thủ công nghiệp Đình Phong 
x. Đình Phong - 

H.Trùng Khánh 
5 - 10 
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Hình 1.6. Phương án phát triển các KCN, CCN tỉnh Cao Bằng 

3.1.5. Phương hướng phát triển dịch vụ thương mại, dịch vụ du lịch 

3.1.5.1. Phương hướng phát triển dịch vụ thương mại 

a) Mục tiêu và chỉ tiêu phát triển ngành thương mại: Giá trị gia tăng khu 

vực thƣơng mại, dịch vụ tăng trƣởng bình quân thời kỳ 2021 - 2030 là 

11,53%/năm, trong đó giai đoạn 2021 - 2025 là 9,6%/năm và giai đoạn 2026 - 

2030 là 13,5%/năm. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2021 - 2025 tăng trƣởng bình quân giai đoạn này 10,58% và giai đoạn 

2026 - 2030 tăng trƣởng bình quân trên 12%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 

qua địa bàn tỉnh tăng trƣởng bình quân cả thời kỳ 2021 - 2030 đạt trên 

10%/năm.  

b) Định hướng phát triển hạ tầng thương mại : Đến năm 2030, toàn tỉnh 

Cao Bằng sẽ có 101 chợ (02 chợ hạng I, 21 chợ hạng II và 87 chợ hạng III), 5 

siêu thị, 05 TTTM, 03 TT Logistics, 12 kho bãi tập kết và trung chuyển hàng 

hóa XNK và 01 TTHCTL. 

c) Phương hướng nhiệm vụ, tổ chức không gian phát triển Khu kinh tế 

cửa khẩu như sau: 

(1) Trọng điểm ƣu tiên thứ nhất: Khu vực cửa khẩu Trà Lĩnh gồm thị trấn 

Hùng Quốc và xã Quang Hán, huyện Trà Lĩnh
34

. 

(2) Trọng điểm ƣu tiên thứ hai: Khu vực cửa khẩu Tà Lùng và thị trấn Hòa 

Thuận thuộc huyện Quảng Hòa
35

.  

                                              
34

 Giai đoạn 2021 - 2025 tiếp tục nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế và mở lối mở Nà Đoỏng (Việt Nam) - 

Nà Ráy (Trung Quốc) để tạo thuận lợi cho thông thƣơng hàng hóa; xây dựng hạ tầng khu trung chuyển hàng hóa 

nông, lâm, thủy sản tại khu vực cửa khẩu Trà Lĩnh để sớm hình thành cảng cạn ICD. Đến năm 2030 hình thành 

Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Trà Lĩnh (Việt Nam) - Long Bang (Trung Quốc) từ đó khai thác tuyến vận tải 

Quốc tế từ các tỉnh Tây Nam Trung Quốc qua Cao Bằng đi các nƣớc ASEAN và quốc tế thông qua cảng Hải 

Phòng trên cơ sở kết nối tuyến cao tốc đƣờng bộ Trà Lĩnh - Đồng Đăng - Hà Nội - Hải Phòng. 
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(3) Trọng điểm ƣu tiên thứ ba: Khu vực cửa khẩu Sóc Giang xã Sóc Hà, 

huyện Hà Quảng
36

. 

(4) Trọng điểm ƣu tiên thứ tƣ: Khu vực cửa khẩu Lý Vạn và xã Lý Quốc, 

huyện Hạ Lang
37

. 

(5) Các khu vực cửa khẩu, lối mở khác: Giai đoạn 2020 - 2030 tiếp tục đầu 

tƣ một số dự án hạ tầng trọng điểm phục vụ công tác quản lý nhà nƣớc và hoạt 

động kinh tế biên mậu; thu hút đầu tƣ đối với dự án kho, bãi, chế biến nông lâm, 

thủy sản. Hoàn thiện thủ tục công bố đối với cửa khẩu, lối mở
38

. 

3.1.5.2. Phương hướng phát triển du lịch 

a) Mục tiêu phát triển du lịch Cao Bằng 

 -  Đến năm 2025: Cao Bằng đón đƣợc 3,2 triệu lƣợt khách, trong đó, 

khách quốc tế đạt 450 nghìn lƣợt, khách nội địa đạt 2,75 triệu lƣợt, tốc độ tăng 

trƣởng bình quân tổng khách giai đoạn 2019 - 2025 đạt 12,9%/năm. Tổng thu từ 

du lịch đạt khoảng 3.375 tỷ đồng, đóng góp của du lịch vào GRDP đạt khoảng 

8%. Nhu cầu buồng lƣu trú khoảng 4.000 (buồng), công suất buồng trung bình 

đạt 55%. Du lịch tạo việc làm cho khoảng 12 nghìn lao động, trong đó, lao động 

trực tiếp khoảng 4.000 ngƣời. 

 -  Đến năm 2030: Cao Bằng đón đƣợc 4,45 - 5 triệu lƣợt khách, trong đó, 

khách quốc tế đạt 700 nghìn lƣợt, khách nội địa đạt 3,75 - 4 triệu lƣợt; tốc độ tăng 

trƣởng bình quân tổng khách giai đoạn 2025 - 2030 đạt 6,8 - 7%/năm. Tổng thu 

từ du lịch đạt khoảng 9.000 - 10.000 tỷ đồng, đóng góp của du lịch vào GRDP 

đạt khoảng 13 - 14%. Nhu cầu buồng lƣu trú khoảng 6.300 - 6.500 (buồng), 

công suất buồng trung bình đạt 58%. Du lịch tạo việc làm cho khoảng 22.500 

lao động, trong đó, lao động trực tiếp khoảng 7.500 ngƣời. 

                                                                                                                                             
35

 Đến năm 2025 hoàn thành đầu tƣ cơ sở hạ tầng trọng điểm để cửa khẩu Tà Lùng trở thành trọng điểm 

đầu tàu lôi kéo sự phát triển của KKTCK tỉnh Cao Bằng, công bố cửa khẩu Tà Lùng thành cửa khẩu quốc tế. 

Đến năm 2030 gắn kết tuyến hành lang từ Nam Ninh - Sùng Tả - Tà Lùng - Cao Bằng kết nối vào tuyến đƣờng 

Hồ Chí Minh đi các địa phƣơng phía Tây và gắn vào tuyến hành lang Đông - Tây kết nối với các nƣớc trong khu 

vực ASEAN. 
36

  Giai đoạn 2020 - 2025 tập trung khai thác các hoạt động thƣơng mại giữa các địa phƣơng giáp biên, 

gắn với phát triển du lịch khu di tích lịch sử Pác Bó, đặc biệt chú trọng đến hợp tác phát triển du lịch với đối tác 

Trung Quốc, lập các tour du lịch hai chiều giữa các địa phƣơng khu vực giáp biên. Đến năm 2030 hoàn thành 

công trình hạ tầng trọng điểm khu vực cửa khẩu, đảm bảo hệ thống giao thông, thông suốt tới khu vực Nà Po gắn 

kết tuyến giao thông nối từ Nam Ninh qua Nà Po đến khu vực phía Đông Nam của tỉnh Vân Nam.  
37

 Khu vực cửa khẩu Lý Vạn: Giai đoạn 2020 - 2025 nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế; khai thác hiệu quả 

hoạt động thƣơng mại biên giới; đầu tƣ cơ sở hạ tầng kêu gọi đầu tƣ xây dựng khu phi thuế quan, xây dựng tuyến 

giao thông kết nối cửa khẩu với danh lam, thắng cảnh của tỉnh nhƣ: Thác Bản Giốc; động Ngƣờm Ngao; Hang 

Dơi… để đến năm 2030 phát triển đồng bộ hoạt động thƣơng mại biên giới cửa khẩu kết hợp với hoạt động du 

lịch. 
38

 Cửa khẩu phụ Pò Peo: nâng cấp thành cửa khẩu song phƣơng giai đoạn 2021 – 2030; Cửa khẩu Hạ 

Lang: nâng cấp thành cửa khẩu song phƣơng giai đoạn đến năm 2050; Giai đoạn 2021 - 2030, thực hiện mở 11 

lối mở theo quy trình thủ tục mở lối mở theo quy định tại Nghị định 112/2014/NĐ - CP: Bản Khoòng: Mở lối 

mở (lối thông quan) thuộc cửa khẩu Lý Vạn (sau khi hai Bên nâng cấp cửa khẩu Lý Vạn - Thạc Long lên cửa 

khẩu quốc tế); Đình Phong; Đƣờng chuyên dụng vận chuyển hàng hóa Sóc Giang (mở mới lối mở biên giới); 

Khu vực mốc 589 (mở mới lối mở biên giới); Nà Quân, Kỷ Sộc, Trúc Long, Pác Ty, Cốc Sâu, Pò Tập, Khu vực 

mốc 535. 
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  c) Phương án tổ chức phát triển các tuyến tham quan, trải nghiệm du lịch 

Định hƣớng phát triển hệ thống tuyến du lịch chính của Cao Bằng đến năm 

2030 bao gồm các tuyến nội tỉnh; các tuyến liên tỉnh, liên vùng và quốc tế
39

. 

 

 
Hình 1.7. Sơ đồ hệ thống các khu cụm, tuyến du lịch 

3.1.6. Phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật giao thông vận 

tải-thông tin liên lạc 

3.1.6.1. Phương án quy hoạch phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng giao 

thông đến năm 2030 

a) Phương án quy hoạch cao tốc, quốc lộ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

- Quy hoạch đến năm 2030, tổng chiều dài cao tốc, quốc lộ trên địa bàn 

tỉnh là 827,3 km, tăng thêm 112,7 km so với hiện tại. Tổng chiều dài đƣờng tỉnh, 

liên tỉnh là 1.039 km, giảm 8 km (có đoạn chuyển thành quốc lộ). Mật độ đƣờng 

quốc lộ và đƣờng tỉnh của tỉnh sẽ tăng lên mức 27,8 km/100km
2 

(trong đó quốc 

                                              
39

  -  Tuyến nội tỉnh: Tuyến thành phố Cao Bằng - Hà Quảng (Tuyến du lịch “Hành trình về nguồn cội”); 

Tuyến thành phố Cao Bằng - Trùng Khánh; Tuyến thành phố Cao Bằng - Nguyên Bình (Tuyến du lịch “Khám 

phá Phja Oắc vùng núi của những đổi thay”; Tuyến thành phố Cao Bằng - Thạch An (Tuyến đƣờng lửa hùng 

tráng)
39

 

- Các tuyến du lịch bổ trợ đƣợc định hƣớng để kết nối với các tuyến chính làm tăng thêm thời gian cũng 

nhƣ bổ sung điểm tham quan du lịch cho tuyến du lịch chính gồm: Tuyến Nguyên Bình - Bảo Lạc - Bảo Lâm ; 

Tuyến Hà Quảng (thị trấn Xuân Hòa) - Trùng Khánh ; Tuyến Hà Quảng (thị trấn Xuân Hòa) - Nguyên Bình ; 

Tuyến Trùng Khánh - Quảng Hoà ; Tuyến Trùng Khánh - Hạ Lang ; Tuyến Thạch An - Quảng Hoà:  

- Tuyến du lịch liên tỉnh, liên vùng của Cao Bằng : Đƣợc định hƣớng phát triển dựa trên hệ thống tuyến 

du lịch quốc gia và vùng Trung du miền núi phía Bắc; Tuyến Cao Bằng - Bắc Kạn - Thái Nguyên - Hà Nội và 

các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng: Lộ trình tuyến theo quốc lộ 3;  Tuyến Cao Bằng - Lạng Sơn - Quảng Ninh 

và các tỉnh Duyên hải Đông Bắc: Lộ trình tuyến theo quốc lộ 4 (Avà B), quốc lộ 18…; Tuyến Cao Bằng - Lạng 

Sơn - Hà Nội và các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng: Lộ trình tuyến theo quốc lộ 4A và quốc lộ 1A. Trong giai 

đoạn phát triển đến năm 2030, tuyến Cao Bằng - Lạng Sơn có thể phát triển dựa trên tuyến cao tốc Đồng Đăng - 

Trùng Khánh (Trà Lĩnh cũ) ; Tuyến du lịch Cao Bằng - Hà Giang và các tỉnh vùng núi phía Bắc: Lộ trình tuyến 

theo quốc lộ 34 và 4C. 

- Du lịch tuyến Cao Bằng với quốc tế : Chủ yếu phát triển các tuyến quốc tế với Quảng Tây (Trung Quốc) và lân 

cận qua cửa khẩu Tà Lùng: Tuyến du lịch Cao Bằng - Long Châu - Nam Ninh - Bắc Hải. Thời gian dự kiến: 4 

ngày, 3 đêm; Tuyến du lịch Cao Bằng - Nam Ninh - Quế Lâm - Liễu Châu: Thời gian dự kiến: 5 ngày, 4 đêm; 

Tuyến du lịch Cao Bằng - Long Châu - Nam Ninh - Bắc Kinh: Thời gian dự kiến 5 ngày, 4 đêm. 
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lộ là 12,4 km/100km
2
, đƣờng tỉnh là 15,5 km/100km

2
), so với mức 24,5 

km/100km
2
 hiện nay. 

- Quy hoạch mạng lƣới đƣờng bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1454/QĐ - TTg 

ngày 01/9/2021 xác định đƣờng bộ cao tốc và quốc lộ trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng gồm: 

+ Đường bộ cao tốc có 02 tuyến
40

. 

+ Quốc lộ có 06 tuyến hiện có và 01 tuyến mới
41

.  

b) Phương án quy hoạch phát triển mạng lưới đường tỉnh, liên huyện, vành 

đai, trục chính đô thị 

- Đường tỉnh và liên huyện: Cải tạo, duy trì đƣờng tỉnh đạt cấp IV đối với 

ĐT.203, ĐT.206, ĐT.213. Nâng cấp hoàn chỉnh cấp IV đối với 13 đƣờng tỉnh: 

ĐT.201 (Hoa Thám - Nguyễn Huệ), ĐT.202 (Ca Thành - Bản Riển), ĐT.204, 

ĐT.205, ĐT.207 (Tà Phầy - Lý Vạn), ĐT.207A (Thanh Nhật - cửa khẩu Hạ 

Lang), ĐT.208 (Đức Quang - Chí Viễn), ĐT.209 (Tân An - Quang Trọng - 

Đông Khê), ĐT.209A (Quang Trọng - Ma Nu), ĐT.210, ĐT.212 (Pắc Bó - Nà 

Bản), ĐT.216 (Nƣớc Hai - Cao Bắc), ĐT.217 (Bảo Lạc - Cốc Pàng). Nâng cấp 

V đối với 06 đƣờng tỉnh: ĐT.215, ĐT.215A, ĐT.218, ĐT.219, ĐT.220. Đầu tƣ 

vào cấp VI các đƣờng tỉnh còn lại. 

+ Đầu tƣ xây dựng mới một số đoạn đƣờng kết nối với cao tốc: đƣờng kết 

nối từ đƣờng bộ cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đến thành phố Cao Bằng và đến 

quốc lộ 3 đi cửa khẩu Tà Lùng, Lý Vạn theo quy mô tối thiểu cấp III, 2 - 4 làn 

xe. 

+ Cải tạo, nâng cấp một số đƣờng huyện nâng lên thành đƣờng tỉnh đạt cấp 

VI.  

+ Các đoạn đƣờng tỉnh qua đô thị, khu kinh tế cửa khẩu có quy mô quy 

hoạch theo quy hoạch đô thị, quy hoạch khu kinh tế đảm bảo bề rộng mặt đƣờng 

tối thiểu tƣơng đƣơng cấp IV miền núi (nền 7,5 m). 

+ Đƣờng nối thành phố Cao Bằng đến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh dài 

khoảng 13,5 km, quy mô tƣơng đƣơng cấp III hoặc đƣờng đô thị, 4 - 6 làn xe. 

                                              
40

 Cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) -  Trà Lĩnh (Cao Bằng), là phân đoạn thuộc tuyến Cao tốc Tiên Yên - 

Lạng Sơn - Cao Bằng (CT.10), dài khoảng 121 km; Cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng thuộc tuyến cao tốc Hà Nội - 

Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng (CT.07) Đƣợc quy hoạch gồm 04 phân đoạn là Hà Nội - Thái Nguyên đã 

xây dựng hoàn chỉnh, Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) đã xây dựng đạt cấp III và 02 phân đoạn Chợ Mới - 

Bắc Kạn, Bắc Kạn - Cao Bằng chƣa đầu tƣ. Đề xuất đầu tƣ đoạn cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng trong giai đoạn 

2026 - 2030. 
41

 Quốc lộ 3 thuộc nhóm quốc lộ chính yếu (Điểm đầu tại Hà Nội, điểm cuối tại cửa khẩu Tà Lùng; dài 

302 km); Quốc lộ 4A, 4C thuộc nhóm quốc lộ chính yếu, vành đai 1 của tuyến biên giới phía Bắc; Quốc lộ 34 

thuộc nhóm quốc lộ thứ yếu (Điểm đầu tại TP. Hà Giang, điểm cuối tại cửa khẩu Trà Lĩnh; dài 265 km
 
); Quốc 

lộ 34B thuộc nhóm quốc lộ thứ yếu (Điểm đầu tại cửa khẩu xã Đức Long, huyện Thạch An, điểm cuối tại giao 

QL.3, TP. Cao Bằng; dài 65 km); Đƣờng Hồ Chí Minh qua địa phận tỉnh Cao Bằng gồm tuyến chính và tuyến 

nhánh (Từ Pắc Bó đến thành phố Cao Bằng dài tổng cộng 52 km, đi theo tuyến hiện nay); Quốc lộ 3C (tuyến 

mới) thuộc nhóm quốc lộ thứ yếu (Tuyến mở mới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ ranh giới tỉnh Bắc Kạn (Bộc Bố, 

huyện pắc Nặm) qua xã Sơn Lộ đến điểm giao QL.34, huyện Bảo Lạc, dài khoảng 15,2 km
 
) 



76 

+ Đƣờng nối cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh với quốc lộ 3 từ điểm giao 

đƣờng cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đến giao quốc lộ 3, xã Hạnh Phúc, huyện 

Quảng Hoà, dài khoảng 4,5 km, quy mô 2 - 4 làn xe. 

+ Đầu tƣ xây dựng các tuyến đƣờng vành đai, trục đô thị, trục khu KTCK 

theo quy hoạch đô thị thành phố Cao Bằng, quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu và 

quy hoạch đô thị các huyện. Ƣu tiên các tuyến đƣờng vành đai thành phố (phía 

Tây). 

 c) Định hướng phát triển đường huyện, giao thông nông thôn: Nâng cấp 

mặt đƣờng các tuyến hiện có; mở mới tăng chiều dài khoảng 3% - 5% mỗi năm; 

mở rộng, nâng cấp kỹ thuật các tuyến liên xã, liên thôn bản. Phấn đấu đến năm 

2030, cứng hoá mặt đƣờng 100% chiều dài đƣờng huyện, đƣờng đến trung tâm 

xã, trên 75% chiều dài đƣờng giao thông nông thôn còn lại, thay thế 100% cầu 

yếu trên đƣờng huyện. 

d) Phương án bố trí các bến xe, bãi đỗ, trạm dừng nghỉ: Xây dựng bến xe 

tại 06 huyện chƣa có bến xe đạt chuẩn là Hà Quảng, Nguyên Bình, Thạch An, 

Quảng Hoà, Hạ Lang, Bảo Lạc. Đầu tƣ xây dựng bến xe, điểm đỗ xe buýt tại 

thành phố Cao Bằng và một số thị trấn. Trong đó, ƣu tiên 02 bến xe đối ngoại 

của tỉnh phía Đông Nam (đi các huyện phía Đông, Nam tỉnh) và bến xe phía Tây 

(đi các huyện còn lại của tỉnh), vị trí phù hợp với quy hoạch đô thị thành phố 

Cao Bằng; Phát triển thêm một số bãi đỗ xe tải dọc theo hƣớng tuyến cao tốc 

Đồng Đăng - Trà Lĩnh và Bắc Kạn - Cao Bằng, QL.3, QL.4A, QL.34, QL.34B 

và các đƣờng ra cửa khẩu đáp ứng nhu cầu vận tải xuất nhập khẩu; Quy hoạch 

06 trạm dừng nghỉ trên các tuyến quốc lộ, 2 trạm 2 trạm trên 2 tuyến cao tốc: 

trạm Hà Quảng tại ngã 3 Đôn Chƣơng; trạm Khau Đồn tại giao QL.3 với QL.34 

(Đƣờng Hồ Chí Minh); trạm Trà Lĩnh trong phạm vi Km296 - Km300 (Quốc lộ 

3); trạm Bảo Lạc trong khoảng Km109 - Km112; trạm Nguyên Bình trong 

khoảng Km170 - Km175 (Quốc lộ 34); trạm Hạ Lang gần thị trấn Thanh Nhật 

(Quốc lộ 4A); trạm Quảng Hoà (Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh); trạm Thạch An 

(Cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng). 

