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Nội dung báo cáo
Phần

Nội dung
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Đặc điểm tự nhiên, xã hội các tỉnh miền núi
phía Bắc

2

Thực trạng môi trường tự nhiên ở các tỉnh
miền núi phía bắc nước ta hiện nay

3

Một số giải pháp bảo vệ môi trường, hướng tới
phát triển bền vững ở các tỉnh miền núi phía
bắc

I

Đặc điểm tự nhiên, xã hội các tỉnh miền núi phía
Bắc

Về địa lý
-

-

-

Vùng núi phía Bắc gồm
15 tỉnh miền núi, trung
du phía Bắc và các
huyện phía Tây của 2
tỉnh Thanh Hoá, Nghệ
An
S tự nhiên khoảng
109.245 km2, chiếm
33% diện tích cả nước
- Hơn 40 dân tộc sinh
sống, trong đó 63% là
DTTS với khoảng
14,542 triệu người,
chiếm 13,5% ds cả nước

I

Đặc điểm tự nhiên, xã hội
Về
Về VHdân XH
số

-

-

-

43 huyện nghèo theo Nghị quyết
30a/2008 NQ-CP.Tỷ lệ hộ nghèo
năm 2011 toàn vùng là 29,3%.
Trình độ văn hóa và chuyên môn kỹ
thuật thấp
Văn hóa: Đa dạng, giầu bản sắc

II. Thực trạng môi trường tự nhiên ở các tỉnh miền
núi phía bắc nước ta hiện nay
Thứ nhất: Tài nguyên rừng đang bị suy thoái
Mấy thập niên qua, rừng bị suy thoái nặng nề, độ che phủ rừng đã
giảm sút đến mức báo động

+ Diện tích đất có rừng: 5.612.045 ha, (Chiếm
42,67% so với tổng diện tích rừng cả nước)
+ Độ che phủ rừng: 51,7% (toàn quốc
39,5%).
+ S rừng tự nhiên: 4.474.004 ha, (41,3%)
+ S rừng trồng: 1.138.041 ha, (10,5%)
+ S đất trống: 2.529.764 ha, chiếm 23,3%.
Diện tích rừng bịcháy tăng mạnh: năm 2004:117,9ha; năm 2010: 3.120,2ha.
- (Lụt của TK XX nhiều gấp 2 TK XIX.)

II. Thực trạng môi trường tự nhiên ở các tỉnh miền
núi phía bắc nước ta hiện nay
Thứ hai: Tài nguyên đất bị suy thoái, ô nhiễm

Suy tho¸i: Suy tho¸i c¬ häc (xói mòn, rửa trôi, sạt, trượt lở đất): đồi núi
Suy tho¸i hãa häc (mặn, chua, phèn, đá ong hóa, chất độc gây hại cây);
Hoang m¹c hãa, sa m¹c hãa ®Êt canh t¸c, khô hạn (ko canh tác được)
¤ nhiÔm m«i trêng ®Êt:
- Do n«ng d©n sö dông ph©n bãn hãa häc, thuèc trõ s©u trong s¶n xuÊt.
- Do c¸c kho chøa thuèc b¶o vÖ thùc vËt, chÊt th¶i cña c¸c c¬ së SX
hãa chÊt c«ng nghiÖp vµ khu vùc c«ng nghiÖp, khai kho¸ng
(Cao Bằng, QNinh).

II. Thực trạng môi trường tự nhiên ở miền núi phía
bắc nước ta hiện nay
Thứ ba: Tài nguyên nước bị suy giảm, ô nhiễm
- Độ

đục tăng cao, nồng độ tạp chất lớn,
- Tính chất hóa học của nước thay đổi theo hướng xấu.
- Mùa khô, các suối khô cạn, thiếu nước trở nên trầm trọng
Nguyên nhân
Trực tiếp
Xây dựng cơ bản
Chặt phá, khai thác gỗ, củi

Địa hình hiểm trở, cao, đất bị
xói mòn, rửa trôi.

