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DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT 

BOD Lượng oxy cần thiết để vi sinh vật oxy hóa các chất hữu cơ trong một 
khoảng thời gian xác định. Chỉ tiêu BOD phản ánh mức độ ô nhiễm 
hữu cơ của nước thải. BOD càng lớn thì nước thải (hoặc nước nguồn) 
bị ô nhiễm càng cao và ngược lại. 

COD Lượng oxy cần thiết để oxy hoá các hợp chất hoá học trong nước bao 
gồm cả vô cơ và hữu cơ. 

DO Lượng oxy hoà tan trong nước cần thiết cho sự hô hấp của thủy sinh, 
thường được tạo ra do sự hoà tan từ khí quyển hoặc do quang hợp của 
tảo. Khi nồng độ DO thấp, các loài sinh vật nước giảm hoạt động hoặc 
bị chết. 

ĐTM Đánh giá tác động môi trường 

KCN Khu công nghiệp 

TP Photo tổng 

TN Nito tổng 

UBND Ủy ban nhân dân 

VOCs Các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi 

 

 



ii 

 

DANH MỤC HÌNH 

Hình 1. Vị trí và quy mô KCN Sông Đốc  .................................................................................. 2 

Hình 2. Khu vực lấn sông Ông Đốc (trái) và nguồn thải từ các nhà máy trong KCN  ................ 3 

Hình 3. Mô hình đánh giá tác động xã hội của KCN  ............................................................. 10 

Hình 4. Bản đồ hành chính huyện Trần Văn Thời  ................................................................. 14 

Hình 5. Bản vẽ quy hoạch chi tiết KCN Sông Đốc theo tỷ lệ 1/2000  ..................................... 18 

Hình 6. Sơ đồ vị trí lấy mẫu nước xung quanh KCN Sông Đốc ............................................... 19 

Hình 7. Quan trắc và thu mẫu tại thực địa ........................................................................... 20 

Hình 8. Biểu đồ chỉ tiêu DO (mg/L) quan trắc so với QCVN 02-19:2014/BNNPTNT ............... 23 

Hình 9. Bản đồ biểu đồ giá trị DO (mg/L) .............................................................................. 23 

Hình 10. Biểu đồ chỉ tiêu pH quan trắc so với QCVN 02-19:2014/BNNPTNT ......................... 24 

Hình 11. Biểu đồ giá trị pH tại các điểm quan trắc ................................................................ 25 

Hình 12. Cơ cấu đối tượng khảo sát phân theo giới tính, độ tuổi và thành phần xã hội ........ 31 

Hình 13. Phản ánh của người dân về tác động của KCN đến sức khỏe .................................. 34 

 
 



iii 

 

DANH MỤC BẢNG 

Bảng 1. Cơ cấu dân số theo dân tộc ở địa bàn nghiên cứu  .................................................. 15 

Bảng 2. Danh sách một số nhà máy có quy mô lớn trong KCN Sông Đốc  ............................. 17 

Bảng 3. Kết quả phân tích các mẫu vào thời điểm KCN ít hoạt động  .................................... 21 

Bảng 4. Kết quả phân tích các mẫu vào thời điểm KCN hoạt động cao điểm  ....................... 22 

Bảng 5. Số liệu quan trắc chỉ tiêu DO (mg/L)  ....................................................................... 22 

Bảng 6. Số liệu quan trắc chỉ tiêu pH  ................................................................................... 24 

Bảng 7. Số liệu quan trắc chỉ tiêu Độ mặn (ppt)  ................................................................... 25 

Bảng 8. Số liệu quan trắc chỉ tiêu Độ đục (mg/L)  ................................................................. 26 

Bảng 9. Số liệu quan trắc chỉ tiêu EC (S)  ............................................................................ 26 

Bảng 10. Vị trí các điểm theo dõi, đo đạc chất lượng không khí  .......................................... 28 