3.1.6.2. Thông tin truyền thông 

a) Phát triển hạ tầng bưu chính  

-  Xây dựng mạng bƣu chính công cộng bao gồm các Trung tâm bƣu chính 

cấp tỉnh với quy mô 10 điểm trên địa bàn tỉnh (mỗi một đơn vị hành chính cấp 

huyện có 1 Trung tâm, đặt tại trung tâm huyện) liên kết với Trung tâm bƣu 

chính vùng
42

. 

                                              
42

 Trung tâm bƣu chính tỉnh đóng vai trò trung tâm kết nối, cho phép kết nối đƣờng trục điểm - điểm với 

Trung tâm bƣu chính vùng, kết nối giữa hệ thống Trung tâm bƣu chính tỉnh - bƣu cục - điểm bƣu điện văn hóa 

xã, tối ƣu hoá quãng đƣờng di chuyển. Hệ thống Trung tâm bƣu chính đóng vai trò kiểm định, đóng gói, phân 

loại và bảo quản hàng hóa tập trung tại các huyện. 
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- Tập chung nâng cấp, xây dựng các công trình viễn thông quan trọng liên 

quan đến an ninh quốc gia và công nghệ thông tin
43

. 

3.1.7. Phương hướng và mục tiêu phát triển hạ tầng y tế 

Đến năm 2030, hệ thống cơ sở y tế công lập tỉnh Cao Bằng có 02 bệnh viện 

Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện y học cổ truyền; 03 bệnh viện đa khoa huyện 

và bệnh viện Tĩnh Túc, 10 trung tâm y tế cấp huyện, thành phố và 161 trạm y tế 

cấp xã và các đơn vị y tế dự phòng, kiểm soát bệnh tật, an toàn vệ sinh thực 

phẩm, dân số, kiểm nghiệm; Mở rộng trung tâm y tế thành phố Cao Bằng, nâng 

cấp, cải tạo các trạm y tế cấp phƣờng hiện có, bổ sung xây mới các cơ sở y tế tại 

các khu đô thị mới; Xây dựng mới bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Cao Bằng. 

Quy hoạch, đầu tƣ xây dựng mới Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh đảm 

bảo đạt tiêu chuẩn quốc gia. Tiếp tục đầu tƣ nâng cấp quy mô giƣờng bệnh Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh.  

3.1.7.1. Phương án phát triển hạ tầng y tế   

a)  Cơ sở công lập 

                                              
43

 Hạ tầng Viễn thông: Nâng cấp hệ thống hiện trạng và tăng dung lƣợng quản lý, điều khiển, định tuyến, 

chuyển mạch viễn thông quốc tế, đƣờng dài liên tỉnh và khu vực; Thiết lập hệ thống dự phòng nhằm nâng cao 

chất lƣợng thông tin quản lý, điều khiển, định tuyến, chuyển mạch viễn thông quốc tế, đƣờng dài liên tỉnh và khu 

vực; Nâng cấp và thiết lập hạ tầng dự phòng các tuyến truyền dẫn cáp quang nối vòng Ring giữa các huyện, 

thành phố đảm bảo an toàn an ninh thông tin, đảm bảo an toàn thông tin khi thiên tai xảy ra; Xây dựng và nâng 

cấp tuyến truyền dẫn quang liên tỉnh (bao gồm cả tuyến truyền dẫn dự phòng) thuộc các tuyến: Cao Bằng - Lạng 

Sơn, Cao Bằng - Hà Giang, Cao Bằng - Bắc Kạn đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng các dịch vụ băng thông rộng 

trong tƣơng lai; Xây dựng tuyến truyền dẫn quang nội tỉnh bảo đảm dung lƣợng cao, kết nối liên huyện, liên 

vùng, đặc biệt là các vùng trung tâm kinh tế - chính trị, vùng động lực, ƣu tiên xây dựng đô thị thông minh tại 

thành phố Cao Bằng phục vụ nhu cầu phát triển các dịch vụ băng rộng, tốc độ và chất lƣợng cao; Xây dựng 

tuyến truyền dẫn dự phòng, đảm bảo an toàn khi thiên tai, sự cố xảy ra, đặc biệt các khu vực hay xảy ra sạt lở, 

ngập lụt thuộc thành phố Cao Bằng, huyện Trùng Khánh, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Nguyên Bình, Hà Quảng…Thực 

hiện cáp quang hoá toàn tỉnh, phát triển cáp quang đến tất cả các trạm viễn thông, trạm truy nhập, các tuyến cáp 

quang nội tỉnh đến các trạm viễn thông quy hoạch; Phát triển cáp quang băng rộng đến 100% thôn/khu/xóm/bản 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Phủ sóng thông tin di động đến các khu vực lõm sóng hoặc sóng yếu, nhằm đáp ứng 

nhu cầu phủ sóng cho ngƣời dân, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, cải 

cách hành chính, xây dựng chính quyền số trên địa bàn tỉnh; phủ sóng thông tin di động 4G đến 100% 

thôn/khu/xóm/bản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

- Công nghệ thông tin: Phát triển các nền tảng số, ứng dụng công nghệ số mới vào cải cách thủ tục hành 

chính; phát triển hệ thống thông tin dùng chung, hệ thống dữ liệu của tỉnh. Đẩy mạnh họp trực tuyến, họp không 

giấy tờ, thực hiện triệt để làm việc trên môi trƣờng mạng và ứng dụng chữ ký số... hƣớng tới chính quyền "không 

giấy tờ"; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên thiết bị di động thông minh để phục vụ ngƣời dân, 

doanh nghiệp. Xây dựng và triển khai nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu; nền tảng định danh và xác thực điện tử; 

nền tảng số dùng chung các ngành; nền tảng điều hành, tác nghiệp đến 100% các cơ quan chính quyền các cấp. 

Hoàn thiện nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu của tỉnh, hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu chuyên ngành đảm bảo 

liên kết, khai thác có hiệu quả Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh hình thành trong quá trình chuyển đổi số. Ƣu 

tiên triển khai các cơ sở dữ liệu dùng chung về dân cƣ, doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu không gian dùng chung 

thống nhất của tỉnh trên nền tảng công nghệ GIS. Phát triển các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ ứng dụng, 

dịch vụ Chính quyền số trong nội bộ của các cơ quan chính quyền các cấp; tạo lập dữ liệu mở dễ dàng truy cập, 

sử dụng, tăng cƣờng công khai, minh bạch, thúc đẩy phát triển các dịch vụ số trong hoạt động kinh tế; Xây dựng 

Cổng dữ liệu của tỉnh để quản trị dữ liệu số. Phát triển nền tảng cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ ngƣời 

dân và doanh nghiệp. Bao gồm các thành phần: Hệ thống quản lý định danh và xác thực ngƣời dùng tập trung 

(SSO) phục vụ ngƣời dân và doanh nghiệp; kết nối thanh toán điện tử; kết nối dịch vụ bƣu chính để chuyển phát 

hồ sơ, kết quả dịch vụ công; tích hợp, cung cấp dữ liệu, chia sẻ dữ liệu số của hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính; liên thông các hệ thống thông tin. 
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 -  Tuyến tỉnh: Quy hoạch, đầu tƣ, nâng cấp, mở rộng Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Cao Bằng đáp ứng quy mô và tiêu chuẩn của Bệnh viện hạng I; Quy hoạch, 

đầu tƣ xây mới, thành lập Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng; Đầu 

tƣ xây dựng mới Bệnh viện Truyền nhiễm tỉnh Cao Bằng với quy mô tối thiểu 

100 giƣờng bệnh; Đầu tƣ mở rộng, nâng cấp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Cao Bằng; Xây dựng đề án Bệnh viện thông minh, chuyển đổi số hóa, ứng dụng 

trong khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh giai đoạn 2021 - 2025 tại Bệnh 

viện đa khoa tỉnh. Thực hiện chuyển đổi số Cơ sở dữ liệu (CSDL) y tế. 

-  Tuyến huyện: Duy trì 03 Bệnh viện đa khoa huyện và Bệnh viện Tĩnh 

Túc. Đầu tƣ nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất 03 Bệnh viện đa khoa huyện và 

Bệnh viện Tĩnh Túc để đáp ứng đƣợc nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân; 

Duy trì 10 trung tâm y tế cấp huyện, thành phố và các đơn vị y tế dự phòng, 

kiểm soát bệnh tật, an toàn vệ sinh thực phẩm, dân số, kiểm nghiệm. Đầu tƣ 

nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất 10 trung tâm y tế cấp huyện, thành phố. 

b). Các cơ sở y tế ngoài công lập 

Tiếp tục khuyến khích phát triển y tế ngoài công lập nhƣ thành lập các 

bệnh viện, phòng khám đa khoa, chuyên khoa và các cơ sở y tế khác. Ƣu tiên 

phát triển các bệnh viện ngoài công lập chuyên cung cấp các dịch vụ kỹ thuật 

cao, áp dụng thiết bị công nghệ khám, chữa bệnh hiện đại.  Đầu tƣ xây dựng 

Phòng khám đa khoa khu vực tại xã Nguyễn Huệ. 

3.1.7.2. Định hướng sử dụng đất phát triển dịch vụ, cơ sở hạ tầng, mạng 

lưới y tế và chăm sóc sức khỏe 

Tổng diện tích đất cơ sở y tế đến năm 2030 là 114 ha, tăng 30ha so với năm 

2020.. Trong kỳ quy hoạch, đất cơ sở y tế tăng, giảm nhƣ sau: Diện tích không 

thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 83 ha; diện tích giảm 1ha do 

chuyển sang đất an ninh 0,19 ha; đất công trình bƣu chính viễn thông 0,05 ha; 

đất ở nông thôn 0,11 ha.  Diện tích đất cơ sở y tế tăng 14ha đƣợc lấy từ nhóm 

đất nông nghiệp 9 ha, nhóm đất phi nông nghiệp 5 ha. Diện tích tăng thêm để 

thực hiện 26 công trình: Xây mới bệnh viên Y học cổ truyền tỉnh Cao Bằng quy 

mô 2,3 ha; Mở rộng trung tâm y tế dự phòng tỉnh Cao Bằng quy mô 0,25 ha;… 

Đến năm 2030, diện tích đất cơ sở y tế là 97 ha, tăng so với năm 2020 là 12 ha. 

3.2. Dự báo các nguồn thải giai đoạn đến năm 2030 

3.2.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

Dự báo Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng, định hƣớng 

quá trình đô thị hóa thì dự báo tổng lƣợng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh đến 

năm 2025 khoảng 480 tấn/ngày đêm; dự báo đến năm 2030 tăng lên khoảng 550 

tấn/ngày (Nguồn: Đề án phân loại, xử lý, tái chế chất thải tập trung và phân tán 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng) 

3.2.2. Chất thải rắn công nghiệp 
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Theo Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Cao Bằng đến 2030 và tình 

hình khối lƣợng chất thải rắn phát sinh, dự báo khối lƣợng chất thải rắn công 

nghiệp năm 2025 khoảng 287,5 tấn/ngày; đến năm 2030, khoảng 312 tấn/ngày 

(Nguồn: Đề án phân loại, xử lý, tái chế chất thải tập trung và phân tán trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng) 

3.2.3. Chất thải rắn nông nghiệp 

Dự báo đến năm 2025, khối lƣợng chất thải nông nghiệp thông thƣờng phát 

sinh khoảng 110.000 tấn/năm; năm 2030 là 125.000 tấn/năm; bao gói thuốc bảo 

vệ thực vật năm 2025 và năm 2020 dao động trong khoảng 12-14 tấn/năm 

(Nguồn: Đề án phân loại, xử lý, tái chế chất thải tập trung và phân tán trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng) 

3.2.4. Chất thải rắn y tế 

Theo dự báo phát triển ngành y tế thì khối lƣợng chất thải rắn y tế vào năm 

2025 khoảng 4,776 tấn/ngày (Chất thải thông thƣờng 3,984 tấn/ngày; chất thải 

nguy hại 0,792 tấn/ngày); đến năm 2030, khoảng 4,975 tấn/ngày (Chất thải 

thông thƣờng 4,15 tấn/ngày; chất thải nguy hại 0,825 tấn/ngày). (Nguồn: Đề án 

phân loại, xử lý, tái chế chất thải tập trung và phân tán trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng) 

3.3. Các tác động môi trƣờng do ảnh hƣởng quy hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội 

3.3.1. Các tác động tiêu cực 

Do việc triển khai các hợp phần quy hoạch với các dự án cụ thể, giai đoạn 

2021 - 2030, môi trƣờng đất, nƣớc, không khí, sinh vật của tỉnh đều chịu tác 

động tiêu cực trong đó môi trƣờng nƣớc mặt chịu ảnh hƣởng lớn nhất, môi 

trƣờng môi trƣờng không khí chịu tác động mạnh thứ hai, môi trƣờng đất và 

nƣớc dƣới đất có mức tác động tƣơng đƣơng nhau và cuối cùng là các thành 

phần sinh học và hệ sinh thái bị ảnh hƣởng bởi các hoạt động quy hoạch. Cụ thể 

các tác động tiêu cực quan trọng của quy hoạch là: 

- Tài nguyên nƣớc mặt của tỉnh sẽ chịu ảnh hƣởng tiêu cực lớn nhất do tăng 

xả thải từ sinh hoạt, công nghiệp, du lịch, dịch vụ, nông nghiệp, xây dựng… gia 

tăng nguy cơ ô nhiễm nguồn nƣớc. Hiện tại các công trình xử lý chất thải của 

tỉnh đặc biệt là xử lý nƣớc thải sinh hoạt còn thiếu và yếu, chỉ đáp ứng xử lý 

đƣợc một phần nhỏ nhu cầu xả thải từ thực tế. 

- Môi trƣờng không khí cũng chịu nhiều tác động tiêu cực của phát triển 

kinh tế-xã hội đặc biệt là phát triển công nghiệp, giao thông, phát triển cơ sở hạ 

tầng, quản lý và xử lý chất thải rắn và nƣớc thải.  

- Chất lƣợng đất và nguy cơ suy thoái đất cũng diễn ra cục bộ tại một số địa 

phƣơng có tốc độ phát triển nhanh và đƣợc quy hoạch nhiều dự án xây dựng cơ 

sở hạ tầng. Gia tăng phát thải vào môi trƣờng đất, tăng tỷ lệ đất bạc màu ở 

những khu vực canh tác trên sƣờn đất dốc (vùng canh tác cây ăn quả, cây dƣợc 

phẩm, cây lâm nghiệp…), suy giảm chất lƣợng đất sẽ tăng ở các khu công 
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nghiệp, khu xử lý chất thải, hạ tầng giao thông, các khu đô thị, các khu vực khai 

thác vật liệu san lấp. Chỉ số phát triển công nghiệp, hạ tầng, khai khoáng… sẽ tỷ 

lệ thuận với diện tích đất bị thoái hóa. 

- Môi trƣờng sinh thái cũng chịu ảnh hƣởng tiêu cực do phát triển kinh tế-xã 

hội nhanh trên nền môi trƣờng dễ tổn thƣơng. Các hoạt động công nghiệp, khai 

thác khoáng sản, giao thông, vận hành các công trình xử lý chất thải. Khai thác 

cát, sỏi lòng sông gây biến động lòng dẫn đe dọa đến an toàn hành lang nguồn 

nƣớc, gây sạt lở bờ sông đe dọa sự an toàn của hệ thống đê điều phòng lũ… Tất 

cả những rủi ro, sự cố và tác động trực tiếp nêu trên sẽ gây ảnh hƣởng đến các hệ 

sinh thái lân cận ở quy mô lớn. 

- Vấn đề vệ sinh môi trƣờng cần đƣợc quan tâm do gia tăng chất thải công 

nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và sinh hoạt trên một đơn vị diện tích hạn chế của 

các đô thị hiện có. Ngoài ra, cần quan tâm đến văn hóa của các dân tộc trên địa 

bàn, sinh kế và thu nhập của các cộng đồng bị ảnh hƣởng bởi quy hoạch. 

3.3.2. Các tác động tích cực 

Bên cạnh các tác động tiêu cực đối với môi trƣờng tự nhiên, các vấn đề 

sinh kế - việc làm, thu nhập, sức khỏe và vệ sinh môi trƣờng, văn hóa và chất 

lƣợng cuộc sống hầu hết đều đƣợc cải thiện. Cụ thể: 

Triển khai quy hoạch sẽ thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trƣởng nhờ nâng cao 

năng suất, duy trì trật tự an toàn xã hội, xoá đói, giảm nghèo và sử dụng hiệu quả, 

bền vững tài nguyên thiên nhiên (đất, khoáng sản, nguồn nƣớc) và bảo đảm an 

toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ tốt môi trƣờng sinh thái. Thực hiện quy hoạch sẽ 

thúc đẩy tự chủ tài chính của tỉnh, tạo điều kiện để tăng đầu tƣ cho công tác xử lý 

an toàn các chất thải bao gồm nƣớc thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại theo thời 

kỳ quy hoạch. 

Sức khỏe cộng đồng có khả năng bị ảnh hƣởng do phát tán một số chất ô 

nhiễm từ các hoạt động phát triển đặc biệt là phát triển công nghiệp và giao 

thông. Tuy nhiên, với việc phát triển công nghiệp, cơ sở hạ tầng và dịch vụ đƣợc 

tăng cƣờng sẽ thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế, tăng thu nhập cho ngƣời dân nên 

ngƣời dân có cơ hội đƣợc chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Vì vậy, về tổng thể thực 

hiện quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn tới năm 2050 sẽ có tác 

động tích cực tới dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nâng cao chất lƣợng 

cuộc sống. 

Bên cạnh đó, các dự án trồng mới, bảo vệ đất nông nghiệp, thủy điện, bảo 

vệ nguồn nƣớc, cũng góp phần phục hồi môi trƣờng tự nhiên có thể ảnh hƣởng 

bởi các tác động của con ngƣời. Ví dụ: dự án hồ thủy điện, hồ thủy lợi, đê kè… 

góp phần bảo vệ tài nguyên nƣớc, đảm bảo chất lƣợng nƣớc, tăng khả năng phục 

hồi tự nhiên, khả năng tự làm sạch; cải thiện điều kiện vi khí hậu của khu vực, 

tạo cảnh quan. 
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CHƢƠNG II 

ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC QUAN TRẮC MÔI 

TRƢỜNG TỈNH CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2015-2021 

 

I. HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG TỈNH 

CAO BẰNG TRONG THỜI GIAN QUA 

Tỉnh Cao Bằng chƣa có mạng lƣới các điểm quan trắc môi trƣờng đƣợc phê 

duyệt, việc quan trắc chất lƣợng môi trƣờng tỉnh đƣợc thực hiện theo kế hoạch 

quan trắc đƣợc phê duyệt hàng năm. Căn cứ tình hình thực tế, vị trí quan trắc 

đƣợc lựa chọn, thay đổi cho phù hợp. 

1.1. Hiện trạng công tác quan trắc chất lƣợng môi trƣờng không khí 

xung quanh (không khí, tiếng ồn) 

1.1.1 Công tác quan trắc chất lượng môi trường không khí xung quanh 

Giai đoạn 2015-2021, Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Cao Bằng đã phê 

duyệt Kế hoạch quan trắc chất lƣợng môi trƣờng hàng năm trên địa bàn tỉnh với số 

điểm quan trắc chất lƣợng không khí xung quanh dao động  từ 40-50 điểm, trong 

đó: năm 2015 là 50 điểm, năm 2016 - 2017 là 47 điểm, năm 2018-2020 là 40 điểm 

với tần suất thực hiện 03 lần/năm. Giai đoạn 2015-2020, các thông số quan trắc bao 

gồm: Tiếng ồn, Bụi lơ lửng, NO2, SO2, NH3, CO.  Năm 2021, để đáp ứng yêu cầu 

tăng cƣờng kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô 

nhiễm bụi, khí thải trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trƣờng đã phê duyệt Kế 

hoạch quan trắc chất lƣợng môi trƣờng với 43 điểm quan trắc không khí xung 

quanh trên địa bàn 10 huyện, thành phố và nâng tần suất thực hiện lên 4 lần/năm, 

các thông số quan trắc bao gồm: Tiếng ồn, Bụi lơ lửng, NO2, SO2, H2S, CO. 