II. Thực trạng môi trường tự nhiên ở miền
núi phía bắc nước ta hiện nay

Thứ tư: Môi trường không khí bị ô nhiễm

Nông thôn

Đô thị

Điều kiện vệ
sinh kém

Khói

Cơ sở hạ
tầng kỹ
thuật thấp

Sdụng ko
hợp lý hóa
chất trong
nông
nghiệp

Thiếu xử lý
chất thải của
các làng
nghề tái chế

Số hộ có hố xí hợp vệ sinh 30%; dùng nước hợp vệ sinh 40%

II. Thực trạng môi trường tự nhiên ở miền núi phía
bắc nước ta hiện nay
Thứ năm: VÖ sinh m«i trêng nông thôn kém
Mặt yếu kém
Thiếu níc sinh ho¹t 40%

Chuång tr¹i ch¨n nu«i gần nhà

- C«ng t¸c b¶o vÖ vµ c¶i thiÖn
- X©y dùng chuång tr¹i
m«i trêng ®îc chó ý, t¨ng cêng.
ch¨n nu«i ra xa nhµ ë
- Phong trµo 3 s¹ch:
- X©y dùng chuång tr¹i
¨n s¹ch, ë s¹ch, uèng s¹ch
ch¨n nu«i theo kü thuËt tiªn tiÕn
- Phong trµo x©y dùng
- X©y c«ng tr×nh ñ ph©n,
Mặt tích cựcchÕ biÕn chÊt th¶i để nu«i giun ®Êt,
lµng v¨n hãa
lµm thøc ¨n cho gia cÇm,
- Thay ®æi c¸c phong tôc
- Được hỗ trợ tấm lợp, nhưng tấm
tËp qu¸n, hñ tôc l¹c hËu
lợp chứa chất Amiang- gây ung thư

II. Thực trạng môi trường tự nhiên ở các tỉnh miền núi
phía bắc nước ta hiện nay

Do lò quÐt
1

Do khai th¸c
®¸ v«i

Do
trît lë ®Êt
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2

Thứ sáu:
Các sự cố
môi trường
gia tăng
4

3

Do
ch¸y rõng

Do khai th¸c
kho¸ng s¶n

Nguyªn nh©n

C¸c gi¶i
ph¸p b¶o vÖ
MT cha
®ång bé

N¨ng lùc
c¸n bé
qu¶n lý MT
cßn thÊp

Nguyªn nh©n

§Þa ph¬ng
cha cã
c¬ quan
tham mu

Kinh phÝ
chi cho
BV MT
cßn thÊp

Chính sách
kinh tế
vĩ mô

Tăng dân số,
nghèo đói,
du canh,
du cư

II. Thực trạng môi trường tự nhiên ở miền núi phía bắc
nước ta hiện nay

1. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị bảo vệ môi trường
thấp kém, lạc hậu, ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng,
nhưng khả năng đầu tư cho môi trường của nhà nước
cũng như của các doanh nghiệp đều bị hạn chế.

2.
Sự gia tăng dân số, di dân tự do và đói nghèo gây ra
áp lực lớn đối với tài nguyên và môi trường.

Thách thức
đối với
môi trường
3. Bảo vệ môi trường chưa được lồng nghép một cách
hài hòa với phát triển kinh tế- xã hội trong quá trình CNH,
tự nhiên
ở MN phía bắc HĐH, dẫn đến khó khăn cho ngăn ngừa ô nhiễm
và bảo đảm phát triển bền vững.

4. Nhận thức về môi trường và phát triển bền vững chưa
đầy đủ, ý thức bảo vệ môi trường trong xã hội còn thấp.
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III. Một số giải pháp bảo vệ môi trường, hướng tới
phát triển bền vững các tỉnh miền núi phía bắc
1. Giải pháp về xây dựng, thực hiện hệ thống thể chế luật
pháp bảo vệ môi trường

-XD chính sách KT-XH gắn với
vđ môi trường, biến đổi khí hậu…
- Có bản đồ phân vùng môi trường
-Kiện toàn hệ thống cơ quan QLNN
về môi trường theo hướng hiện đại
-Thực hiện nghiêm túc
luật Bảo vệ môi trường
- Huy động sự tham gia của các
thành phần kinh tế vào công tác
BVMT

Cán bộ Hạt Kiểm lâm Yên Sơn
(Tuyên Quang) tuần tra, bảo vệ rừng
tại xã Hùng Lợi

III. Một số giải pháp bảo vệ môi trường, hướng tới
phát triển bền vững các tỉnh miền núi phía bắc
2. Giải pháp về gắn phát triển KT-XH
với bảo vệ môi trường nhằm phát triển bền vững
vùng miền núi phía bắc.