Bảng 11. Thực trạng không khí KCN Sông Đốc vào những ngày nắng (3/2018)  .................... 30 

Bảng 12. Thực trạng không khí KCN Sông Đốc vào những ngày mưa (5/2018)  ..................... 30 

Bảng 13. Thực trạng tham gia lao động tại KCN Sông Đốc  ................................................... 32 

Bảng 14. Chuyển biến thu nhập – mức sống của cộng đồng quanh KCN  .............................. 32 

Bảng 15. Tác động ô nhiễm không khí đến cộng đồng  ......................................................... 35 

 

 



iv 

TÓM TẮT NGHIÊN CỨU 

Khu công nghiệp Sông Đốc được Chính phủ phê duyệt vào Danh mục các khu 
công nghiệp trọng điểm của tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và được Ủy ban nhân dân tỉnh 
Cà Mau điều chỉnh quy hoạch từ 265,95 ha xuống còn 145,5ha năm 2014, phân bố ở 
địa bàn thị trấn Sông Đốc, xã Khánh Hải và xã Phong Điền. Với lợi thế về kinh tế 
biển, nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, Khu công nghiệp Sông Đốc là điểm đến của 
nhiều ngành sản xuất, chế biến thủy sản, bột cá và các ngành hậu cần nghề cá. Tuy 
nhiên, từ khi thành lập vào năm 2007 cho đến nay, các nhà máy trong Khu công 
nghiệp đã trở thành điểm nóng về phát thải ô nhiễm, tác động không nhỏ đến đời sống 
và sức khỏe của cộng đồng địa phương. Trước bối cảnh ô nhiễm môi trường ngày một 
nghiêm trọng, sự bức xúc của người dân ngày càng cao, dự án nghiên cứu đánh giá tác 
động môi trường và cộng đồng của Khu công nghiệp Sông Đốc được thực hiện dưới 
sự hỗ trợ của Trung tâm Con người và Thiên nhiên và hợp tác chuyên môn từ các nhà 
nghiên cứu của Trường Đại học Cần Thơ. Báo cáo tổng kết này nhằm mục tiêu trình 
bày kết quả nghiên cứu và đánh giá cụ thể của dự án, qua đó đề xuất một số khuyến 
nghị chính sách cho chính quyền địa phương. 

Theo đó, báo cáo này trước hết trình bày tổng quan về cơ sở lý thuyết và các 
khung tham chiếu đánh giá tác động môi trường do Chính phủ và các bộ ngành ban 
hành. Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu thực hiện khảo sát thực địa, tiếp xúc cộng đồng, 
quan trắc và phân tích mẫu để nhận diện và đánh giá mức độ ô nhiễm về nguồn nước 
mặt và không khí dựa theo các quy chuẩn Việt Nam cũng như mức độ ảnh hưởng của 
các nhà máy đến đời sống người dân. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng mức độ ô nhiễm 
không khí và nguồn nước gây ra bởi các nhà máy là khá cao, nhiều chỉ số vượt ngưỡng 
quy chuẩn cho phép 2-4 lần. Tuy nhiên, các chỉ số tác động này không phải duy trì liên 
tục mà biến động theo thời gian hoạt động của nhà máy và theo điều kiện thời tiết. Về 
tác động cồng đồng, nghiên cứu cũng chỉ ra tác động tích cực lẫn tiêu cực của Khu 
công nghiệp. Mặt tích cực đáng ghi nhận là giá trị lan tỏa trong phát triển, đặc biệt là 
thúc đẩy phát triển hệ thống cơ sợ hạ tầng ở địa phương, giúp cải thiện điều kiện sống 
và giao thương cho người dân. Nhưng báo cáo cũng chỉ ra rằng sự quản lý kém hiệu 
quả đối với các nhà máy đã không chỉ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp xả thải trực 
tiếp ra môi trường, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người dân, mà còn tạo tâm lý 
bất bình và thiếu niềm tin của cộng đồng đối với chính quyền địa phương. Điều này 
đòi hỏi sự thay đổi quyết liệt trong cơ chế giám sát, quản lý của tỉnh Cà Mau đối với 
Khu công nghiệp Sông Đốc nhằm đảm bảo cân bằng lợi ích giữa doanh nghiệp, cộng 
đồng và môi trường trong phát triển. 
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PHẦN MỞ ĐẦU 