Trong đó kế thừa 38 điểm của kế hoạch năm 2020 và bổ sung thêm 05 điểm mới 

(gồm: 02 điểm tại thành phố Cao Bằng, 03 điểm tại huyện Nguyên Bình, Hòa An 

và Quảng Hòa), các địa điểm quan trắc chủ yếu tập trung ở khu vực đô thị, tập 

trung đông dân cƣ, gần tuyến đƣờng giao thông. 

Ngoài các điểm quan trắc theo Kế hoạch quan trắc chất lƣợng môi trƣờng 

hàng năm, hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trƣờng đang quản lý, vận hành 02 trạm 

quan trắc tự động, liên tục môi trƣờng không khí đặt tại phƣờng Đề Thám và 

phƣờng Sông Hiến, thành phố Cao Bằng. Các thông số quan trắc bao gồm: Bụi 

PM10, Bụi PM 2.5, SO2, NO2 và O3 

Bảng 2.1. Danh mục các điểm quan trắc môi trường không khí trên địa bàn  

tỉnh Cao Bằng 

TT Điểm quan trắc 
Hình thức 

quan trắc 

I Thành phố Cao Bằng  

1 Vòng xuyến ngã ba Khách sạn Bằng Giang 
Quan trắc 

 định kỳ 

2 Ngã 4 đƣờng Hoàng Đình Giong và đƣờng Bế Văn Đàn - Quan trắc 



82 

TT Điểm quan trắc 
Hình thức 

quan trắc 

Khu vực cổng Công ty Bảo Việt Cao Bằng  định kỳ 

3 Khu vực cổng Bến xe khách liên tỉnh thành phố Cao Bằng 
Quan trắc 

 định kỳ 

4 Vòng xuyến ngã tƣ cầu Sông Hiến, phƣờng Sông Hiến 
Quan trắc 

 định kỳ 

5 Vòng xuyến ngã 5, phƣờng Đề Thám 
Quan trắc 

 định kỳ 

6 
Ngã 4 đầu đƣờng tránh khu đô thị phía Nam thành phố, 

phƣờng Đề Thám 

Quan trắc 

 định kỳ 

7 Vòng xuyến ngã 3 Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng 
Quan trắc 

 định kỳ 

8 Khu tái định cƣ Phƣờng Duyệt Trung 
Quan trắc 

 định kỳ 

9 
Khu vực cổng Nhà máy gạch tuynel Nam Phong, xã Hƣng 

Đạo 

Quan trắc 

 định kỳ 

10 
Khu vực cổng Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng, xã Chu 

Trinh 

Quan trắc 

 định kỳ 

11 
Khu dân cƣ xóm 1, xã Chu Trinh - Gần Khu liên hợp Gang 

thép Cao Bằng, xã Chu Trinh 

Quan trắc 

 định kỳ 

12 
Khu dân cƣ  tổ 10, phƣờng Tân Giang – Gần đƣờng vận 

chuyển bãi thải mỏ sắt Nà Rụa 

Quan trắc 

 định kỳ 

13 Tổ 5, phƣờng Sông Hiến – Trung tâm Quan trắc và Dữ liệu 
Quan trắc 

 tự động 

14 Tổ 7, phƣờng Đề Thám – Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng 
Quan trắc 

 tự động 

II Huyện Hòa An  

15 Khu vực cổng chợ thị trấn Nƣớc Hai 
Quan trắc 

 định kỳ 

16 
Khu vực cổng bệnh viện đa khoa huyện Hòa An - Lề đƣờng giao 

thông Hồ Chí Minh 

Quan trắc 

 định kỳ 

III Huyện Hà Quảng  

17 Ngã 3 đƣờng Pác Bó - Chợ Xuân Hòa 
Quan trắc 

 định kỳ 

18 Khu di tích lịch sử Pác Bó 
Quan trắc 

 định kỳ 

19 Cửa khẩu Sóc Giang 
Quan trắc 

 định kỳ 

20 Ngã 3 gốc cây đa trung tâm thị trấn Thông Nông 
Quan trắc 

 định kỳ 

21 Khu vực cổng trƣờng THPT thị trấn Thông Nông 
Quan trắc 

 định kỳ 

IV Huyện Quảng Hòa  

22 
Ngã 3 Quảng Uyên - Phục Hòa (Nay là Ngã 3 thị trấn 

Quảng Uyên - thị trấn Hòa Thuận) 

Quan trắc 

 định kỳ 

23 Khu vực cổng chợ thị trấn Quảng Uyên Quan trắc 
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TT Điểm quan trắc 
Hình thức 

quan trắc 

 định kỳ 

24 Khu vực cổng chợ thị trấn Hòa Thuận 
Quan trắc 

 định kỳ 

25 Cửa khẩu Tà Lùng 
Quan trắc 

 định kỳ 

26 Khu vực cổng Nhà máy đƣờng Phục Hòa 
Quan trắc 

 định kỳ 

V Huyện Trùng Khánh  

27 
Ngã 4 đƣờng Tỉnh lộ 211 và Tỉnh lộ 206 - Khu vực cổng 

UBND huyện Trùng Khánh 

Quan trắc 

 định kỳ 

28 Khu vực cổng Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh 
Quan trắc 

 định kỳ 

29 Cửa khẩu Pò Peo 
Quan trắc 

 định kỳ 

30 Khu du lịch thác Bản Giốc 
Quan trắc 

 định kỳ 

31 
Ngã 3 đƣờng TL 205-TL 211, gần khu vực UBND thị trấn 

Trà Lĩnh 

Quan trắc 

 định kỳ 

32 Cửa khẩu Hùng Quốc - Thị trấn Trà Lĩnh 
Quan trắc 

 định kỳ 

VI Huyện Hạ Lang  

33 Khu vực cổng chợ thị trấn Thanh Nhật 
Quan trắc 

 định kỳ 

34 Cửa khẩu Lý Vạn 
Quan trắc 

 định kỳ 

VII Huyện Thạch An  

35 Khu vực cổng chợ thị trấn Đông Khê 
Quan trắc 

 định kỳ 

36 
Ngã 3 Slằng Péc và đƣờng Quốc lộ 4A - Gần trƣờng THPT 

Thạch An 

Quan trắc 

 định kỳ 

37 Khu vực cổng chợ xã Canh Tân 
Quan trắc 

 định kỳ 

VIII Huyện Nguyên Bình  

38 Khu vực cổng chợ thị trấn Nguyên Bình 
Quan trắc 

 định kỳ 

39 Khu vực cổng chợ thị trấn Tĩnh Túc 
Quan trắc 

 định kỳ 

40 Khu bảo tồn Phia Đén 
Quan trắc 

 định kỳ 

41 
Khu vực cổng Nhà máy chế biến quặng chì - kẽm, xóm 

Lũng Cam, xã Phan Thanh 

Quan trắc 

 định kỳ 

IX Huyện Bảo Lạc  

42 Khu vực cổng chợ thị trấn Bảo Lạc 
Quan trắc 

 định kỳ 

43 Ngã 3 đƣờng Quốc lộ 34 và đƣờng vào Trung tâm y tế Quan trắc 
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TT Điểm quan trắc 
Hình thức 

quan trắc 

huyện Bảo Lạc  định kỳ 

X Huyện Bảo Lâm  

44 Khu vực cổng chợ thị trấn Pác Miầu 
Quan trắc 

 định kỳ 

45 Khu vực cổng Nhà máy tuyển nổi chì kẽm 
Quan trắc 

 định kỳ 

(Nguồn: Kế hoạch quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Cao Bằng năm 2021) 

1.1.2. Đánh giá diễn biến chất lượng môi trường không khí xung quanh 

Nhìn chung môi trƣờng không khí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng hiện nay 

tƣơng đối tốt, các thông số quan trắc đa phần đều nằm trong giới hạn cho phép, 

chỉ có thông số tiếng ồn và bụi lơ lửng của một số điểm quan trắc tại các khu 

vực thi công xây dựng và các nút giao thông có đông phƣơng tiện qua lại vƣợt 

giới hạn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT và QCVN 05:2013/BTNMT. 

Các giá trị thông số còn lại NH3, H2S, CO, NO2 và SO2 đều khá thấp, cơ bản 

không có nhiều biến động và đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

05:2013/BTNMT và QCVN 06:2009/BTNMT. 

 Trong tổng số 955 mẫu không khí quan trắc đƣợc từ  năm 2015 đến hết 

năm 2021, có 99 mẫu có thông số tiếng ồn vƣợt giới hạn cho phép của QCVN 

26:2010/BTNMT và 120 mẫu có thông số bụi lơ lửng vƣợt giới hạn cho phép 

của QCVN 05:2013/BTNMT. 

Bảng 2.2. Thống kê  số lượng  thông số tiếng ồn và bụi lơ lửng trong  môi 

trường không khí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng vượt giới hạn cho phép QCVN giai 

đoạn 2015-2021 

STT Năm 

Thông số vƣợt giới hạn cho phép 

của QCVN 

Tiếng ồn Bụi lơ lửng 

1 2015 25 27 

2 2016 28 10 

3 2017 28 9 

4 2018 11 19 

5 2019 3 13 

6 2020 2 18 

7 2021 2 24 

Tổng cộng 99 120 

(Nguồn: Tổng hợp kết quả quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Cao Bằng) 

Các điểm quan trắc có thông số vƣợt QCVN cho phép tập trung chủ yếu ở 

thành phố Cao Bằng và trung tâm một số huyện. 
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Bảng 2.3. Phân bố các điểm quan trắc có thông số tiếng ồn vượt giới hạn cho 

phép QCVN  giai đoạn 2015-2021 

STT Huyện, thành phố  Năm 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Thành phố Cao Bằng 14 16 17 9 2 1 1 

2 Huyện Hòa An 0 1 0 1 0 0 1 

3 Huyện Hà Quảng 0 1 1 0 0 1 0 

4 Huyện Trùng Khánh 1 4 5 0 0 0 0 

5 Huyện Thạch An 0 0 1 0 1 0 0 

6 Huyện Quảng Hòa 7 4 3 0 0 0 0 

7 Huyện Hạ Lang 0 0 1 1 0 0 0 

8 Huyện Nguyên Bình 0 1 0 0 0 0 0 

9 Huyện Bảo Lạc 3 0 0 0 0 0 0 

10 Huyện Bảo Lâm 0 0 0 0 0 0 0 

Tổng cộng 25 27 28 11 3 2 2 

(Nguồn: Tổng hợp kết quả quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Cao Bằng) 

Bảng 2.4. Phân bố các điểm quan trắc có thông số Bụi lơ lửng vượt giới hạn cho 

phép QCVN  giai đoạn 2015-2021 

STT Huyện, thành phố 
Năm 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Thành phố Cao Bằng 17 10 9 17 13 15 15 

2 Huyện Hòa An 1 0 0 1 0 0 1 

3 Huyện Hà Quảng 1 0 0 0 0 0 1 

4 Huyện Trùng Khánh 4 0 0 0 0 1 0 

5 Huyện Thạch An 0 0 0 0 0 0 0 

6 Huyện Quảng Hòa 4 0 0 0 0 2 5 

7 Huyện Hạ Lang 0 0 0 0 0 0 0 

8 Huyện Nguyên Bình 0 0 0 0 0 0 2 

9 Huyện Bảo Lạc 2 0 0 0 0 0 0 

10 Huyện Bảo Lâm 0 0 0 1 0 0 0 

Tổng cộng 27 10 9 19 13 18 24 

(Nguồn: Tổng hợp kết quả quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Cao Bằng) 

- Thành phố Cao Bằng: Giai đoạn 2015-2021 thực hiện quan trắc 9-15 

điểm quan trắc hàng năm. Kết quả quan trắc phân tích cho thấy chất lƣợng 

không khí thành phố đã có dấu hiệu ô nhiễm bụi, tiếng ồn và ô nhiễm bụi đang 

có xu thế gia tăng. Nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động giao thông, vận 

chuyển, xây dựng gia tăng kéo theo xu thế gia tăng nồng độ bụi khu vực.  

Giai đoạn 2015-2020, trong tổng số 192 mẫu quan trắc không khí tại khu 

vực thành phố Cao Bằng có 81 mẫu quan trắc có thông số bụi lơ lửng vƣợt 

QCVN, điểm quan trắc có thông số bụi lơ lửng lớn nhất thu đƣợc là Cổng nhà 

máy xi măng Cao Bằng thời điểm năm 2015 và Ngã tƣ cầu Bằng Giang cách bến 

xe 50m, phƣờng Sông Bằng thời điểm quan trắc năm 2018 đều đạt 0,48 mg/m
3
 

vƣợt giới hạn cho phép của QCVN 1,6 lần.  
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Năm 2021, thực hiện quan trắc tại 12 vị trí, chủ yếu tại các nút giao thông, 

khu vực tập trung đông dân cƣ. Kết quả quan trắc thông số bụi lơ lửng năm 2021 

cho thấy chất lƣợng không khí thành phố đã có dấu hiệu ô nhiễm bụi, trong tổng 

số 48 mẫu quan trắc có 15 mẫu tại 7 điểm quan trắc có thông số bụi lơ lửng vƣợt 

giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT, tỷ lệ vƣợt quy chuẩn 1,03-1,53 

lần. 

Hình 2.1. Biểu đồ diễn biến nồng độ bụi lơ lửng khu vực thành phố Cao Bằng 

giai đoạn 2015-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.2. Biểu đồ diễn biến nồng độ bụi lơ lửng năm 2021 tại thành phố  
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Giai đoạn năm 2015-2020, tại khu vực thành phố Cao Bằng có 59 mẫu 

quan trắc có thông số tiếng ồn vƣợt QCVN, số điểm vƣợt QCVN có xu hƣớng 

giảm theo các năm, điểm có thông số tiếng ồn lớn nhất thu đƣợc là Ngã tƣ cầu 

Bằng Giang cách bến xe 50m, phƣờng Sông Bằng, thành phố Cao Bằng thời 

điểm quan trắc năm 20218 đạt 78,03 dB, vƣợt QCVN 1,12 lần. Đến năm 2021, 

chỉ có duy nhất 01 mẫu quan trắc có thông số tiếng ồn đạt 71,2 dB vƣợt QCVN 

1,02 lần tại Cổng bến xe khách liên tỉnh, phƣờng Đề Thám, thành phố Cao 

Bằng. 

 

Hình 2.3. Biểu đồ diễn biến thông số Tiếng ồn  khu vực thành phố Cao Bằng  

giai đoạn 2015-2020 

Tại khu vực thành phố Cao Bằng có 02 trạm quan trắc tự động, liên tục môi 

trƣờng không khí xung quanh, 01 trạm đặt tại tổ 5, phƣờng Sông Hiến, thành 

phố Cao Bằng, đƣợc lắp đặt từ tháng 12 năm 2019, số liệu đã đƣợc truyền về Bộ 

Tài nguyên và Môi trƣờng; 01 trạm đặt tại tổ 7, phƣờng Đề Thám, thành phố 

Cao Bằng, đƣợc lắp đặt trong năm 2021, trạm đang trong thời gian bảo hành nên 

số liệu đang trong thời gian hiệu chỉnh thiết bị các số liệu chƣa đƣợc hoàn thiện. 

Do đó, diễn biến các thông số quan trắc về ô nhiễm môi trƣờng không khí theo 

số liệu trạm quan trắc tự động liên tục sẽ đƣợc đánh giá theo số liệu tại trạm 

quan trắc tự động, liên tục tại tổ 5, phƣờng Sông Hiến, thành phố Cao Bằng  

năm 2021 với các thông số quan trắc là: Bụi PM10, Bụi PM 2.5, SO2, NO2 và 

O3. 

Theo các số liệu đo đạc trung bình 24 giờ cho thấy các thông số SO2, NO2, 

O3  đa phần đều nằm trong giới hạn của QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật Quốc gia về chất lƣợng không khí xung quanh, chỉ có 02 thông số bụi 

PM 2.5 và bụi PM 10 thƣờng xuyên có dấu hiệu vƣợt giới hạn cho phép do vị trí 

trạm quan trắc đƣợc đặt ngay gần với tuyến đƣờng Quốc lộ 3.  
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Bảng 2.5.Thống kê số ngày trong năm 2021 vượt quy chuẩn theo từng thông số 

Thông số Bụi PM2.5 Bụi PM10 O3 NO2 SO2 

Năm 2021 140 127 12 0 6 

(Nguồn: Báo cáo kết quả trạm QTTĐ môi trường tỉnh Cao Bằng năm 2021) 

Nồng độ trung bình 24h của bụi PM2.5 trong năm dao động từ 8,79 µg/m
3
 

đến 243,65 µg/m
3
, có 140/365 ngày có nồng độ trung bình 24h vƣợt giới hạn 

cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT (50 µg/m
3
) chiếm 38,36%. 

 
Hình 2.4. Biểu đồ diễn biến thông số PM2.5 quan trắc tự động trung bình 24h 

năm 2021 

Nồng độ trung bình 24h của bụi PM10 trong năm dao động từ 14,90 µg/m
3
 

đến 373,28 µg/m
3
, có 129/365 ngày có nồng độ trung bình 24h vƣợt giới hạn 

cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT (150 µg/m
3
) chiếm 34,79%. 
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Kết quả quan trắc trung bình 24 giờ năm 2021 của thông số PM2.5 
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Nồng độ trung bình 24h của thông số SO2 trong năm dao động từ 0,21 

µg/m
3
 đến 31,92 µg/m

3
, có 6/365 ngày có nồng độ trung bình 24h vƣợt giới hạn 

cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT (125 µg/m
3
), chiếm 1,64%. 

Hình 2.6. Biểu đồ diễn biến thông số SO2 quan trắc tự động trung bình 24h 

năm 2021 

Trong năm 2021, có 21/365 ngày giá trị AQI ở mức 0 – 50, phản ánh chất 

lƣợng không khí ở mức tốt (Chất lượng không khí tốt, không ảnh hưởng tới sức 

khỏe); 170/365 ngày giá trị AQI ở mức 51 – 100, phản ánh chất lƣợng không khí 

ở mức trung bình (Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, đối 

với những người nhạy cảm có thể chịu những tác động nhất định tới sức khỏe.); 

có 122/365 ngày giá trị AQI ở mức 101 - 150, phản ánh chất lƣợng không khí ở 

mức kém (Những người nhạy cảm gặp phải các vấn đề về sức khỏe, những 

người bình thường ít ảnh hưởng.); Có 26/365 ngày giá trị AQI ở mức 151 - 200, 

phản ánh chất lƣợng không khí ở mức xấu (Những người bình thường bắt đầu 

có các ảnh hưởng tới sức khỏe, nhóm người nhạy cảm có thể gặp những vẫn đề 

sức khỏe nghiêm trọng hơn.); Có 16/365 ngày giá trị AQI ở mức 201 - 300, phản 

ánh chất lƣợng không khí ở mức rất xấu (Cảnh báo ảnh hưởng tới sức khỏe: mọi 

người có thể bị ảnh hưởng tới sức khỏe nhiều hơn); Có 04/365 ngày giá trị AQI 

ở mức trên 301, phản ánh chất lƣợng không khí ở mức nguy hại (Cảnh báo khẩn 

cấp về sức khỏe: Mọi ngƣời có thể bị ảnh hƣởng nghiêm trọng tới sức khỏe); 

06/365 ngày dữ liệu không tin cậy. 
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Bảng 2.6.Thống kê giá trị AQI trong năm 2021 theo các khoảng giá trị  

Khoảng giá trị 

AQI 
Chất lƣợng không khí Số ngày Tỷ lệ (%) 

0-50 Tốt 21 5,75 

51-100 Trung bình 170 46,58 

101-150 Kém 122 33,42 

151-200 Xấu 26 7,12 

201-300 Rất xấu 16 4,38 

Trên 300 Nguy hại 4 1,10 

Mất dữ liệu, dữ liệu không tin cậy 6 1,64 

Tổng số 365 100 

(Nguồn: Báo cáo kết quả trạm QTTĐ môi trường tỉnh Cao Bằng năm 2021) 

- Tại các huyện, theo kết quả quan trắc phân tích thu đƣợc giai đoạn 2015-

2021 cho thấy chất lƣợng không khí còn tƣơng đối tốt, trong tổng số 715 mẫu 

quan trắc có 35 mẫu có thông số tiếng ồn vƣợt giới hạn cho phép của QCVN chủ 

yếu ở giai đoạn 2015-2017 (có 32 mẫu) và 26 mẫu có thông số bụi lơ lửng vƣợt 

giới hạn cho phép của QCVN chủ yếu ở năm 2015 và giai đoạn 2020-2021, các 

điểm vƣợt QCVN tập trung chủ yếu ở khu vực đô thị các huyện Trùng Khánh, 

Quảng Hòa, Bảo Lạc, Hòa An, Nguyên Bình. 