- Sử dụng tiết kiệm tài nguyên, khoáng sản

Cán bộ Hạt Kiểm lâm Trạm Tấu
hướng dẫn nhân dân cách đốt nương

2. Giải pháp về gắn phát triển KT-XHvới bảo vệ môi

trường nhằmphát triển bền vững vùng miền núi phía bắc



- Tăng cường công tác thẩm định
- Tổ chức xây dựng nghề rừng, quản lý nghề rừng và
các giải pháp thực hiện chủ trương xã hội hoá nghề
rừng

Nhiều S được phủ xanh nhờ sự vào cuộc
của các ngành, nhân dân

Đổi mới nông lâm trường theo
NQ 28-NQ/TW của Bộ Chính trị

2. Giải pháp về gắn phát triển KT-XHvới bảo vệ môi
trường nhằmphát triển bền vững vùng miền núi phía bắc

- Có kế hoạch và kinh phí thỏa đáng thu gom rác thải
- Chính quyền địa phương cần cụ thể hóa và đưa chính sách bảo
vệ môi trường vào chương trình hành động,
phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về môi
trường và phát triển bền vững nhằm xây dựng phong trào
-

quần chúng nhân dân bảo vệ môi trường.
* Đối tượng tuyên truyền
- Cán bộ trong các cơ quan ban ngành ở
địa phương
- Doanh nghiệp khai thác tài nguyên;
nông, lâm trường
- Người dân, người có uy tín và quần
chúng nhân dân, học sinh…
-Tuỳ từng vấn đề tuyên truyền để xác định
đối tượng tuyên truyền cụ thể
- Nội dung, cách thức tuyên truyền gắn
với từng chương trình chính sách phát
triển kinh tế- xã hội và đối tượng cụ thể

- Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về môi
trường và phát triển bền vững nhằm xây dựng phong trào
quần chúng nhân dân bảo vệ môi trường.
- Đảng bộ, c¬ së ®¶ng các cấp
- MÆt trËn vµ c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n
* Lực lượng
tuyên
truyền

- Tổ chøc Nhµ níc, c¬ quan chÝnh quyÒn,
c¸n bé, c«ng chøc, c¸c lùc lîng vò trang
- C¸c c¬ quan th«ng tin ®¹i chóng, c¬ quan v¨n ho¸,
v¨n nghÖ thêng xuyªn phæ biÕn, tuyªn truyÒn c¸c
CS cña §¶ng, Nhµ níc.

- Đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên trực tiếp của
từng CS, chương trình, dự án...

- Tăng

cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về môi trường và
phát triển bền vững nhằm xây dựng phong trào quần chúng nhân
dân bảo vệ môi trường.
- Sử dụng hình thức thông
tin đại chúng hình bằng
tiếng phổ thông
1 và dân tộc.
- Tæ chøc c¸c cuéc thi
tuyên truyền gắn
bảo vệ môi trường với
phát triển kinh tế- xã
hội b»ng h×nh thøc thi
viÕt hoÆc s©n khÊu ho¸.

1
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- Tuyên truyền trên
Cổng thông tin điện tử 4
phần của cơ quan quản
lý nhà nước

* Hình
thức
tuyên
truyền

- Sử dụng các
hình thức ấn
phẩm, tài liệu, tờ
2 rơi bằng tiếng
phổ thông và DT.

- Tuyên truyền miệng.

3 Thực hiện lồng ghép

tuyên truyền trong các
cuộc họp, sinh hoạt
cộng đồng

- Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về môi
trường và phát triển bền vững nhằm xây dựng phong trào
quần chúng nhân dân bảo vệ môi trường.

Nội dung tuyên truyền
Thứ nhất: Tuyên truyền, giáo dục đồng bào nâng cao nhận thức về
môi trường, về phát triển và phát triển bền vững
Thứ hai: Tuyên truyền người dân sử dụng tiết kiệm tài nguyên,
khoáng sản, bảo vệ tốt nguồn đất, nước, rừng, ăn ở hợp vệ sinh.

- Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về môi
trường và phát triển bền vững nhằm xây dựng phong trào
quần chúng nhân dân bảo vệ môi trường.
Thứ ba: Nội dung, cách thức tuyên truyền gắn với từng chương

trình chính sách phát triển kinh tế- xã hội và đối tượng cụ thể:
- Bà con nông dân
- Doanh nghiệp khai thác tài nguyên, nông lâm trường…

Hầm
Biogas

