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THỰC TRẠNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
Ở CÁC DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP VÀ TÁC ĐỘNG 

ĐỐI VỚI CÔNG ĐỒNG

Hoàng Văn Chiên

PHÒNG TRUYỀN THÔNG
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Nội dung trình bày

Thực trạng chung về các Khu công nghiệp (KCN)

Vấn đề ô nhiễm ở các Khu công nghiệp tại một số 
địa phương

Những tác động của Khu công nghiệp nghiệp với 
công đồng ở một số địa phương

Một số đề xuất giải pháp
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Thực trạng chung về các Khu công nghiệp 

• Gây ô nhiễm môi trường

• Ảnh hưởng đến đời sống người dân

• Lãng phí đất đai do quy hoạch tràn lan
• Khiếu nại kéo dài

• Giải quyết được công ăn việc làm cho người dân 
địa phương

• Góp phần phát triển kinh tế - xã hội
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Vấn đề ô nhiễm ở các KCN tại một số địa phương
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Tại Lào Cai

Nhà máy phốt pho gây ô nhiễm tại KCN Tằng Loỏng

Chất thải động lại 
sau KCN có những 
đêm bỗng dưng bỗ 
cháy

Ô nhiễm nguồn nước tại 
KCN Tằng Loỏng

Một trong số hàng trăm 
người đang sinh sống 
trong vùng nguy hiểm 
tại KCN Tằng Loỏng
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• Tại Phú Thọ

Vấn đề ô nhiễm ở các KCN tại một số địa phương (tiếp)

Chất thải rắn, lỏng, khí gây ô nhiễm môi 
trường tại KCN Thụy Vân (TP. Việt Trì)
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• Tại Hải Phòng

Vấn đề ô nhiễm ở các KCN tại một số địa phương (tiếp)

Ô nhiễm môi trường tại KCN Đình Vũ, Tràng Duệ 
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• Tại Cần Thơ

Những tác động của KCN với công đồng

Một số hình ảnh do quy hoạch treo 
tại KCN Hưng Phú 2A và 2B Trang � 8

• Tại Nghệ An

Những tác động của KCN với công đồng

Tại Pắc Nặm – Bắc Kạn 

Tại Ngân Sơn – Bắc Kạn 
KCN Hoàng Mai đang bỏ hoang gần 300ha
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Tại Quảng Ninh

Những tác động của KCN với công đồng

Sau 5 năm kêu gọi KCN Đông Mai
vẫn chưa có nhà máy nào được xây dựng

Xin chân thành cảm ơn!
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