 
Hình 2.7. Biểu đồ diễn biến thông số Tiếng ồn  khu vực đô thị các huyện trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng  giai đoạn 2015-2021 
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Hình 2.8. Biểu đồ diễn biến thông số Bụi lơ lửng  khu vực đô thị các huyện trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng  giai đoạn 2015-2021 

1.2. Hiện trạng công tác quan trắc chất lƣợng môi trƣờng nƣớc mặt lục 

địa 

1.2.1. Công tác quan trắc chất lượng môi trường nước mặt lục địa 

Giai đoạn 2015-2021, số điểm quan trắc chất lƣợng môi trƣờng nƣớc mặt 

đƣợc Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Cao Bằng phê duyệt theo Kế hoạch quan 

trắc chất lƣợng môi trƣờng trên địa bàn tỉnh hàng năm dao động  từ 40-42 điểm, tần 

suất thực hiện 3 lần/năm. Trong đó, năm 2016 và 2017 là 42 điểm quan trắc, từ 

năm 2018 đến năm 2021 là 40 điểm. Quan trắc và phân tích 18 thông số bao gồm: 

pH, độ đục, DO, TSS, COD, BOD5, NH4
+
, NO3

-
, NO2

-
, PO4

3-
, CN

-
, Zn, Fe, Cu, 

Pb, Hg, Dầu mỡ, Coliform. Các vị trí quan trắc chủ yếu tại các lƣu vực sông lớn 

nhƣ sông Bằng Giang, sông Quây Sơn, Sông Bắc Vọng..., còn lại là các vị trí 

nhƣ suối, khe nƣớc và hồ chứa nƣớc. 

Ngoài các điểm quan trắc theo kế hoạch quan trắc chất lƣợng môi trƣờng hàng 

năm, hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trƣờng đang quản lý, vận hành 02 trạm quan 

trắc tự động, liên tục môi trƣờng nƣớc sông Bằng Giang đặt tại xã Chu Trinh, thành 

phố Cao Bằng và Thị trấn Nƣớc Hai, huyện Hòa An, 

Bảng 2.7. Danh mục các điểm quan trắc môi trường nước mặt lục địa trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng 

STT Tên sông, suối, hồ Vị trí quan trắc 
Hình thức 

quan trắc 

I Thành phố Cao Bằng  

1 
Sông Bằng Giang 

  
Tại chân cầu Sông Mãng 

Quan trắc  

định kỳ 
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STT Tên sông, suối, hồ Vị trí quan trắc 
Hình thức 

quan trắc 

2 Chân cầu Hoàng Ngà 
Quan trắc  

định kỳ 

3 Xã Chu Trinh 
Quan trắc  

tự động 

4 Suối Củn 
Phía dƣới chân cầu tạm (Trƣớc 

hợp lƣu với sông Bằng) 

Quan trắc  

định kỳ 

5 Sông Hiến 
Bến lấy nƣớc cứu hỏa đƣờng 

Hiến Giang 

Quan trắc  

định kỳ 

6 Suối Nà Dí xã Chu Trinh 
Quan trắc  

định kỳ 

II Huyện Hòa An  

1 

Sông Bằng Giang 

Tại chân cầu Hồng Việt  
Quan trắc  

định kỳ 

2 
Khu Dã Hƣơng, thị trấn Nƣớc 

Hai 

Quan trắc  

tự động 

3 Hồ Nà Tấu Tại bậc thang xuống hồ 
Quan trắc  

định kỳ 

4 Sông Tài Hồ Sìn Tại chân cầu Tài hồ Sìn 
Quan trắc  

định kỳ 

5 Hồ Khuổi Lái Tại bậc thang xuống hồ 
Quan trắc  

định kỳ 

III Huyện Thạch An  

1 
Suối Đông Khê 

  

Chân cầu SLằng Péc (đầu thị 

trấn) 

Quan trắc  

định kỳ 

2 
Chân cầu Phai Thin (cuối thị 

trấn) 

Quan trắc  

định kỳ 

3 Suối Đức Xuân Suối phía dƣới nhà máy than cốc 
Quan trắc  

định kỳ 

4 Suối Quang Trọng 
Trƣớc hợp lƣu với suối Nậm 

Cung 

Quan trắc  

định kỳ 

5 Suối Nậm Cung 
Trƣớc hợp lƣu với suối Quang 

Trọng 

Quan trắc  

định kỳ 

6 Sông Hiến Dƣới chân cầu treo Canh Tân 
Quan trắc  

định kỳ 

IV Huyện Hạ Lang  

1 Sông Quây Sơn Cửa khẩu Lý Vạn 
Quan trắc  

định kỳ 

2 Suối Khuổi Tấu Khu vực thị trấn 
Quan trắc  

định kỳ 

V Huyện Hà Quảng  

1 Suối Lê Nin Tại đập chắn 
Quan trắc  

định kỳ 

2 Hồ Kẻ Hiệt Tại chân đập 
Quan trắc  

định kỳ 

3 Suối tại cửa  Tại khu vực cửa khẩu Quan trắc  
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STT Tên sông, suối, hồ Vị trí quan trắc 
Hình thức 

quan trắc 

khẩu Sóc Giang định kỳ 

4 Sông Dẻ Rào Chân cầu vào thị trấn  
Quan trắc  

định kỳ 

VI Huyện Trùng Khánh  

1 
Sông Quây Sơn 

  

Phía dƣới chân cầu treo 

khu vực cửa khẩu Pò Peo   

Quan trắc  

định kỳ 

2 Phía dƣới thác Bản Giốc   
Quan trắc  

định kỳ 

3 Hồ Bản Viết Tại bậc thang xuống hồ 
Quan trắc  

định kỳ 

4 Sông Bắc Vọng Dƣới chân cầu mới Thông Huề 
Quan trắc  

định kỳ 

5 
Nƣớc suối khu vực 

cửa khẩu Hùng Quốc 

Nƣớc suối khu vực cửa khẩu 

Hùng Quốc 

Quan trắc  

định kỳ 

VII Huyện Quảng Hòa  

1 Hồ Thang Hen Tại bậc thang xuồng hồ 
Quan trắc  

định kỳ 

2 Suối Vi Vọng 
Suối đoạn đƣờng ngã ba đi 

Trùng Khánh- Hạ Lang  

Quan trắc  

định kỳ 

3 Sông Bằng Giang  Tại trạm bơm nhà máy đƣờng 
Quan trắc  

định kỳ 

4 Sông Bắc Vọng Tại chân cầu cửa khẩu Tà Lùng 
Quan trắc  

định kỳ 

VIII Huyện Nguyên Bình  

1 
Sông Thể Dục 

  

Chân cầu Nguyên Bình  
Quan trắc  

định kỳ 

2 Chân cầu rẽ đi xã Thể Dục 
Quan trắc  

định kỳ 

3 Sông Nhiên 
Sông Nhiên trƣớc hợp lƣu với 

sông Hoa Thám 

Quan trắc  

định kỳ 

4 Sông Tài Sỏong 
Sông Tài Sỏong tại chân cầu 

Phan Thanh 3 

Quan trắc  

định kỳ 

5 
Khe nƣớc khu bảo 

tồn Phia Đén  
Khe nƣớc Phia Đén 

Quan trắc  

định kỳ 

IX Huyện Bảo Lạc  

1 Sông Gâm 

Sông Gâm khu vực thị trấn chân 

cầu Pác Miầu (trƣớc hợp lƣu với 

sông Nieo) 

Quan trắc  

định kỳ 

2 Sông Nieo 
Sông Neo khu vực thị trấn  

(Trƣớc hợp lƣu với sông Gâm) 

Quan trắc  

định kỳ 

X Huyện Bảo Lâm  

1 Sông Gâm 

 

 

Sông Gâm phía dƣới cầu treo đi 

xã Nam Quang 

Quan trắc  

định kỳ 

2 
Sông Gâm cách điểm xả thải 

 nhà máy tuyển nổi chì kẽm 

Quan trắc  

định kỳ 
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STT Tên sông, suối, hồ Vị trí quan trắc 
Hình thức 

quan trắc 

 về phía hạ lƣu 500m 

3 
Sông Gâm sau điểm hợp lƣu với 

suối Thái Học về phía Hạ Lƣu 

Quan trắc  

định kỳ 

(Nguồn: Kế hoạch quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Cao Bằng năm 2021) 

1.2.2. Đánh giá diễn biến chất lượng môi trường nước mặt lục địa 

Theo các kết quả quan trắc từ năm 2015 - 2021 cho thấy chất lƣợng nƣớc 

mặt tỉnh Cao Bằng  chƣa có vấn đề ô nhiễm nghiêm trọng, cơ bản vẫn tƣơng đối 

tốt, đáp ứng cho mục đích sử dụng nƣớc sinh hoạt nhƣng cần có biện pháp xử lý. 

Tuy nhiên có thời điểm chất lƣợng nƣớc mặt đã có dấu hiệu hàm lƣợng tổng 

chất rắn lơ lửng, dầu mỡ và nhóm thông số hữu cơ vƣợt GHCP của QCVN tại 

một số vị trí quan trắc. 

So sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT, trong tổng số 852 mẫu nƣớc 

mặt quan trắc trong giai đoạn 2015 - 2021 có 443 mẫu nƣớc có các thông số 

quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép, 409 mẫu nƣớc có một số thông số 

vƣợt giới hạn cho phép của cột A2 (Dùng cho mục đích cấp nƣớc sinh hoạt  

nhƣng phải áp dụng công nghệ xử lý thích hợp) chủ yếu là TSS, COD, BOD5, 

PO4
3-

, NO2
-
, NH4

+
 , pH, dầu mỡ trong đó có 111 mẫu nƣớc có các thông số vƣợt 

giới hạn cho phép của cột B1 (Dùng cho mục đích tƣới tiêu, thủy lợi hoặc các 

mục đích khác có yêu cầu chất lƣợng nƣớc tƣơng tự) chủ yếu là TSS, PO4
3-

,NO2
-
 

và dầu mỡ. Các thông số còn lại cơ bản không có nhiều biến động và đều nằm 

trong GHCP của QCVN. Cụ thể số lƣợng các mẫu nƣớc có kết quả quan trắc 

vƣợt QCVN đƣợc thống kê tại Bảng 2.8 và Bảng 2.9. 

Bảng 2.8. Thống kê  số lượng mẫu nước mặt trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có 

thông số quan trắc, phân tích vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMT  

giai đoạn 2015-2021 

STT Năm 

Số lƣợng mẫu có các thông số 

vƣợt giới hạn 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT 

Cột A2 

Số lƣợng mẫu có các thông 

số vƣợt giới hạn 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT 

Cột B1 

1 2015 52 14 

2 2016 26 8 

3 2017 72 15 

4 2018 60 16 

5 2019 61 9 

6 2020 62 22 

7 2021 76 27 

(Nguồn: Tổng hợp kết quả quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Cao Bằng)  

Các mẫu nƣớc có các thông số quan trắc, phân tích vƣợt QCVN 08-

MT:2015/BTNMT tập trung chủ yếu tại sông Bằng Giang, sông Hiến, suối Nà 

Dí khu vực thành phố Cao Bằng, Hồ Nà Tấu, Hồ Khuổi Lái huyện Hòa An; 
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sông Hiến, suối Đông Khê, suối Quang Trọng, suối Nặm Cung khu vực huyện 

Thạch An, Hồ Kẻ Hiệt huyện Hà Quảng, sông Quây Sơn, sông Bắc Vọng, hồ 

Bản Viết, hồ Thang Hen huyện Trùng Khánh, sông Thể Dục, sông Nhiên huyện 

Nguyên Bình, sông Gâm, sông Nieo huyện Bảo Lạc và sông Gâm huyện Bảo 

Lâm. 

Bảng 2.9. Thống kê số lượng các thông số quan trắc, phân tích môi trường nước 

mặt lục địa vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMT giai đoạn 2015-2021 

STT 
Thông 

số 

Số lƣợng các thông số quan trắc, phân tích vƣợt giới hạn 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

A2 B1 A2 B1 A2 B1 A2 B1 A2 B1 A2 B1 A2 B1 

I Nƣớc sông 

1 TSS 12 4 4 2 21 9 10 6 13 3 26 16 0 0 

2 COD 7 0 2 0 3 0 2 0 3 0 0 0 0 0 

3 BOD5 16 0 6 0 22 0 20 0 21 0 6 0 7 0 

4 PO4
3-

 9 4 9 2 6 1 1 1 3 0 5 0 8 5 

5 NO2
-
 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 2 2 

6 NH4
+
 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 

7 pH 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

8 
Dầu 

mỡ 
0 0 0 0 21 0 2 0 0 0 7 5 29 2 

II Nƣớc suối 

1 TSS 2 2 1 1 2 1 2 2 13 0 2 0 0 0 

2 COD 1 0 1 0 3 0 6 0 2 0 0 0 1 0 

3 BOD5 3 0 3 0 11 0 13 0 10 0 7 0 11 1 

4 PO4
3-

 6 1 4 1 3 0 4 2 8 4 11 1 11 6 

5 NO2
-
 1 0 1 1 2 2 3 3 2 2 1 1 3 3 

6 NH4
+
 4 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3 3 

7 pH 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

8 
Dầu 

mỡ 
0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 2 2 17 1 

9 NO3
-
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

III Nƣớc hồ 

1 TSS 2 2 0 0 2 1 1 0 1 0 3 0 0 0 

2 COD 7 0 3 0 4 0 8 0 3 0 1 0 1 0 

3 BOD5 10 0 8 0 9 0 15 0 14 0 12 0 12 0 

4 PO4
3-

 7 4 2 0 2 1 2 0 3 1 6 0 5 4 

5 NO2
-
 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

6 NH4
+
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 

7 pH 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 

8 
Dầu 

mỡ 
0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 3 2 9 2 

IV Tổng cộng 
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1 TSS 16 8 5 3 25 11 13 8 27 3 31 16 0 0 

2 COD 15 0 6 0 10 0 16 0 8 0 1 0 2 0 

3 BOD5 29 0 17 0 42 0 48 0 45 0 25 0 31 1 

4 PO4
3-

 22 9 15 3 11 2 7 3 14 5 22 1 24 15 

5 NO2
-
 3 0 1 1 2 2 6 6 2 2 2 2 6 6 

6 NH4
+
 13 1 2 0 1 0 0 0 1 0 3 0 9 5 

7 pH 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 4 0 1 0 

8 
Dầu 

mỡ 
0 0 0 0 32 0 5 0 0 0 12 9 55 5 

9 NO3
-
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

(Nguồn: Tổng hợp kết quả quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Cao Bằng)  

Chất lƣợng nƣớc tại đầu nguồn các con sông còn khá tốt, nồng độ các chất 

ô nhiễm có chiều hƣớng tăng lên dần về hạ lƣu nơi tập trung đông dân cƣ và các 

cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Nồng độ các chất ô nhiễm tại các sông 

cũng khác nhau. Một số sông không chảy qua địa phận thành phố, thị trấn hoặc 

không tiếp nhận nƣớc thải từ các hoạt động khai thác khoáng sản, công nghiệp, 

hoạt động dân sinh thì vẫn còn khá trong sạch. Trái lại một số sông nhƣ sông 

Bằng Giang, sông Hiến địa phận thành phố Cao Bằng, sông Thể Dục chảy qua 

thị trấn Nguyên Bình...có nồng độ một số chất ô nhiễm vƣợt giới hạn cho phép 

của QCVN. 

Trong tổng số 489 mẫu nƣớc sông quan trắc giai đoạn 2015-2021 có 86 

mẫu nƣớc có thông số TSS vƣợt GHCP của cột A2 QCVN 08-

MT:2015/BTNMT trong đó có 40 mẫu nƣớc vƣợt GHCP của cột B1, 15 mẫu 

nƣớc có thông số NH4
+
 vƣợt GHCP của cột A2 trong đó có 02 mẫu vƣợt GHCP 

của cột B1, 06 mẫu nƣớc có thông số NO2
-
 vƣợt GHCP của cột A2 trong đó có 

05 mẫu vƣợt GHCP của cột B1, 41 mẫu nƣớc có thông số PO4
3-

 vƣợt GHCP của 

cột A2 trong đó có 13 mẫu vƣợt GHCP của cột B1, 59 mẫu nƣớc có thông số 

dầu mỡ vƣợt GHCP của cột A2 trong đó có 7 mẫu vƣợt GHCP của cột B1, các 

thông số: pH, COD, BOD5 chỉ có một số mẫu vƣợt GHCP cột A2, các thông số 

còn lại đều nằm trong GHCP của QCVN. Số lƣợng mẫu quan trắc có thông số 

vƣợt GHCP của QCVN cột B1 lớn nhất năm 2020 với 16 mẫu với 3 thông số  

TSS, NO2
-
 và dầu mỡ, đến năm 2021 thông số TSS hoàn toàn nằm trong GHCP 

của QCVN chỉ còn 08 mẫu nƣớc sông có 1 trong  các thông số PO4
3-

, NO2
-
, 

NH4
+
 hoặc dầu mỡ vƣợt QCVN và 01 mẫu nƣớc vƣợt 2 thông số PO4

3-
 và NH4

+
. 

Các mẫu nƣớc có các thông số vƣợt QCVN chủ yếu là sông Bằng Giang, sông 

Hiến khu vực Thành phố Cao Bằng, sông Thể Dục, sông Nhiên huyện Nguyên 

Bình, sông Dẻ Rào huyện Hà Quảng. 
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Hình 2.9. Biểu đồ diễn biến thông số TSS tại các sông trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng giai đoạn 2015-2021 

Giá trị thông số TSS cao nhất đạt 270 mg/l, vƣợt GHCP của QCVN 08 

MT:2015/BTNMT cột A2 là 9 lần, cột B1 là 5,4 lần  đo đƣợc tại Sông Nhiên, 

huyện Nguyên Bình, thời điểm quan trắc năm 2018. 

Giá trị thông số PO4
3- 

 của môi trƣờng nƣớc sông cao nhất đạt 1,215 mg/l, 

vƣợt GHCP của QCVN 08 MT:2015/BTNMT cột A2 là 6,08 lần, cột B1 là 4,05 

lần tại sông Dẻ Rào, huyện Hà Quảng, thời điểm quan trắc năm 2021. 

Hình 2.10. Biểu đồ diễn biến thông số PO4
3- 

 tại các sông trên địa bàn tỉnh  
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Ngoài  kết quả quan trắc định kỳ, chất lƣợng nƣớc sông trên địa bàn tỉnh 

còn đƣợc đánh giá qua kết quả của 02 trạm quan trắc tự động liên tục quan trắc 

nƣớc sông Bằng Giang đặt tại xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng và thị trấn 

Nƣớc Hai, huyện Hòa An. Trong đó: Trạm quan trắc đặt tại xã Chu Trinh, thành 

phố Cao Bằng, đƣợc lắp đặt từ tháng 12 năm 2019, số liệu đã đƣợc truyền về Bộ 

Tài nguyên và Môi trƣờng; 01 trạm đặt tại Khu Dã Hƣơng, thị trấn Nƣớc Hai, 

huyện Hòa An, đƣợc lắp đặt trong năm 2021, trạm đang trong thời gian bảo 

hành nên số liệu đang trong thời gian hiệu chỉnh thiết bị các số liệu chƣa đƣợc 

hoàn thiện. Do đó, diễn biến các thông số quan trắc về ô nhiễm môi trƣờng nƣớc 

theo số liệu trạm quan trắc tự động liên tục đƣợc đánh giá theo số liệu tại trạm 

quan trắc tự động, liên tục tại xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng năm 2021 với 

các thông số quan trắc là: pH, TSS, DO, COD, NH4
+
 và NO3

-
. 

Theo các số liệu đo đạc trung bình 24 giờ cho thấy các thông số pH, DO, 

NH4
+
 và NO3

-
  đều nằm trong GHCP của QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A2, 

chỉ có 02 thông số TSS và COD có một số ngày vƣợt GHCP của QCVN. 

Thông số TSS thu đƣợc trung bình ngày dao động trong khoảng 13,06 mg/l 

đến 427,92 mg/l. Các giá trị thu đƣợc hợp lệ hầu hết đều nằm trong GHCP của 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1. Trong năm có 144 ngày giá trị TSS vƣợt 

GHCP. Những ngày TSS vƣợt giới hạn cho phép nguyên nhân chủ yếu là do trời 

mƣa làm cho hàm lƣợng TSS trong nƣớc tăng cao. 