1.  BỐI CẢNH – TÍNH CẤP THIẾT 
Khu vực cửa sông Ông Đốc kéo dài gần 10km từ cửa biển Ông Đốc đến thị tứ Bà 

Kẹo thuộc địa bàn các xã Phong Điền, Khánh Hải, và thị trấn Sông Đốc (huyện Trần 
Văn Thời – Cà Mau) là nơi có truyền thống canh tác nông nghiệp, nuôi trồng và đánh 
bắt thủy sản lâu đời. Khu vực này có vị trí địa lý chiến lược là cửa ngỏ ra Biển Tây 
(Vịnh Thái Lan) và là nơi giao thoa của hệ sinh thái mặn – ngọt. Nhờ đó, đây là khu 
vực tập trung cư dân đông thứ 2 của tỉnh Cà Mau (sau Thành phố Cà Mau). Đây cũng 
là nơi có điều kiện tự nhiên hết sức thuận lợi để phát triển các hoạt động sản xuất nông 
nghiệp và ngư nghiệp. 

Cụ thể, ở phía bờ bắc của đoạn sông này (địa phận xã Khánh Hải) là dải đất phù 
sa ngọt màu mỡ, từ lâu nổi tiếng với nguồn cung cấp gạo, rau quả và cây ăn trái 
(chuối, cam, bưởi, xoài, nhãn, ổi…) cho toàn tỉnh. Ở bờ đối diện (xã Phong Điền) là 
một dải rừng ngập mặn tạo lá chắn giữ đất, chống sạt lở và hạn chế xâm lấn mặn vào 
mùa khô. Bên trong dải rừng là khu vực canh tác luân canh lúa – tôm rất nhạy cảm với 
các biến đổi thời tiết và môi trường. 

Trong khi xu hướng biến đổi khí hậu đang tác động gia tăng lên hoạt động sản 
xuất của các cộng đồng ở hai bên sông, người dân địa phương giờ đang đối mặt với 
một nguy cơ mới đe dọa tính bền vững của mô hình sinh kế nuôi sống họ bao năm 
qua: Khu công nghiệp Sông Đốc (KCN Sông Đốc). KCN Sông Đốc hàng ngày thải ra 
lượng lớn nước thải không qua xử lý và khói bụi trực tiếp vào môi trường xung quanh. 
Đối với cộng đồng dân cư sống quanh KCN, khói bụi và mùi hôi đã làm xáo trộn đời 
sống và sức khỏe của người dân. Trong khi đó, người dân sống bằng nghề đánh bắt hải 
sản và nuôi tôm cua vốn lệ thuộc vào nguồn nước sông Ông Đốc lo ngại rằng nguồn 
nước thải trực tiếp từ các nhà máy sẽ làm sụt giảm sản lượng tôm cá tự nhiên và tiềm 
ẩn nguy cơ ô nhiễm, dịch bệnh ở các ao nuôi. 

KCN Sông Đốc được triển khai xây dựng từ năm 2007 với quy mô 50ha. Đến 
năm 2014, KCN được điều chỉnh quy hoạch còn 145,5ha, chia thành 2 cụm đặt đối 
diện hai bên bờ sông Ông Đốc (hình 1). Tuy nhiên, diện tích sử dụng để xây dựng hạ 
tầng và các khu nhà máy phần lớn là khu vực rừng ngập mặn hai bên bờ sông. Đây là 
vùng sinh thái nước lợ đặc trưng giúp chống gió biển và sạt lỡ mùa mưa bão. Vùng bãi 
bồi tạo ra bởi dải rừng này còn là môi trường sinh trưởng chính cho các loài thủy sản 
nước mặn và lợ. Vì vậy, việc quy hoạch KCN bao trùm lên vùng sinh thái này đã 
khiến nó bị xóa sổ hoàn toàn để nhường chỗ cho công trình đê kè lấn sông. Ranh giới 
giữa KCN với vùng sản xuất của cộng đồng dọc hai bên sông giờ chỉ là con đường 
nhựa đang được mở rộng thay vì dải rừng đệm. 