 

Hình 2.11. Biểu đồ diễn biến TSS trung bình 24h của trạm quan trắc tự động  

nước mặt xã Chu Trinh 

Thông số COD thu đƣợc trung bình ngày dao động trong khoảng 12,21mg/l 

đến 61,41 mg/l. Các giá trị thu đƣợc hợp lệ hầu hết đều nằm trong giới hạn cho 

phép của QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1. Trong năm có 28 ngày giá trị 
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COD vƣợt giới hạn cho phép. Những ngày COD vƣợt giới hạn cho phép nguyên 

nhân do trời mƣa kéo theo lƣợng lớn chất thải bề mặt xuống sông dẫn đến việc 

giá trị COD tăng cao. 

 

Hình 2.12. Biểu đồ diễn biến COD trung bình 24h của trạm quan trắc tự động  

nước mặt xã Chu Trinh 

Chất lƣợng nƣớc suối trên địa bàn tỉnh chƣa có dấu hiệu ô nhiễm nghiêm 

trọng, đa phần các mẫu nƣớc đều nằm trong GHCP của QCVN. Tuy nhiên trong 

những năm gần đây có thời điểm chất lƣợng nƣớc suối đã xuất hiện dấu hiệu 

tăng hàm lƣợng tổng chất rắn lơ lửng (TSS) và nhóm thông số hữu cơ. Trong 

tổng số 240 mẫu nƣớc quan trắc tại 12 vị trí suối trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai 

đoạn 2015-2021 có 22 mẫu nƣớc có thông số TSS vƣợt GHCP của cột A2 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT trong đó có 06 mẫu nƣớc vƣợt GHCP của cột B1, 

11 mẫu nƣớc có thông số NH4
+
 vƣợt GHCP của cột A2 trong đó có 03 mẫu vƣợt 

GHCP của cột B1, 13 mẫu nƣớc có thông số NO2
-
 vƣợt GHCP của cột A2 trong 

đó có 12 mẫu vƣợt GHCP của cột B1, 47 mẫu nƣớc có thông số PO4
3-

 vƣợt 

GHCP của cột A2 trong đó có 15 mẫu vƣợt GHCP của cột B1, 26 mẫu nƣớc có 

thông số dầu mỡ vƣợt GHCP của cột A2 trong đó có 03 mẫu vƣợt GHCP của 

cột B1, 58 mẫu nƣớc có thông số BOD5 vƣợt GHCP của cột A2 trong đó có 01 

mẫu vƣợt GHCP của cột B1, các thông số: pH, COD, NO3
-
 chỉ có một số mẫu 

vƣợt GHCP cột A2, các thông số còn lại đều nằm trong GHCP của QCVN. Số 

lƣợng mẫu quan trắc có thông số vƣợt GHCP của QCVN cột B1 lớn nhất là năm 

2021 với 11 mẫu và 3 thông số PO4
3-

, NO2
-
 và NH4

+
. Các mẫu nƣớc có thông số 

vƣợt QCVN chủ yếu là Suối Nà Dí, thành phố Cao Bằng, Suối Đông Khê huyện 

Thạch An, suối tại cửa khẩu Hùng Quốc, huyện Trùng Khánh 
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Hình 2.13. Biểu đồ diễn biến thông số TSS tại một số suối trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng giai đoạn 2015-2021 

 

Hình 2.14. Biểu đồ diễn biến thông số NO2
-
 tại một số suối trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng giai đoạn 2015-2021 

Chất lƣợng nƣớc hồ trên địa bàn tỉnh còn khá tốt, các thông số quan trắc đa 

phần nằm trong GHCP của QCVN. Trong tổng số 105 mẫu nƣớc quan trắc tại 

05 vị trí hồ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2015-2021 có 9 mẫu nƣớc có 

thông số TSS vƣợt GHCP của cột A2 QCVN 08-MT:2015/BTNMT trong đó có 
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03 mẫu nƣớc vƣợt GHCP của cột B1, 03 mẫu nƣớc có thông số NH4
+
 vƣợt 

GHCP của cột A2 trong đó có 01 mẫu vƣợt GHCP của cột B1, 03 mẫu nƣớc có 

thông số NO2
-
 vƣợt GHCP của cột A2 trong đó có 02 mẫu vƣợt GHCP của cột 

B1, 27 mẫu nƣớc có thông số PO4
3-

 vƣợt GHCP của cột A2 trong đó có 10 mẫu 

vƣợt GHCP của cột B1, 19 mẫu nƣớc có thông số dầu mỡ vƣợt GHCP của cột 

A2 trong đó có 04 mẫu vƣợt GHCP của cột B1, 58 mẫu nƣớc có thông số BOD5 

vƣợt GHCP của cột A2 trong đó có 01 mẫu vƣợt GHCP của cột B1, các thông 

số: pH, COD, BOD5 chỉ có một số mẫu vƣợt GHCP cột A2, các thông số còn lại 

đều nằm trong GHCP của QCVN. Số lƣợng mẫu quan trắc có thông số vƣợt 

GHCP của QCVN cột B1 lớn nhất là năm 2021 với 05 mẫu và 4 thông số PO4
3-

, 

NO2
-
, NH4

+
 và dầu mỡ. Mẫu nƣớc có thông số vƣợt QCVN cao nhất là Hồ Kẻ 

Hiệt có thông số PO4
3-

  đạt 1,25 mg/l vƣợt GHCP của QCVN là 6,25 lần đối với 

cột A2 và 4,17 lần đối với cột B1.  

 

Hình 2.15. Biểu đồ diễn biến thông số PO4
3-

 môi trường nước hồ trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2015-2021 

1.3. Hiện trạng công tác quan trắc chất lƣợng môi trƣờng nƣớc dƣới 
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Giai đoạn 2015-2021, thực hiện quan trắc chất lƣợng môi trƣờng nƣớc dƣới 
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-
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-
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Bằng, huyện Quảng Hòa và huyện Trùng Khánh. 

Bảng 2.10. Danh mục các điểm quan trắc môi trường nước dưới đất trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng 

STT Vị trí quan trắc Số lƣợng mẫu 

1 Nƣớc giếng hộ dân tổ 1, phƣờng Đề Thám, thành phố Cao 

Bằng 
01 

2 Mỏ nƣớc Pác Bó, thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa 01 

3 Nƣớc giếng hộ dân tổ 1, thị trấn Hòa Thuận , huyện Quảng 

Hòa 
01 

4 Nƣớc giếng hộ dân cƣ khu vực tổ 3, thị trấn Trùng Khánh  01 

(Nguồn: Kế hoạch quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Cao Bằng năm 2021) 

1.3.2. Đánh giá diễn biến chất lượng môi trường nước dưới đất 

Qua các kết quả quan trắc phân tích giai đoạn 2015-2021 cho thấy chất 

lƣợng nƣớc ngầm tại tỉnh còn khá tốt, các thông số đa phần đều nằm trong giới 

hạn cho phép của QCVN 09-MT:2015/BTNMT, chỉ có thông số coliform, chỉ số 

pecmanganat và mangan vƣợt giới hạn cho phép. Trong tổng số 81 mẫu nƣớc 

ngầm quan trắc đƣợc trong giai đoạn 2015-2021 có 59/81 mẫu có thông số 

coliform vƣợt giới hạn cho phép từ 1,3 đến 11,3 lần, 5/52 mẫu có thông số 

mangan vƣợt giới hạn cho phép từ 1,1 đến 1,67 lần, 3/52 mẫu có thông số chỉ số 

pemanganat vƣợt giới hạn cho phép từ 1,18-1,43 lần . Đến năm 2021, các thông 

số quan trắc phân tích tại 4 điểm quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép của 

QCVN. Chi tiết số lƣợng các mẫu nƣớc dƣới đất có thông số  vƣợt QCVN đƣợc 

thống kê tại bảng 2.11. 

Bảng 2.11. Thống kê  số lượng mẫu nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

có thông số vượt QCVN 09-MT:2015/BTNMT giai đoạn 2015-2021 

STT Năm 

Số lƣợng  các thông số  vƣợt 

QCVN 09-MT:2015/BTNMT 

Coliform Mangan Chỉ số pecmanganat 

1 2015 9 0 0 

2 2016 10 1 0 

3 2017 12 2 0 

4 2018 7 2 0 

5 2019 10 0 3 

6 2020 11 0 0 

7 2021 0 0 0 

(Nguồn: Tổng hợp kết quả quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Cao Bằng)  

Kết quả coliform cao nhất phân tích đƣợc là 34 MPN/100ml vƣợt giới hạn 

cho phép 11,3 lần tại nƣớc giếng hộ dân thành phố Cao Bằng thời điểm quan 

trắc năm 2017. Các mẫu nƣớc có thông số chỉ số pecmanganat và mangan vƣợt 

giới hạn cho phép đều thu đƣợc tại nƣớc giếng hộ dân thành phố Cao Bằng, kết 

quả phân tích thông số mangan cao nhất thu đƣợc là 0,833 mg/l vƣợt giới hạn 
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cho phép 1,67 lần tại thời điểm quan trắc năm 2017, cả 03 mẫu nƣớc có thông số 

chỉ số pecmanganat vƣợt QCVN đều quan trắc năm 2019. 

 

Hình 2.16. Biểu đồ diễn biến thông số coliform trong môi trường nước dưới đất 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2015-2021 

 

Hình 2.17. Biểu đồ diễn biến thông số mangan trong môi trường nước dưới đất 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2015-2021 
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II. NHỮNG THÀNH TỰU, HẠN CHẾ VÀ YÊU CẦU ĐẶT RA ĐỐI 

VỚI CÔNG TÁC QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG 

2.1. Thành tựu 

2.1.1. Công tác quan trắc 

Trong những năm qua, công tác quan trắc chất lƣợng môi trƣờng ở tỉnh 

Cao Bằng đã đƣợc quan tâm, chú trọng thực hiện, hỗ trợ đắc lực cho công tác 

quản lý và bảo vệ môi trƣờng. Công tác quan trắc chất lƣợng môi trƣờng đƣợc 

thực hiện định kỳ hàng năm với 03 thành phần môi trƣờng: không khí xung 

quanh, nƣớc mặt lục địa và nƣớc dƣới đất, tần suất 3- 4 lần/năm trên địa bàn 10 

huyện, thành phố. Từ năm 2015-2021, đã thực hiện quan trắc phân tích đƣợc 

955 mẫu khí, 852 mẫu nƣớc mặt, 81 mẫu nƣớc dƣới đất. Qua các số liệu quan 

trắc phân tích thu đƣợc đã phản ánh đƣợc hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng trên 

địa bàn tỉnh, là cơ sở để cung cấp số liệu xây dựng báo cáo hiện trạng môi 

trƣờng tỉnh và hiện trạng môi trƣờng quốc gia, cung cấp thông tin cho hoạt động 

quản lý bảo vệ môi trƣờng kịp thời, phục vụ nhu cầu xây dựng, quy hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Bảng 2.12. Công tác quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Cao Bằng  

giai đoạn 2015-2021 

STT Năm 

Các thành phần môi trƣờng 

Không khí Nƣớc mặt lục địa Nƣớc dƣới đất 

Vị 

trí 

Thông 

số 

Tần suất 

(lần/năm) 

Vị 

trí 

Thông 

số 

Tần suất 

(lần/năm) 

Vị 

trí 

Thông 

số 

Tần suất 

(lần/năm) 

1 2015 50 

6 
3 

40 

18 3 

3 

19 3 

2 2016 47 42 4 

3 2017 47 42 4 

4 2018 40 40 4 

5 2019 40 40 4 

6 2020 40 40 4 

7 2021 43 4 40 4 

(Nguồn: Kế hoạch quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Cao Bằng 2015-2021)  

Ngày 20/12/2021, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 

49/2021/QĐ-UBND ban hành bộ đơn giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi 

trƣờng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng là cơ sở pháp lý để áp dụng thống nhất giá 

sản phẩm hoạt động quan trắc môi trƣờng cho các chƣơng trình quan trắc môi 

trƣờng có sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nƣớc và phí dịch vụ quan trắc môi 

trƣờng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

2.1.2. Đơn vị thực hiện quan trắc 

Đơn vị thực hiện công tác quan trắc chất lƣợng môi trƣờng hàng năm trên 

địa bàn tỉnh là Trung tâm Quan trắc và Dữ liệu, là đơn vị trực thuộc Sở Tài 

nguyên và Môi trƣờng. Trung tâm có lực lƣợng cán bộ trẻ, nhiệt huyết, năng 

động, trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp, với cơ cấu tổ chức và nhân lực 

hiện có đã cơ bản đáp ứng đƣợc yêu cầu của nhiệm vụ quan trắc chất lƣợng môi 

trƣờng trong giai đoạn hiện nay. Giai đoạn năm 2019 – 2021, Trung tâm đã 
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đƣợc đầu tƣ các trang thiết bị quan trắc và phân tích môi trƣờng theo Đề án đầu 

tƣ thiết bị quan trắc, phân tích môi trƣờng và Đề án đầu tƣ xây dựng các trạm 

quan trắc tự động liên tục và bổ sung trang thiết bị phòng thí nghiệm tỉnh Cao 

Bằng đảm bảo các trang thiết bị để thực hiện nhiệm vụ. Trung tâm đƣợc Bộ Tài 

nguyên & Môi trƣờng cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 

quan trắc môi trƣờng theo quy định tại Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 

31/12/2014 của Chính phủ với mã số Vimcerts 176. Theo đó, đƣợc chứng nhận 

đủ điều kiện thực hiện lấy mẫu, quan trắc và phân tích môi trƣờng với 153 thông 

số trên môi trƣờng nƣớc, khí, đất, bùn thải và chất thải rắn. 

- Thông số đo tại hiện trƣờng:  

+ Môi trƣờng nƣớc: pH, nhiệt độ, Oxy hòa tan (DO), độ đục, Độ dẫn điện 

(EC), Tổng chất rắn hòa tan (TDS), Vận tốc 

+ Môi trƣờng không khí xung quanh: nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, tiếng ồn, 

áp suất, độ rung. 

+ Môi trƣờng khí thải: Xác định vị trí lấy mẫu, Vận tốc/ lƣu lƣợng dòng khí 

thải, Áp suất, Nhiệt độ, Hàm ẩm, Khối lƣợng mol phân tử khí khô, CO, O2, SO2, 

CO2, NOX, NO, NO2, PM2.5,  

- Thông số lấy mẫu và bảo quản mẫu: 

+ Môi trƣờng nƣớc: Lấy và bảo quản mẫu nƣớc mặt, nƣớc dƣới đất, nƣớc 

thải. 

+ Môi trƣờng không khí xung quanh: Tổng bụi lơ lửng (TSP), SO2, NO2, 

NH3, CO, PM10, PM2.5, H2S. 

+ Khí thải công nghiệp: Bụi tổng số, HCl, HF, Cl2, H2SO4, H2S, Asen (As), 

Cadimi (Cd), Crôm (Cr), Coban (Co), Đồng (Cu), Chì (Pb), Thủy ngân (Hg), 

Niken (Ni), Kẽm (Zn), Bạc (Ag), Bạc (Ag), Tali (Tl), Antimon (Sb). 

+ Lấy mẫu đất, chất thải rắn, mẫu bùn. 

- Thông số phân tích tại phòng thí nghiệm 

+ Môi trƣờng nƣớc mặt: Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Độ cứng tổng số 

(tính theo CaCO3), Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5), COD, Amoni (NH4
+
 tính theo 

N), Nitrit (NO2
-
 tính theo N), Nitrat (NO3

-
 tính theo N), Clorua (Cl

-
), Sunfua (S

2-

), Sunphat (SO4
2-

), Photphat (PO4
3-

 tính theo P), Sắt (Fe), Tổng P, Mangan (Mn), 

Đồng (Cu), Crom (VI), Kẽm (Zn), Chì (Pb), Cadimi (Cd), Thủy ngân (Hg), 

Asen (As), Tổng Crôm (Cr), Tổng dầu, mỡ, Tổng hoạt độ phóng xạ α, Tổng hoạt 

độ phóng xạ ꞵ. 

+ Môi trƣờng nƣớc dƣới đất: Độ cứng tổng số (tính theo CaCO3), Tổng 

chất rắn lơ lửng (TSS), Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5), Chỉ số pecmanganat, 

Amoni (NH4
+
 tính theo N), Nitrit (NO2

-
 tính theo N), Nitrat (NO3

-
 tính theo N), 

Clorua (Cl
-
), Sunfua (S

2-
), Sunphat (SO4

2-
), Photphat (PO4

3-
 tính theo P), Tổng P, 

Sắt (Fe), Mangan (Mn), Đồng (Cu), Crom (VI), Kẽm (Zn), Chì (Pb), Cadimi 
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(Cd), Thủy ngân (Hg), Asen (As), Tổng Crôm (Cr), Tổng dầu, mỡ, Tổng hoạt độ 

phóng xạ α, Tổng hoạt độ phóng xạ ꞵ. 

+ Môi trƣờng nƣớc thải: Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Nhu cầu oxy hóa 

(COD), Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5), Amoni (NH4
+
 tính theo N), Nitrit (NO2

-
 

tính theo N), Nitrat (NO3
-
 tính theo N), Clorua (Cl

-
), Sunfua (S

2-
), Sunphat 

(SO4
2-

), Photphat (PO4
3-

 tính theo P), Tổng P, Sắt (Fe), Mangan (Mn), Đồng 

(Cu), Crom (VI), Crom (III), Kẽm (Zn), Chì (Pb), Cadimi (Cd), Thủy ngân (Hg), 

Asen (As), Tổng Crôm (Cr), Dầu, mỡ khoáng, Dầu mỡ động thực vật, Tổng hoạt 

độ phóng xạ α, Tổng hoạt độ phóng xạ ꞵ. 

+ Môi trƣờng không khí xung quanh: Tổng bụi lơ lửng (TSP), Bụi PM10, 

SO2, NO2, H2S, CO 

+ Môi trƣờng khí thải công nghiệp: Bụi tổng. 

+ Môi trƣờng đất: pH, Độ ẩm, Cacbon hữu cơ, Tổng Nitơ, Tổng Photpho, 

Asen (As), Cadimi (Cd), Đồng (Cu), Chì (Pb), Kẽm (Zn), Crom (Cr), Thủy ngân 

(Hg). 

2.2. Hạn chế và yêu cầu đặt ra đối với công tác quan trắc môi trƣờng 

2.2.1. Hạn chế 

- Tỉnh Cao Bằng chƣa có Mạng lƣới điểm quan trắc đƣợc phê duyệt, công 

tác quan trắc chất lƣợng môi trƣờng tỉnh đƣợc thực hiện theo kế hoạch hàng 

năm, căn cứ vào kinh phí và tình hình thực tế, số lƣợng điểm quan trắc và vị trí 

quan trắc đƣợc lựa chọn thay đổi cho phù hợp, do đó không phản ánh đầy đủ 

bức tranh về hiện trạng và diễn biến chất lƣợng môi trƣờng trong thời gian qua. 

- Số lƣợng, quy mô và mật độ các điểm quan trắc định kỳ và trạm quan trắc 

môi trƣờng tự động, liên tục còn thƣa, thành phần môi trƣờng, thông số và tần 

suất quan trắc chƣa đƣợc bổ sung đầy đủ theo quy định hiện hành (chƣa thực 

hiện quan trắc chất lƣợng môi trƣờng đất, tần suất thực hiện chỉ đạt 3-4 lần/năm, 

chƣa thực hiện quan trắc thông số bụi PM10, độ rung đối với môi trƣờng không 

khí xung quanh) nên chƣa đáp ứng một cách đầy đủ nhu cầu dữ liệu phục vụ 

công tác công bố thông tin, dự báo, cảnh báo ô nhiễm môi trƣờng.  

2.2.2. Yêu cầu đặt ra đối với công tác quan trắc môi trường 

- Để đáp ứng yêu cầu về công tác quan trắc phục vụ công tác quản lý và 

bảo vệ môi trƣờng của tỉnh trong thời gian tới, cần xây dựng mạng lƣới quan 

trắc môi trƣờng tỉnh Cao Bằng trên cơ sở kế thừa và chọn lọc các điểm quan trắc 

hiện hữu. Ngoài ra, điều chỉnh và đề xuất các điểm quan trắc mới, với tần suất 

và thông số quan trắc phù hợp quy chuẩn pháp luật hiện hành, đáp ứng nhu cầu 

quản lý và chia sẻ thông tin liên vùng, hỗ trợ các ban ngành khác trong công tác 

lập quy hoạch ngành, đánh giá và dự báo diễn biến chất lƣợng môi trƣờng theo 

các quy hoạch mới. 
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- Đề xuất bổ sung nguồn kinh phí ổn định cho hoạt động quan trắc môi 

trƣờng để thực hiện quan trắc các thành phần môi trƣờng, thông số, tần suất đảm 

bảo theo quy định hiện hành.  

- Đào tạo cán bộ, nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ, cả về số 

lƣợng lẫn chất lƣợng, tổ chức tập huấn, đào tạo chuyển giao thiết bị, công nghệ 

cho các cán bộ thực hiện quan trắc, phân tích môi trƣờng để đƣa các thiết bị đã 

đƣợc đầu tƣ đi vào vận hành đảm bảo hiệu quả, đồng thời cải tiến, đầu tƣ thêm 

các trang thiết bị quan trắc, lấy mẫu và phân tích môi trƣờng chuyên sâu công 

nghệ cao cho Trung tâm nhằm mục đích phục vụ nhu cầu quan trắc và phân tích 

cho các Tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Từng bƣớc nâng tầm năng lực quan 

trắc và phân tích môi trƣờng của địa phƣơng và đồng bộ với hoạt động quan trắc 

môi trƣờng quốc gia. 

- Xây dựng đƣợc cơ sở và dữ liệu về tài nguyên và môi trƣờng trên địa bàn 

tỉnh, số liệu quan trắc đƣợc kết nối và chia sẻ với mạng lƣới quan trắc tài nguyên 

và môi trƣờng Quốc gia. 
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CHƢƠNG III 

XÂY DỰNG MẠNG LƢỚI QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG TỈNH 

CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2023 - 2025, ĐỊNH HƢỚNG ĐẾN NĂM 2030 

 

I. CƠ SỞ KHOA HỌC XÂY DỰNG MẠNG LƢỚI QUAN TRẮC 

Để xây dựng mạng lƣới quan trắc môi trƣờng tỉnh Cao Bằng giai đoạn 

2023-2025, định hƣớng đến năm 2030 dựa trên các cơ sở khoa học và thực tiễn 

sau: 

- Đánh giá hiện trạng và diễn biến chất lƣợng các thành phần môi trƣờng 

trên địa bàn Tỉnh qua các năm quan trắc. 

- Phân tích các quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của Tỉnh, phân tích các 

quy hoạch về phát triển công nghiệp, nông nghiệp và phát triển du lịch… 

- Phân tích các vị trí quan trắc của các kế hoạch quan trắc trƣớc đây, các dự 

án sản xuất kinh doanh trên địa bàn Tỉnh. 

- Phân tích những nguồn phát thải xung quanh các vị trí đƣợc chọn là vị trí 

quan trắc nền hay xu hƣớng, đặc biệt là các nguồn phát thải chất ô nhiễm ở 

thƣợng nguồn (đối với môi trƣờng nƣớc). 

- Các thông số đƣợc lựa chọn phản ánh nguồn tác động tại khu vực quan 

trắc và phù hợp các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. 

- Vị trí quan trắc, cần đảm bảo các tiêu chí:  

+ Tính đại diện: Các điểm quan trắc phải đảm bảo đƣợc mục tiêu quan trắc, 

thể hiện đƣợc chất lƣợng môi trƣờng mà mục tiêu quan trắc hƣớng đến. Kết quả 

quan trắc tại vị trí có tính đại diện sẽ phản ánh cho cả khu vực cần quan trắc; 

+ Tính ổn định: Vị trí các điểm quan trắc phải không thay đổi (ổn định) 

trong thời gian dài hạn, không nằm trong khu vực quy hoạch mới KTXH của địa 

phƣơng; 

+ Tính phù hợp: Điểm quan trắc phải đảm bảo các điều kiện thực hiện đúng 

các quy định, tiêu chuẩn về quan trắc chất lƣợng môi trƣờng, đảm bảo tính phù 

hợp, thỏa mãn các yêu cầu mà tiêu chuẩn quan trắc đặt ra;  

+ Tính dễ tiếp cận: Thể hiện qua sự thuận tiện về giao thông, sự hỗ trợ của 

cộng đồng xung quanh đối với công tác thu mẫu, đảm bảo quá trình thu mẫu 

không bị gián đoạn; 

+Tính an toàn: Điểm quan trắc phải đảm bảo tính an toàn cho ngƣời quan 

trắc, đảm bảo quá trình quan trắc đƣợc thực hiện đúng tần suất, đúng quy định; 

+ Hiệu quả kinh tế: Lựa chọn vị trí quan trắc mà công tác lấy mẫu dễ dàng, 

thuận tiện và ít tốn kém nhất. 

II. CÁC MẠNG LƢỚI QUAN TRẮC THÀNH PHẦN 

2.1. Mạng lƣới quan trắc chất lƣợng môi trƣờng không khí xung 

quanh (không khí, tiếng ồn, độ rung)   

- Cơ sở lựa chọn  

+ Căn cứ vào quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, Quy hoạch phát 

triển từng ngành và các vùng kinh tế trọng điểm. 
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+ Kế thừa các vị trí điểm quan trắc môi trƣờng không khí hiện có. 

+ Theo đề xuất của UBND các huyện, thành phố.  

+ Dựa trên việc xác định các nguồn phát thải các chất gây ô nhiễm không 

khí nhƣ: Hoạt động giao thông, khu vực hoạt động sản xuất công nghiệp, khu 

vực các chợ, bệnh viện, khu tập chung đông dân cƣ, bãi chôn lấp rác thải… 

+ Một số khu vực ở xa khu vực đô thị, xa các khu vực hoạt động sản xuất 

công nghiệp và các hoạt động giao thông có mật độ cao. 

- Nội dung:  

Mạng lƣới quan trắc môi trƣờng không khí xung quanh tại tỉnh Cao Bằng 

đến năm 2030 gồm 69 vị trí quan trắc, đƣợc phân kỳ theo giai đoạn sau: 

+ Giai đoạn 2023-2025: Kế thừa 35 điểm quan trắc đang triển khai thực 

hiện, tiến hành rà soát, lựa chọn, điều chỉnh, bổ sung 22 vị trí quan trắc, nâng 

tổng số vị trí quan trắc lên 58 vị trí. Tần suất thực hiện 6 lần/năm. 

(Danh mục cụ thể các vị trí, thông số quan trắc môi trường không khí xung 
quanh giai đoạn 2023-2025 tại Phụ lục III.1) 

+ Giai đoạn 2026-2030: Duy trì hoạt động quan trắc tại các vị trí của giai 

đoạn 2023-2025, cập nhật, bổ sung 21 vị trí quan trắc, nâng tổng số vị trí quan 

trắc lên 79 vị trí. Tần suất thực hiện 6 lần/năm. 

(Danh mục cụ thể các vị trí, thông số quan trắc môi trường không khí xung 
quanh giai đoạn 2026-2030 tại Phụ lục III.2) 

Các vị trí quan trắc môi trƣờng không khí xung quanh của từng giai đoạn 

phân bổ theo các huyện, thành phố đƣợc thể hiện trong bảng 3.1. 

Bảng 3.1. Tổng hợp các vị trí quan trắc môi trường không khí xung quanh 

tỉnh Cao Bằng đến năm 2030 

STT Huyện /thành phố 
Kế hoạch 

hàng năm 

Giai đoạn 

2023-2025 

Giai đoạn 

2026-2030 

1 Thành phố Cao Bằng 12 9 12 

2 Huyện Hòa An 2 6 8 

3 Huyện Hà Quảng 5 5 8 

4 Huyện Quảng Hòa 5 10 11 

5 Huyện Trùng Khánh 6 9 12 

6 Huyện Hạ Lang 2 3 5 

7 Huyện Thạch An 3 4 5 

8 Huyện Nguyên Bình 4 6 8 

9 Huyện Bảo Lạc 2 3 6 

10 Huyện Bảo Lâm 2 3 4 

Tổng 43 58 79 

Mạng lƣới quan trắc chất lƣợng môi trƣờng không khí xung quanh giai 

đoạn 2023-2025 và giai đoạn 2026-2030 đƣợc thể hiện tại hình 3.1 và hình 3.2. 
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Hình 3.1. Bản đồ mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường không khí xung quanh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng  

giai đoạn 2023-2025  
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Hình 3.2. Bản đồ mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường không khí xung quanh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng  

giai đoạn 2026-2030 
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2.2. Mạng lƣới quan trắc chất lƣợng môi trƣờng nƣớc mặt lục địa  

- Cơ sở lựa chọn: 

+ Căn cứ vào quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, Quy hoạch phát 

triển từng ngành, Quy hoạch tài nguyên nƣớc. 

+ Kế thừa các vị trí điểm quan trắc môi trƣờng nƣớc hiện có. 

+ Theo đề xuất của UBND các huyện, thành phố.  

+ Mật độ các vị trí phân bố hợp lý giữa các huyện, thành phố và các lƣu 

vực sông; giữa các sông lớn, sông nhánh và các hồ chứa trong cùng một lƣu 

vực; vừa đảm bảo đƣợc tính đại diện vừa đánh giá đƣợc tài nguyên nƣớc cũng 

nhƣ phân bố tài nguyên nƣớc. 

+ Dựa trên việc xác định các nguồn phát thải các chất gây ô nhiễm nƣớc 

mặt nhƣ: hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, giao thông, hoạt động 

khai thác khoáng sản, hoạt động dân sinh… 

+ Lựa chọn một số điểm quan trắc để đánh giá chất lƣợng nƣớc đầu nguồn 

và nƣớc cấp cho hoạt động dân sinh. 

- Nội dung:   

Mạng lƣới quan trắc môi trƣờng nƣớc mặt lục địa tại tỉnh Cao Bằng đến 

năm 2030 gồm 57 vị trí quan trắc, đƣợc phân kỳ theo giai đoạn sau: 

+ Giai đoạn 2023-2025: Kế thừa 35 điểm quan trắc đang triển khai thực 

hiện, tiến hành rà soát, lựa chọn, điều chỉnh, bổ sung 22 vị trí quan trắc, nâng 

tổng số vị trí quan trắc lên 57 vị trí. Tần suất thực hiện 6 lần/năm. 

+ Giai đoạn 2026-2030:  Duy trì hoạt động quan trắc tại các vị trí của giai 

đoạn 2023-2025, tổng số vị trí quan trắc 57 vị trí, tần suất thực hiện 6 lần/năm. 

(Danh mục cụ thể các vị trí, thông số quan trắc môi trường nước mặt lục 

địa giai đoạn2023-2025 và giai đoạn 2026-2030 tại Phụ lục III.3) 

Bảng 3.2.Tổng hợp các vị trí quan trắc môi trường nước mặt lục địa tỉnh Cao 

Bằng đến năm 2030 

STT Huyện /thành phố 
Kế hoạch 

hàng năm 

Giai đoạn 

2023-2025 

Giai đoạn 

2026-2030 

1 Thành phố Cao Bằng 5 9 9 

2 Huyện Hòa An 4 8 8 

3 Huyện Hà Quảng 4 7 7 

4 Huyện Quảng Hòa 4 5 5 

5 Huyện Trùng Khánh 5 7 7 

6 Huyện Hạ Lang 2 3 3 

7 Huyện Thạch An 6 3 3 

8 Huyện Nguyên Bình 5 6 6 

9 Huyện Bảo Lạc 2 5 5 

10 Huyện Bảo Lâm 3 3 3 

Tổng 40 57 57 

Mạng lƣới quan trắc chất lƣợng môi trƣờng nƣớc mặt lục địa đƣợc thể hiện 

tại hình 3.3. 
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Hình 3.3. Bản đồ mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường nước mặt lục địa tỉnh Cao Bằng 

giai đoạn 2023-2025 đến năm 2030 
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2.3. Mạng lƣới quan trắc chất lƣợng môi trƣờng nƣớc dƣới đất 

- Cơ sở lựa chọn  

 + Căn cứ vào quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, Quy hoạch 

phát triển từng ngành, Quy hoạch tài nguyên nƣớc. 

 + Kế thừa các vị trí điểm quan trắc môi trƣờng nƣớc dƣới đất hiện có. 

 + Theo đề xuất của UBND các huyện, thành phố.  

 + Mật độ các vị trí phân bố hợp lý giữa các huyện, thành phố đảm bảo 

mỗi huyện, thành phố đều có ít nhất 01 vị trí quan trắc nƣớc dƣới đất. 

 + Dựa trên việc xác định các nguồn phát thải các chất gây ô nhiễm nƣớc 

dƣới đất nhƣ: hoạt động sản xuất nông nghiệp, giao thông, hoạt động dân sinh, 

ảnh hƣởng từ bãi chôn lấp rác thải… 

 + Lựa chọn một số điểm quan trắc để đánh giá chất lƣợng nƣớc dƣới đất 

cấp cho hoạt động dân sinh. 

- Nội dung:  

Mạng lƣới quan trắc môi trƣờng nƣớc dƣới đất tại tỉnh Cao Bằng đến năm 

2030 gồm 15 vị trí quan trắc, đƣợc phân kỳ theo giai đoạn sau: 

+ Giai đoạn 2023-2025: Kế thừa 03 điểm quan trắc đang triển khai thực 

hiện, tiến hành rà soát, lựa chọn, điều chỉnh, bổ sung 12 vị trí quan trắc, nâng 

tổng số vị trí quan trắc lên 15 vị trí. Tần suất thực hiện 4 lần/năm. 

+ Giai đoạn 2026-2030:  Duy trì hoạt động quan trắc tại các vị trí của giai 

đoạn 2023-2025, tổng số vị trí quan trắc 15 vị trí, tần suất thực hiện 4 lần/năm. 

(Danh mục cụ thể các vị trí, thông số quan trắc môi trường nước dưới đất 
giai đoạn 2023-2025 và giai đoạn 2026-2030 tại Phụ lục III.4) 

Bảng 3.3. Tổng hợp các vị trí quan trắc môi trường nước dưới đất tỉnh Cao 

Bằng đến năm 2030 

STT Huyện /thành phố 
Kế hoạch 

hàng năm 

Giai đoạn 

2023-2025 

Giai đoạn 

2026-2030 

1 Thành phố Cao Bằng 1 3 3 

2 Huyện Hòa An 0 1 1 

3 Huyện Hà Quảng 0 1 1 

4 Huyện Quảng Hòa 2 3 3 

5 Huyện Trùng Khánh 1 1 1 

6 Huyện Hạ Lang 0 1 1 

7 Huyện Thạch An 0 2 2 

8 Huyện Nguyên Bình 0 1 1 

9 Huyện Bảo Lạc 0 1 1 

10 Huyện Bảo Lâm 0 1 1 

Tổng 4 15 15 

Mạng lƣới quan trắc chất lƣợng môi trƣờng nƣớc dƣới đất đƣợc thể hiện tại 

hình 3.4.  
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 Hình 3.4. Bản đồ mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng  

giai đoạn 2023-2025 đến năm 2030 
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2.4. Mạng lƣới quan trắc chất lƣợng môi trƣờng đất 

- Cơ sở lựa chọn  

+ Căn cứ vào quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, Quy hoạch phát 

triển từng ngành và các vùng kinh tế trọng điểm. 

+ Theo đề xuất của UBND các huyện, thành phố.  

+ Dựa trên việc xác định các nguồn phát thải các chất gây ô nhiễm đất nhƣ: 

Hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, khu vực bãi chôn lấp rác thải… 

- Nội dung:  

Mạng lƣới quan trắc môi trƣờng đất tại tỉnh Cao Bằng đến năm 2030 gồm 

29 vị trí quan trắc, đƣợc phân kỳ theo 02 giai đoạn sau: 

+ Giai đoạn 2023-2025: tiến hành khảo sát, lựa chọn 20 vị trí quan trắc, tần 

suất thực hiện 2 lần/năm. 

+ Giai đoạn 2026-2030: Duy trì hoạt động quan trắc tại các vị trí của giai 

đoạn 2023-2025, rà soát, bổ sung 18 vị trí, nâng tổng số vị trí quan trắc lên 38 vị 

trí, tần suất thực hiện 2 lần/năm. 

(Danh mục cụ thể các vị trí, thông số quan trắc môi trường đất giai đoạn   

2023-2025 và giai đoạn 2026-2030 tại Phụ lục III.5) 

Bảng 3.4. Tổng hợp các vị trí quan trắc môi trường đất tỉnh Cao Bằng đến năm 

2030 

TT Huyện /thành phố 
Giai đoạn 

 2023-2025 

Giai đoạn 

 2026-2030 

1 Thành phố Cao Bằng 2 5 

2 Huyện Hòa An 4 7 

3 Huyện Hà Quảng 1 3 

4 Huyện Quảng Hòa 4 5 

5 Huyện Trùng Khánh 3 7 

6 Huyện Hạ Lang 1 1 

7 Huyện Thạch An 1 2 

8 Huyện Nguyên Bình 1 2 

9 Huyện Bảo Lạc 1 3 

10 Huyện Bảo Lâm 2 3 

Tổng 20 38 

Mạng lƣới quan trắc chất lƣợng môi trƣờng đất đƣợc thể hiện tại hình 3.5 

và hình 3.6. 
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Hình 3.5. Bản đồ mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023-2025 
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Hình 3.6. Bản đồ mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2026-2030
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2.5. Mạng lƣới quan trắc môi trƣờng trầm tích  

- Cơ sở lựa chọn  

 + Căn cứ vào quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, Quy hoạch 

phát triển từng ngành, Quy hoạch tài nguyên nƣớc. 

 + Lựa chọn các khu vực có nguồn ô nhiễm lớn từ hoạt động sản xuất 

công nghiệp, khai thác chế biến khoáng sản và hoạt động dân sinh. 

- Nội dung:  

+ Giai đoạn 2026-2030: tiến hành khảo sát, lựa chọn 04 vị trí quan trắc, tần 

suất thực hiện 2 lần/năm. 

(Danh mục cụ thể các vị trí, thông số quan trắc môi trường trầm tích giai 

đoạn 2026-2030 tại Phụ lục III.6) 

Mạng lƣới quan trắc chất lƣợng môi trƣờng trầm tích đƣợc thể hiện tại hình 

3.7
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Hình 3.7. Bản đồ mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường trầm tích trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2026-203
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2.6. Mạng lƣới các trạm quan trắc tự động 

- Cơ sở lựa chọn  

 + Kế thừa mạng lƣới quan trắc tự động liên tục hiện có. 

 + Dựa trên việc xác định các nguồn phát thải các chất gây ô nhiễm nhƣ: 

hoạt động giao thông, hoạt động dân sinh..   

- Nội dung:  

Mạng lƣới các trạm quan trắc tự động tỉnh Cao Bằng đến năm 2030 gồm 9 

trạm quan trắc tự động liên tục, trong đó có 05 trạm quan trắc môi trƣờng nƣớc 

mặt, 04 trạm quan trắc môi trƣờng không khí, đƣợc phân kỳ theo giai đoạn sau: 

+ Giai đoạn 2023-2025: Duy trì hoạt động của 04 trạm quan trắc tự động 

hiện có, tiến hành khảo sát, bổ sung 01 trạm quan trắc tự động môi trƣờng nƣớc 

mặt. 

(Danh mục cụ thể các vị trí, thông số quan trắc của trạm quan trắc tự động 

giai đoạn 2023-2025 tại Phụ lục III.7) 

+ Giai đoạn 2026-2030:  Duy trì hoạt động các trạm quan trắc tự động của 

giai đoạn 2023-2025, rà soát, bổ sung 4 trạm quan trắc tự động trong đó có 02 

trạm quan trắc môi trƣờng nƣớc mặt, 02 trạm quan trắc môi trƣờng không khí. 

(Danh mục cụ thể các vị trí, thông số quan trắc của trạm quan trắc tự động 

giai đoạn 2026-2030 tại Phụ lục III.8) 

Bảng 3.5. Tổng hợp các vị trí  trạm quan trắc tự động, liên tục tỉnh Cao Bằng 

đến năm 2030 

STT 
Huyện /thành 

phố 

Số lƣợng các trạm 

hiện có 

Giai đoạn 

2023-2025 

Giai đoạn 

2026-2030 

Trạm 

QTTĐ 

MT 

nƣớc 

mặt 

Trạm 

QTTĐ 

MT 

Không 

khí 

Trạm 

QTTĐ 

MT 

nƣớc 

mặt 

Trạm 

QTTĐ 

MT 

Không 

khí 

Trạm 

QTTĐ 

MT 

nƣớc 

mặt 

Trạm 

QTTĐ 

MT 

Không 

khí 

1 
Thành phố 

Cao Bằng 
1 2 2 2 2 2 

2 Huyện Hòa An 1 0 1 0 1 1 

3 
Huyện Trùng 

Khánh 
0 0 0 0 1 1 

4 
Huyện Bảo 

Lạc 
0 0 0 0 1 0 

Tổng cộng 2 2 3 2 5 4 

 

Mạng lƣới các trạm quan trắc tự động đƣợc thể hiện tại hình 3.8 và hình 

3.9.
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Hình 3.8. Bản đồ mạng lưới các trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023-2025 
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Hình 3.9. Bản đồ mạng lưới các trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2026-2030
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III. DỰ KIẾN HIỆU QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 

3.1. Hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trƣờng, ứng phó biến đổi khí 

hậu 

Mạng lƣới quan trắc đƣợc xây dựng góp phần đẩy mạnh quá trình theo dõi, 

đánh giá chất lƣợng môi trƣờng, cung cấp số liệu quan trắc môi trƣờng tác động 

phục vụ đánh giá hiện trạng, cảnh báo và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi 

trƣờng, đồng thời nâng cao tính thống nhất và đảm bảo chất lƣợng hoạt động 

quan trắc môi trƣờng  

- Cung cấp thông tin, số liệu quan trắc chất lƣợng các môi trƣờng thành 

phần (môi trƣờng nƣớc mặt, nƣớc dƣới đất, môi trƣờng đất, không khí-tiếng ồn, 

trầm tích) cho các cơ quan quản lý môi trƣờng các cấp có biện pháp quản lý và 

thực hiện các giải pháp giảm thiểu tác động ô nhiễm, sử dụng hợp lý các thành 

phần môi trƣờng. Từ đó, đảm bảo bền vững cho việc sử dụng tài nguyên (không 

khí, nƣớc, đất, sinh vật, khoáng sản…).  

- Cung cấp kịp thời, chính xác kết quả quan trắc phục vụ cho các chƣơng 

trình thanh kiểm tra, các sự cố môi trƣờng diễn ra trên địa bàn tỉnh. Từ đó, giúp 

cơ quan quản lý nhà nƣớc đƣa ra giải pháp ứng phó kịp thời. 

- Cung cấp số liệu xây dựng báo cáo hiện trạng môi trƣờng tỉnh, các báo 

cáo chuyên đề, báo cáo công tác bảo vệ môi trƣờng hàng năm, 5 năm và báo cáo 

hiện trạng môi trƣờng của tỉnh, của quốc gia do Sở Tài nguyên Môi trƣờng và 

Tổng cục môi trƣờng thực hiện.  

Từ đó, đề xuất các biện pháp quản lý, bảo vệ môi trƣờng, đề ra các giải 

pháp, cảnh báo, phòng, tránh, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai và ô nhiễm môi 

trƣờng, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững tỉnh Cao Bằng. 

3.2. Hiệu quả về xã hội 

Xây dựng mạng lƣới quan trắc sẽ đẩy mạnh quá trình theo dõi, đánh giá 

chất lƣợng môi trƣờng, cảnh báo và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trƣờng từ 

đó giảm nguy cơ ô nhiễm môi trƣờng ảnh hƣởng đến sức khỏe con ngƣời góp 

phần ổn định xã hội. 

- Các báo cáo, số liệu kết quả quan trắc đã đƣợc công bố giúp cộng đồng 

tiếp cận dễ dàng và sử dụng phục vụ cho các mục đích giáo dục, nâng cao nhận 

thức cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trƣờng và phát triển bền vững. 

- Cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất từ đó đƣa ra 

giải pháp bảo vệ môi trƣờng hiệu quả cho cơ sở.  

- Đáp ứng nhu cầu thông tin điều tra cơ bản phục vụ quản lý Nhà nƣớc về 

tài nguyên nƣớc, tài nguyên đất , khí tƣợng thủy văn, bảo vệ môi trƣờng và các 

ngành kinh tế kỹ thuật khác; phục vụ dự báo, cảnh báo, phòng tránh, giảm nhẹ 

thiệt hại do thiên tai và ô nhiễm môi trƣờng, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

3.3. Hiệu quả về kinh tế 
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Xây dựng mạng lƣới quan trắc nhằm phát huy hiệu quả các đầu tƣ cho công 

tác quan trắc môi trƣờng của tỉnh Cao Bằng, tránh chồng chéo, lãng phí trong 

đầu tƣ, nâng cao chất lƣợng số liệu quan trắc môi trƣờng.  

Các số liệu khoa học về diễn biến chất lƣợng môi trƣờng trên địa bàn tỉnh 

đƣợc cập nhật sẽ là cơ sở để các cơ quan quản lý xây dựng và điều chỉnh các 

chính sách phù hợp với quá trình phát triển; góp phần không nhỏ vào định 

hƣớng, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Cao Bằng giai đoạn hiện tại và tƣơng 

lai ... Đồng thời, hoạt động quan trắc, cảnh báo môi trƣờng, ngoài chức năng 

cung cấp thông tin, số liệu cho các cơ quan quản lý, còn góp phần quan trọng 

nâng cao nhận thức, ý thức ngƣời dân, thu hút các thành phần xã hội tham gia 

bảo vệ môi trƣờng, phát triển bền vững, góp phần đảm bảo an ninh xã hội, phát 

triển kinh tế, giảm thiệt hại kinh tế do ô nhiễm môi trƣờng, sự cố môi trƣờng gây 

ra. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

Căn cứ Bộ đơn giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi trƣờng trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng, Dự án đầu tƣ xây dựng các trạm quan trắc tự động liên tục và bổ 

sung trang thiết bị phòng thí nghiệm tỉnh Cao Bằng, kinh phí thực hiện duy trì 

và đầu tƣ xây dựng mạng lƣới đƣợc khái toán qua 2 giai đoạn nhƣ sau: 

4.1. Giai đoạn 2023-2025 

Kinh phí thực hiện giai đoạn 2023-2025 là 26.061.611.212 VNĐ. 

Nguồn kinh phí: từ nguồn ngân sách nhà nƣớc hoặc các nguồn vốn hợp 

pháp khác. 

4.1.1. Kinh phí duy trì mạng lưới 

Kinh phí duy trì mạng lƣới quan trắc môi trƣờng đƣợc tổng hợp nhƣ sau: 

Bảng 3.1. Tổng kinh phí vận hành mạng lưới quan trắc giai đoạn 2023-2025 

T

T 
Chỉ tiêu Đơn vị 

Số 

lƣợn

g 

Tần suất 

(lần/năm) 

Đơn giá  

01 mẫu  
Thành tiền 

A QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG ĐỊNH KỲ   3.245.031.392 

I Môi trƣờng không khí      4.337.594 1.442.920.164 

1 
Tiếng ồn tƣơng 

đƣơng (Leq) 
dBA 58 6 159.319 55.443.012 

2 
Tiếng ồn cực đại 

(Lmax) 
dBA 58 6 159.319 55.443.012 

3 Độ rung dB 58 6 
203.310 

70.751.880 

4 Nhiệt độ °C 58 6 68.628 23.882.544 

5 Độ ẩm % 58 6 68.628 23.882.544 

6 Tốc độ gió m/s 58 6 68.628 23.882.544 

7 Hƣớng gió - 58 6 68.628 23.882.544 
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T

T 
Chỉ tiêu Đơn vị 

Số 

lƣợn

g 

Tần suất 

(lần/năm) 

Đơn giá  

01 mẫu  
Thành tiền 

8 Áp suất khí quyển hPa 58 6 68.628 23.882.544 

9 Bụi PM10 µg/m3 58 6 912.061 317.397.228 

10 Bụi tổng µg/m3 58 6 597.650 207.982.200 

11 H2S µg/m3 12 6 480.698 34.610.256 

12 NH3 µg/m3 12 6 418.579 30.137.688 

13 CO µg/m3 58 6 465.559 162.014.532 

14 SO2 µg/m3 58 6 586.561 204.123.228 

15 NO2 µg/m3 58 6 533.346 185.604.408 

II Môi trƣờng nƣớc mặt     4.554.824 1.557.749.808 

1 pH - 57 6 149.090 50.988.780 

2 BOD5 mg/l 57 6 661.218 226.136.556 

3 COD mg/l 57 6 349.591 119.560.122 

4 DO mg/l 57 6 233.892 79.991.064 

5 TSS mg/l 57 6 193.785 66.274.470 

6 NH4
+
 mg/l 57 6 355.448 121.563.216 

7 NO3
-
 mg/l 57 6 379.914 129.930.588 

8 PO4
3-

 mg/l 57 6 312.064 106.725.888 

9 Coliform 
MNP/100m

l 
57 6 1.919.822 656.579.124 

III Môi trƣờng nƣớc dƣới đất     2.647.131 158.827.860 

1 pH   15 4 325.331 19.519.860 

2 
Chỉ số 

pecmanganat 
mg/l 15 4 

294.242 17.654.520 

3 TDS mg/l 15 4 404.350 24.261.000 

4 NH4
+
 mg/l 15 4 245.775 14.746.500 

5 NO3
-
 mg/l 15 4 173.883 10.432.980 

6 As mg/l 15 4 835.835 50.150.100 

7 Fe mg/l 15 4 367.715 22.062.900 

IV Môi trƣờng đất     2.138.339 85.533.560 

1 As mg/l 20 2 502.216 20.088.640 

2 Cd mg/l 20 2 316.529 12.661.160 

3 Pb mg/l 20 2 267.986 10.719.440 
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T

T 
Chỉ tiêu Đơn vị 

Số 

lƣợn

g 

Tần suất 

(lần/năm) 

Đơn giá  

01 mẫu  
Thành tiền 

4 Cr mg/l 20 2 350.536 14.021.440 

5 Cu mg/l 20 2 350.536 14.021.440 

6 Zn mg/l 20 2 350.536 14.021.440 

B QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG TỰ ĐỘNG   12.202.485.820 

I Trạm quan trắc môi trƣờng không khí 
10.826.13

2 
7.903.076.360 

1 Nhiệt độ °C 2 365 804.887 587.567.510 

2 Tốc độ gió m/s 2 365 804.887 587.567.510 

3 Áp suất khí quyển hPa 2 365 804.887 587.567.510 

4 Bụi PM10 µg/m3 2 365 503.851 367.811.230 

5 Bụi PM 2.5 µg/m3 2 365 503.851 367.811.230 

6 NO µg/m3 2 365 1.425.053 1.040.288.690 

7 NO2 µg/m3 2 365 1.425.053 1.040.288.690 

8 NOx µg/m3 2 365 1.425.053 1.040.288.690 

9 CO µg/m3 2 365 2.193.718 1.601.414.140 

10 SO2 µg/m3 2 365 467.077 340.966.210 

11 O3 µg/m3 2 365 467.815 341.504.950 

II Trạm quan trắc môi trƣờng nƣớc mặt 5.889.602 4.299.409.460 

1 Nhiệt độ nƣớc °C 2 365 719.495 525.231.350 

2 pH - 2 365 719.495 525.231.350 

3 Oxy hòa tan (DO) mg/l 2 365 1.060.494 774.160.620 

4 
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 
mg/l 2 365 

1.093.595 798.324.350 

5 Amoni (NH4
+
) mg/l 2 365 1.123.903 820.449.190 

6 Nitrat (NO3
-
) mg/l 2 365 1.172.620 856.012.600 

C TỔNG CỘNG         15.447.517.212 

Nhƣ vậy, tổng kinh phí duy trì mạng lƣới quan trắc chất lƣợng môi trƣờng 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023-2025 là 15.447.517.212 đồng/năm. 

4.1.2. Kinh phí đầu tư xây dựng 

Giai đoạn 2023-2025 sẽ đầu tƣ xây dựng 01 trạm quan trắc tự động môi 

trƣờng nƣớc vì vậy kinh phí đầu tƣ xây dựng mạng lƣới quan trắc giai đoạn này 

là kinh phí xây dựng trạm quan trắc tự động môi trƣờng nƣớc với tổng kinh phí 

xây dựng là 10.614.094.000 VNĐ, cụ thể nhƣ sau: 
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Bảng 3.2. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng mạng lưới quan trắc  

giai đoạn 2023-2025  

TT Nội dung Số lƣợng Kinh phí (VNĐ) 

I Trạm quan trắc tự động môi trƣờng nƣớc mặt 01  

1 Thiết bị trạm quan trắc 01 8.113.077.000 

2 Container và các thiết bị phụ trợ đi kèm 01 2.161.959.000 

3 Thiết bị thay thế dự phòng 01 339.058.000 

TỔNG CỘNG  10.614.094.000 

(Kinh phí đầu tư xây dựng Trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt 

được tham khảo từ Dự án đầu tư xây dựng các trạm quan trắc tự động liên tục 

và bổ sung trang thiết bị phòng thí nghiệm tỉnh Cao Bằng) 

4.2. Giai đoạn sau năm 2025     

Kinh phí thực hiện giai đoạn 2026-2030 là 91.201.402.992 VNĐ.   

Nguồn kinh phí: từ nguồn ngân sách nhà nƣớc hoặc các nguồn vốn hợp 

pháp khác. 

4.2.1. Kinh phí duy trì mạng lưới 

Kinh phí duy trì mạng lƣới giai đoạn sau năm 2025 nhƣ sau: 

Bảng 3.3. Tổng kinh phí vận hành mạng lưới quan trắc giai đoạn 2026-2030 

T

T 
Chỉ tiêu Đơn vị 

Số 

lƣợng 

Tần suất 

(lần/năm) 

Đơn giá  

01 mẫu  
Thành tiền 

A QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG ĐỊNH KỲ   3.846.050.442 

I Môi trƣờng không khí      4.337.594 1.941.913.554 

1 
Tiếng ồn tƣơng 

đƣơng (Leq) 
dBA 79 6 

159.319 
75.517.206 

2 
Tiếng ồn cực đại 

(Lmax) 
dBA 79 6 

159.319 
75.517.206 

3 Độ rung   79 6 
203.310 

96.368.940 

4 Nhiệt độ °C 79 6 68.628 32.529.672 

5 Độ ẩm % 79 6 68.628 32.529.672 

6 Tốc độ gió m/s 79 6 68.628 32.529.672 

7 Hƣớng gió - 79 6 68.628 32.529.672 

8 Áp suất khí quyển hPa 79 6 68.628 32.529.672 

9 Bụi PM10 µg/m3 79 6 912.061 432.316.914 

10 Bụi tổng µg/m3 79 6 597.650 283.286.100 

11 H2S µg/m3 12 6 480.698 34.610.256 

12 NH3 µg/m3 12 6 418.579 30.137.688 
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T

T 
Chỉ tiêu Đơn vị 

Số 

lƣợng 

Tần suất 

(lần/năm) 

Đơn giá  

01 mẫu  
Thành tiền 

13 CO µg/m3 79 6 465.559 220.674.966 

14 SO2 µg/m3 79 6 586.561 278.029.914 

15 NO2 µg/m3 79 6 533.346 252.806.004 

II Môi trƣờng nƣớc mặt     4.554.824 1.557.749.808 

1 pH - 57 6 149.090 50.988.780 

2 BOD5 mg/l 57 6 661.218 226.136.556 

3 COD mg/l 57 6 349.591 119.560.122 

4 DO mg/l 57 6 233.892 79.991.064 

5 TSS mg/l 57 6 193.785 66.274.470 

6 NH4
+
 mg/l 57 6 355.448 121.563.216 

7 NO3
-
 mg/l 57 6 379.914 129.930.588 

8 PO4
3-

 mg/l 57 6 312.064 106.725.888 

9 Coliform MNP/100ml 57 6 1.919.822 656.579.124 

III Môi trƣờng nƣớc dƣới đất     2.647.131 158.827.860 

1 pH   15 4 325.331 19.519.860 

2 Chỉ số pecmanganat mg/l 15 4 294.242 17.654.520 

3 TDS mg/l 15 4 404.350 24.261.000 

4 NH4
+
 mg/l 15 4 245.775 14.746.500 

5 NO3
-
 mg/l 15 4 173.883 10.432.980 

6 As mg/l 15 4 835.835 50.150.100 

7 Fe mg/l 15 4 367.715 22.062.900 

IV Môi trƣờng đất       2.138.339 162.513.764 

1 As mg/l 38 2 502.216 38.168.416 

2 Cd mg/l 38 2 316.529 24.056.204 

3 Pb mg/l 38 2 267.986 20.366.936 

4 Cr mg/l 38 2 350.536 26.640.736 

5 Cu mg/l 38 2 350.536 26.640.736 

6 Zn mg/l 38 2 350.536 26.640.736 

V Môi trƣờng trầm tích     3.130.682 25.045.456 

1 As mg/l 4 2 629.846 5.038.768 
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T

T 
Chỉ tiêu Đơn vị 

Số 

lƣợng 

Tần suất 

(lần/năm) 

Đơn giá  

01 mẫu  
Thành tiền 

2 Cd mg/l 4 2 490.848 3.926.784 

3 Pb mg/l 4 2 490.848 3.926.784 

4 Zn mg/l 4 2 444.647 3.557.176 

5 Hg mg/l 4 2 629.846 5.038.768 

6 Cu mg/l 4 2 444.647 3.557.176 

B QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG TỰ ĐỘNG   14.352.190.550 

I Trạm quan trắc môi trƣờng không khí 10.826.132 7.903.076.360 

1 Nhiệt độ °C 2 365 804.887 587.567.510 

2 Tốc độ gió m/s 2 365 804.887 587.567.510 

3 Áp suất khí quyển hPa 2 365 804.887 587.567.510 

4 Bụi PM10 µg/m3 2 365 503.851 367.811.230 

5 Bụi PM 2.5 µg/m3 2 365 503.851 367.811.230 

6 NO µg/m3 2 365 1.425.053 1.040.288.690 

7 NO2 µg/m3 2 365 1.425.053 1.040.288.690 

8 NOx µg/m3 2 365 1.425.053 1.040.288.690 

9 CO µg/m3 2 365 2.193.718 1.601.414.140 

10 SO2 µg/m3 2 365 467.077 340.966.210 

11 O3 µg/m3 2 365 467.815 341.504.950 

II Trạm quan trắc môi trƣờng nƣớc mặt 5.889.602 6.449.114.190 

1 Nhiệt độ nƣớc °C 3 365 719.495 787.847.025 

2 pH - 3 365 719.495 787.847.025 

3 Oxy hòa tan (DO) mg/l 3 365 1.060.494 1.161.240.930 

4 
Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
mg/l 3 365 

1.093.595 1.197.486.525 

5 Amoni (NH4
+
) mg/l 3 365 1.123.903 1.230.673.785 

6 Nitrat (NO3
-
) mg/l 3 365 1.172.620 1.284.018.900 

C TỔNG CỘNG       18.198.240.992 

Nhƣ vậy, tổng kinh phí duy trì mạng lƣới quan trắc chất lƣợng môi trƣờng 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2026-2030 là 18.198.240.992 đồng/năm. 

4.2.2. Kinh phí đầu tư xây dựng 

Giai đoạn sau năm 2026-2030 sẽ đầu tƣ xây dựng 02 trạm quan trắc tự 
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động môi trƣờng nƣớc và 02 trạm quan trắc tự động môi trƣờng không khí. Vì 

vậy kinh phí đầu tƣ xây dựng mạng lƣới quan trắc giai đoạn này là kinh phí xây 

dựng 04 trạm quan trắc tự động với tổng kinh phí xây dựng là 73.003.162.000 

VNĐ, cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 3.4. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng mạng lưới quan trắc  

giai đoạn 2026-2030 

TT Nội dung 
Số 

lƣợng 

Đơn giá Kinh phí 

(VNĐ) 

I 
Trạm quan trắc tự động 

môi trƣờng không khí 
02 25.887.487.000 51.774.974.000 

1 Thiết bị trạm quan trắc 02 19.515.624.000 39.031.248.000 

2 
Container và các thiết bị phụ 

trợ đi kèm 
02 2.161.959.000 4.323.918.000 

3 Thiết bị thay thế dự phòng 02 4.209.904.000 8.419.808.000 

II 
Trạm quan trắc tự động 

môi trƣờng nƣớc 
02 10.614.094.000 21.228.188.000 

1 Thiết bị trạm quan trắc 02 8.113.077.000 16.226.154.000 

2 
Container và các thiết bị phụ 

trợ đi kèm 
02 2.161.959.000 4.323.918.000 

3 Thiết bị thay thế dự phòng 02 339.058.000 678.116.000 

TỔNG CỘNG 73.003.162.000 

(Kinh phí đầu tư xây dựng Trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt 

và không khí được tham khảo từ Dự án đầu tư xây dựng các trạm quan trắc tự 

động liên tục và bổ sung trang thiết bị phòng thí nghiệm tỉnh Cao Bằng) 
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CHƢƠNG IV 

GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

I. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN  

1.1. Về tổ chức thực hiện 

Trên cơ sở Mạng lƣới Quan trắc môi trƣờng tỉnh Cao Bằng giai đọan 2023 

- 2025, định hƣớng đến năm 2030 đƣợc phê duyệt, hàng năm, căn cứ vào nhu 

cầu của cơ quan quản lý và kinh phí đƣợc phân bổ sẽ tiến hành phê duyệt dự 

toán kinh phí quan trắc và giao nhiệm vụ quan trắc cụ thể.  

Theo Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh về 

việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối 

quan hệ công tác của Trung tâm Quan trắc và Dữ liệu tỉnh Cao Bằng (Trung 

tâm). theo đó Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có chức năng thực hiện nhiệm vụ 

quan trắc và phân tích môi trƣờng. Do đó, đề nghị giao trực tiếp cho thực hiện 

Chƣơng trình hàng năm. Trong quá trình thực hiện, Trung tâm sẽ phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Chƣơng trình quan trắc một 

cách hiệu quả, tiết kiệm nhất.  

Dự kiến tổng số cán bộ quản lý, nhân viên vận hành mạng lƣới quan trắc 

môi trƣờng giai đoạn 2023- 2025 là 30 ngƣời và đến năm 2030 có khoảng 45 

ngƣời. 

1.2. Về đào tạo, nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực 

Hiện nay, Trung tâm Quan trắc và Dữ liệu tỉnh trực thuộc Sở Tài nguyên 

và Môi trƣờng tỉnh Cao Bằng có cở bản đã đáp ứng đƣợc các phƣơng pháp theo 

Thông tƣ số 10/2021/TT-BTNMT - Thông tƣ Quy định kỹ thuật quan trắc môi 

trƣờng và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lƣợng môi trƣờng. 

Để vận hành mạng lƣới quan trắc môi trƣờng tỉnh Cao Bằng giai đoạn 

2023-2025, định hƣớng đến năm 2030 cần có đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên 

thành thạo trong việc quan trắc môi trƣờng có trình độ đáp ứng đƣợc nhu cầu đề 

ra. Bên cạnh việc sử dụng nguồn nhân lực hiện có của Trung tâm Quan trắc và 

Dữ liệu tỉnh Cao Bằng cần cân đối, tăng cƣờng thêm nhân lực để đảm bảo khả 

năng tiếp nhận, vận hành và quản lý mạng lƣới quan trắc, các hạng mục công 

trình và hệ thống trang thiết bị đƣợc đầu tƣ theo nội dung của mạng lƣới quan 

trắc sẽ đƣợc phê duyệt.  

- Bố trí đào tạo, tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ các nhà cung cấp thiết 

bị để đảm bảo quá trình vận hành và bảo quản trang thiết bị hiệu quả; 

- Tiếp tục tăng cƣờng công tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực quan trắc 

và phân tích trong phòng thí nghiệm, khai thác có hiệu quả trang thiết bị quan 

trắc môi trƣờng đƣợc trang bị, nâng cao năng lực phòng thí nghiệm trong hoạt 

động phân tích, tiến tới phân tích đƣợc tất cả các thông số/thành phần môi 

trƣờng cần phải giám sát theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng hiện 

hành. 
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- Thƣờng xuyên của cán bộ, viên chức tham gia học tập tại các buổi hội 

thảo, hội nghị khoa học về hoạt động quan trắc và bảo vệ môi trƣờng, ứng dụng 

công nghệ khoa học kỹ thuật tiên tiến, hiện đại trong nghiên cứu khoa học công 

nghệ của Bộ Tài nguyên của các tỉnh bạn nhằm đáp ứng điều kiện hoạt động 

thực tiễn tại Trung tâm; 

- Chủ động, tích cực tìm kiếm các nguồn hỗ trợ về đào tạo nâng cao năng 

lực nghiên cứu khoa học và công nghệ, năng lực khai thác và vận hành tối ƣu hệ 

thống thiết bị đã và đang đƣợc UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trƣờng hỗ trợ. 

1.3. Chuẩn hoá quy trình quan trắc, nâng cao công tác đảm bảo chất 

lƣợng và kiểm soát chất lƣợng 

1.3.1. Về đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực 

- Nhân sự: Bổ sung lực lƣợng đảm bảo thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, tiếp 

tục đào tạo viên chức bằng nhiều hình thức đào tạo nội bộ, đào tạo bên ngoài; 

- Thƣờng xuyên cử cán bộ, viên chức tham dự các chƣơng trình thử nghiệm 

thành thạo. 

1.3.2. Về kiểm soát chất lượng 

- Thực hiện các quy định về kiểm soát chất lƣợng đảm bảo theo các quy 

định tại Thông tƣ số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trƣờng Quy định kỹ thuật quan trắc môi trƣờng và quản lý thông tin, dữ 

liệu quan trắc chất lƣợng môi trƣờng. 

1.4. Giải pháp về tài chính 

Ngoài nguồn kinh phí ngân sách tỉnh chi cho sự nghiệp môi trƣờng dùng để 

vận hành hệ thống quan trắc môi trƣờng thủ công; vận hành hệ thống quan trắc 

tự động. Để mạng lƣới quan trắc môi trƣờng trên địa bàn tỉnh đƣợc vận hành 

hiệu quả, tối ƣu thì giải pháp tài chính còn đƣợc huy động từ các nguồn nhƣ sau: 

- Nguồn kinh phí từ ngân sách Trung ƣơng và các nguồn hợp pháp khác: 

dùng để đầu tƣ trang thiết bị quan trắc và phân tích môi trƣờng và trạm quan trắc 

tự động, cố định. 

- Nguồn kinh phí từ ngân sách tỉnh chi cho đầu tƣ xây dựng cơ bản và các 

nguồn hợp pháp khác: dùng để đầu tƣ xây dựng phòng thí nghiệm; đầu tƣ hệ 

thống trung tâm điều khiển, tiếp nhận thông tin quan trắc tự động. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Cơ quan chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Cao Bằng 

- Cơ quan liên quan khác: Kế hoạch và Đầu tƣ và Sở Tài chính, các Sở, 

Ban, Ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố. 
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CHƢƠNG V 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

   

1. KẾT LUẬN 

1- Việc xây dựng thuyết minh “Mạng lƣới Quan trắc môi trƣờng tỉnh Cao 

Bằng giai đọan 2023-2025, định hƣớng đến năm 2030” đã tổng hợp và khái quát 

đƣợc một số vấn đề cơ bản: 

2- Xác định đƣợc mục tiêu tổng quát của mạng lƣới quan trắc và mục tiêu 

cụ thể của từng mạng lƣới quan trắc thành phần không khí xung quanh, tiếng ồn 

và độ rung; nƣớc dƣới đất; nƣớc mặt và trầm tích theo hai giai đoạn: 2023- 2025 

và 2026-2030. 

3- Đã cập nhật đƣợc định hƣớng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, qua đó 

dự báo đƣợc các thành phần môi trƣờng phát sinh. 

4- Đánh giá một cách khách quan về hiện trạng công tác quan trắc môi 

trƣờng, đánh giá đƣợc những ƣu điểm đã đạt đƣợc trong những năm qua và xác 

định đƣợc những tồn tại, yếu kém cần đƣợc khắc phục trong thời gian tới. 

- Về thực trạng quan trắc môi trƣờng tự nhiên. Hiện nay, năm 2021 đang 

thực hiện quan trắc 87 điểm quan trắc (trong đó: 43 điểm quan trắc không khí, 

40 điểm quan trắc môi trƣờng nƣớc mặt lục địa; 04 điểm môi trƣờng nƣớc dƣới 

đất);  

- Về thực trạng các trạm quan trắc tự động, cố định gồm 04 trạm:  

+ 02 trạm khí (01 Trạm quan trắc môi trƣờng không khí tự động, liên tục 

tại Tổ 5, phƣờng Sông Hiến, thành phố Cao Bằng; 01 Trạm quan trắc môi 

trƣờng không khí tự động, liên tục tại Tổ 7, phƣờng Đề Thám, thành phố Cao 

Bằng); 

+ 02 trạm nƣớc: 01 Trạm quan trắc môi trƣờng nƣớc mặt tự động, liên tục 

nƣớc Sông Bằng Giang, tại xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng; 01 Trạm quan 

trắc môi trƣờng nƣớc mặt tự động, liên tục nƣớc Sông Bằng Giang, tại thị trấn 

Nƣớc Hai, huyện Hòa An). 

5- Báo cáo đã cập nhật các vị trí quan trắc môi trƣờng, thông số quan trắc 

môi trƣờng phù hợp thực tế, phù hợp các văn bản pháp luật hiện hành... Sau khi 

mạng lƣới Quan trắc môi trƣờng tỉnh Cao Bằng giai đọan 2023-2025, định 

hƣớng đến năm 2030 đƣợc phê duyệt: 

- Đối với công tác quan trắc môi trƣờng tự nhiên: Giai đoạn 2023-2025 cập 

nhật, bổ sung quan trắc 150 điểm; giai đoạn 2026-2030 cập nhật, bổ sung 193 vị 

điểm, với các thành phần môi trƣờng cụ thể nhƣ sau: 

+ Không khí xung quanh, tiếng ồn, độ rung: Đến năm 2021 quan trắc đƣợc 

40 điểm; giai đoạn 2023-2025 cập nhật, bổ sung lên 58 điểm; giai đoạn 2026-

2030 cập nhật, bổ sung lên 79 điểm;  

+ Nước mặt: Đến năm 2021 quan trắc đƣợc 40 điểm; giai đoạn 2023-2025 

cập nhật, bổ sung lên 57 điểm; giai đoạn 2026-2030 giữ nguyên là 57 điểm; 
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+ Nước dưới đất: Đến năm 2021 quan trắc đƣợc 04 điểm; giai đoạn 2023-

2025 cập nhật, bổ sung lên 15 điểm; giai đoạn 2026-2030 giữ nguyên là 15 

điểm; 

+ Đất: Giai đoạn 2023-2025 sẽ lựa chọn 20 điểm; giai đoạn 2026-2030 cập 

nhật, bổ sung lên 38 điểm; 

+ Trầm tích: Giai đoạn 2026-2030 sẽ lựa chọn 04 điểm. 

- Đối với các trạm quan trắc tự động, cố định, liên tục cập nhật tăng thêm 

05 trạm để đảm bảo công tác quan trắc, dự báo kịp thời, cụ thể:  

+ Giai đoạn 2023-2025 đầu tƣ thêm 01 Trạm quan trắc môi trƣờng nƣớc 

mặt, địa điểm tại tại phƣờng Hòa Chung, thành phố Cao Bằng; 

+ Giai đoạn 2026-2030 đầu tƣ thêm 02 trạm quan trắc môi trƣờng không 

khí (01 trạm tại thị trấn Nước Hai, huyện Hoà An; 01 trạm tại thị trấn Trùng 

Khánh, huyện Trùng Khánh); 02 trạm quan trắc môi trƣờng nƣớc mặt (01 trạm 

tại Sông Quây Sơn, đoạn chảy qua khu vực xã Chí Viễn, huyện Trùng Khánh; 01 

trạm tại Sông Gâm, đoạn chảy qua khu vực xã Bảo Toàn, huyện Bảo Lạc). 

2. KIẾN NGHỊ:  

Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng sớm tổ chức triển khai thực hiện lập 

quy hoạch tổng thể quan trắc môi trƣờng quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 (theo Quyết định phê duyệt số 259/QĐ-TTg ngày 14/2/2020 

của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể quan trắc môi 

trường quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050) để công tác 

quan trắc môi trƣờng đƣợc thực hiện đồng bộ, hiệu quả từ Trung ƣơng đến địa 

phƣơng. 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

1. Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, Báo cáo hiện trạng môi trƣờng quốc gia 

Giai đoạn 2016-2020. 

2. Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tƣớng Chính phủ 

về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lƣới quan trắc tài nguyên và môi trƣờng 

quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bẳng - Báo cáo hiện trạng môi trƣờng tỉnh 

Cao Bằng giai đoạn 2016-2020. 

4. Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bẳng - Quy hoạch đa dạng sinh học tỉnh Cao 

Bằng. 

5. Báo cáo thuyết minh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản 

tỉnh Cao Bằng giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2030. 

6. Quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nƣớc tỉnh Cao Bằng 

đến năm 2020 (Quyết định số 2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 của chủ tịch 

UBND tỉnh Cao Bằng) 

7. Báo cáo Tổng hợp Lập danh mục nguồn nƣớc phải lập hành lang bảo vệ 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

8. Danh mục hồ, ao, đầm không đƣợc san lấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

(Quyết định sô 2530/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng). 

9. Niên giám thống kê tỉnh Cao Bằng năm 2020. 

10. Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc chất lƣợng môi trƣờng tỉnh các năm 

2015, 2016, 2017, 2018, 2019,2020, 2021. 

11. Tổng hợp kết quả trạm quan trắc chất lƣợng không khí và nƣớc mặt tự 

động, liên tục tỉnh Cao Bằng năm 2021. 

12. Sở kế hoạch và đầu tƣ - Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội giai đoạn 

2016-2020, phƣơng hƣớng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025. 

13. Sở kế hoạch và đầu tƣ - Báo cáo tổng kết 5 năm tình hình thực hiện các 

dự án đầu tƣ công. 

14. Sở kế hoạch và đầu tƣ - Dự thảo báo cáo Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời 

kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050đã chỉnh sửa bổ sung đƣợc thông qua tại 

Thông báo Kết luận số 168-TN/BCSĐ ngày 08/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Cao Bằng. 

15. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Báo cáo Kết quả thực hiện 

Chiến lƣợc quốc gia về Đa dạng sinh học đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030. 

16. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bảng tổng hợp danh mục hệ 

thống công trình thuỷ lợi do cấp tỉnh quản lý. 

17. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn -Bảng tổng hợp danh mục hệ 

thống công trình thuỷ lợi do cấp huyện (thành phố) quản lý 
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18. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn -Báo cáo Tổng kết 5 năm của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

19. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Báo cáo Tổng kết công tác 

nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2021, triển khai phƣơng hƣớngnhiệm 

vụ năm 2022. 

20. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – CV số 998/SNN-KHTC 

ngày 09/6/2021 về việc cung cấp số liệu phục vụ dự án Lập quy hoạch tỉnh Cao 

Bằng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (lần 1). 

21. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – CV số 1937/SNN-KHTC 

ngày 18/10/2021 về việc cung cấp số liệu phục vụ dự án Lập quy hoạch tỉnh Cao 

Bằng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (lần 2). 

22. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – CV số 04/SNN-KHTC ngày 

05/01/2022 về việc góp ý dự thảo Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021 – 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 (lần 1) 

23. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – CV số 171/SNN-KHTC 

ngày 28/01/2022 về việc góp ý dự thảo Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021 – 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 (lần 2) 

24. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – CV số 1050/SNN-KHTC 

ngày 01/6/2022 về việc góp ý dự thảo Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021 – 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 (lần 3) 

25. Sở Giao thông vận tải - Báo cáo Tổng kết 5 năm của Sở Giao thông vận 

tải Giai đoạn 2015-2020 

26. Sở Giao thông vận tải - Báo cáo tổng kết năm 2021. 

27. Sở Giao thông vận tải - Báo cáo thuyết minh Quy hoạch giao thông vận 

tải tỉnh Cao Bằng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 

28. Sở Giao thông vận tải - Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh 

tế xã hội giai đoạn 2021-2025 trong lĩnh vực giao thông vận tải. 

29. Sở Giao thông vận tải – Báo cáo Quy hoạch phát triển giao thông vận 

tải tỉnh Cao Bằng giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết 

định phê duyệt số 1426/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 của UBND tỉnh). 

30. Sở Giao thông vận tải – Báo cáo điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao 

thông vận tải tỉnh Cao Bằng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết 

định số 939/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh Cao Bằng) 

31. Sở Giao thông vận tải - Báo cáo rà soát, cập nhật cơ sở vật chất và hạ 

tầng KT-XH lĩnh vực GTVT giai đoạn 2011-2015 và 2016-2020. 

32. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  - Báo cáo thuyết minh Công viên Địa 

chất Toàn cầu UNESSCO Non nƣớc Cao Bằng. 

33. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  - Báo cáo Tổng kết ngành Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016-2020. 
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34. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  - Báo cáo ngành Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch năm 2021. 

35. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  -  Báo cáo thuyết minh Đề án Phát 

triển du lịch tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2035: hiện 

nay Đề án Phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến 

năm 2035. 

36. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  - Kế hoạch triển kinh tế - xã hội 5 

năm giai đoạn 2021-2025 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

37. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  - Báo cáo số  313/BC-SVHTTDL 

ngày 13/12/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  về Tình hình thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ năm 

2022 

38. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  - Công văn số 62/SVHTTDL-VP 

ngày 28/01/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tiếp tục góp ý dợ 

thảo Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

39. Sở xây dựng – Báo cáo thuyết minh Quy hoạch quản lý chất thải rắn 

tỉnh Cao Bằng đến năm 2025  

40. Sở xây dựng – Quy hoạch đô thị các huyện, thành phố; quy hoạch vùng 

tỉnh; quy hoạch nông thôn mới 

41. Sở xây dựng – Báo cáo tổng kết năm 2021, phƣơng hƣớng nhiệm vụ 

năm 2022 

42. Sở xây dựng – Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 

2021-2025 

43. Sở xây dựng – Báo cáo Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử 

dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng tỉnh Cao Bằng đến  năm 2020” 

44. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng - Báo cáo thuyết minh Quy 

hoạch chung Khu Kinh tế tỉnh Cao Bằng (Quyết định số 295/QĐ-TTg của Thủ 

tƣớng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu 

tỉnh Cao Bằng đến năm 2040). 

45. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng - Báo cáo thuyết minh Quy 

hoạch chi tiết từng cửa khẩu. 

46. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng – Báo cáo thuyết minh Quy 

hoạch Khu Công nghiệp Chu trinh 

47. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng - Báo cáo tổng kết 5 năm Ban 

Quản lý kinh tế tỉnh 

48. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng - Kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. 

49. Sở Công Thƣơng - Công văn số: 590/SCT-KHTCTH, ngày 18/5/2020 

V/v góp ý đối với dự thảo Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh 

Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 



139 

50. Sở Công Thƣơng - Công văn số: 792/SCT-KHTCTH, ngày 9 tháng 6 

năm 2021  V/v cung cấp tài liệu, số liệu phục vụ dự án Lập quy hoạch tỉnh Cao 

Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

51. Sở Công Thƣơng - Công văn số: 71295/SCT-KHTCTH, ngày 14 tháng 

9 năm 2021  V/v tham gia ý kiến về khung ý tƣởng quy hoạch tỉnh Cao 

Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

52. Sở Công Thƣơng - Công văn số: 1549/SCT-KHTCTH, ngày 29 tháng 

10 năm 2021  V/v tham gia ý kiến về khung ý tƣởng quy hoạch tỉnh Cao Bằng 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

53. Sở Công Thƣơng - Công văn số 1572/KHTCTH-SCT, ngày 01/11/2021 

V/v đề xuất danh mục dự án đầu tƣ trọng điểm của Quy hoạch tỉnh Cao Bằng 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

54. Sở Công Thƣơng -Công văn số  2023/KHTCTH-SCT, ngày 31/12/2021 

V/v góp ý Dự thảo quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 

55. Sở Công Thƣơng - Công văn số 754/SCT - QLCN&KTATMT ngày 

01/6/2022 V/v Tham gia ý kiến đối với phƣơng án phát triển khu, cụm công 

nghiệp trong Quy hoạch tỉnh Cao Bằng. 

56. Sở Công Thƣơng - Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 2021, 

phƣơng hƣớng, nhiệm vụ năm 2022 của Sở Công Thƣơng. 

57. Sở Công Thƣơng - phát triển ngành Công Thƣơng Cao Bằng giai đoạn 

2021-2025. 

58. UBND các huyện - Báo cáo tình hình phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 

giai đoạn 2015-2020 (Hoà An - CV số 263/UBND-TNMT ngày 02/3/2022; Bảo 

Lâm- CV số 325/UBND-TNMT ngày 25/02/2022; Thạch An- CV số 96/BC-

UBND ngày 25/2/2022; Hà Quảng: 517/UBND-TNMT ngày 27/2/2022; Thành 

phố Ngày 28/2/2022. 

59. UBND tỉnh Cao Bằng - Kế hoạch số 1234/KH-UBND ngày 20/5/2020 

ban hành Hành động giai đoạn 2020-2025 của tỉnh Cao Bằng thực hiện chiến 

lƣợc dân số Việt Nam đến năm 2030. 
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