Trong khi chính quyền tỉnh vẫn đang kêu gọi đầu tư nhiều hơn vào KCN này, 
hơn 10 xí nghiệp thủy sản, nhà máy bột cá, cơ sở tái chế bọc ni-long, hãng nước đá, 
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công xưởng sửa chữa tàu ghe, máy móc… đang hoạt động nhộn nhịp đã tạo ra những 
tác động lớn về môi trường và cuộc sống của người dân các xã liên quan (Đại Đoàn 
Kết 2015; Nhân Dân 2017). Các chỉ dấu ô nhiễm có thể nhận diện trực tiếp như: ô 
nhiễm tiếng ồn, khói bụi, mùi hôi và nguồn nước thải nặng mùi khiến toàn bộ đoạn 
sông rộng gần 2km quanh các nhà máy bị đổi màu thấy rõ. Quan sát vào thời điểm 
triều cường, nguồn nước từ các nhà máy dễ dàng đi theo các sông rạch vào tận cống 
lấy nước của các hộ dân nuôi tôm ở xã Phong Điền. Trong khi đó, nhiều hộ dân 
thuộc địa bàn xã Khánh Hải phản ánh rằng họ phải hứng chịu ảnh hưởng thường 
xuyên của không khí ô nhiễm dẫn đến lo ngại về nguy cơ nhiễm bệnh và suy giảm 
hoạt động sản xuất kinh doanh hộ gia đình. 

 
Hình 1. Vị trí và quy mô KCN Sông Đốc 

(Nguồn: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau) 

Điều đáng nói là KCN Sông Đống hiện chưa có khu xử lý nước thải tập trung. Vì 
vậy, chính quyền địa phương (cấp xã) và cộng đồng càng thêm lo ngại về nguy cơ ô 
nhiễm nguồn nước ngầm – nguồn cung nước ngọt duy nhất cho cả khu vực vào mùa 
khô hạn bởi các nhà máy bột cá và tái chế bọc nilong thường chọn cách chôn lấp chất 
thải hoặc tuồng ra sông rạch. Các cộng đồng sống hai bên bờ sông và vùng cửa sông 
Ông Đốc (người địa phương gọi là “Xóm Đảo” – nơi tập trung hầu hết dân cư là người 
nhập cư từ Miền Bắc, không có đất sản xuất) vốn lệ thuộc hoàn toàn vào đánh bắt và 
nuôi hải sản trên sông và cửa biển nay cũng đang gặp thách thức do nguồn nước ô 
nhiễm và diện tích rừng ngập mặn – nơi trú ngụ của tôm cá – bị thu hẹp. 
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Hình 2. Khu vực lấn sông Ông Đốc (trái) và nguồn thải từ các nhà máy trong KCN  

(Nguồn: nhóm nghiên cứu chụp tháng 2/2018) 

Cho đến nay, Ban Quản lý khu công nghiệp và cơ quan chức năng cấp tỉnh vẫn 
chưa có động thái quy hoạch lại để chấn chỉnh tình trạng ô nhiễm. Khảo sát ý kiến người 
dân cho thấy việc quy hoạch dự án KCN từ nhiều năm trước cũng hoàn toàn thiếu vắng 
sự tham vấn ý kiến cộng đồng. Các đánh giá tác động tích lũy (CIA) và đánh giá tác 
động cộng đồng – nhất là về sinh kế và sức khỏe – cũng không được công bố hay tham 
vấn với cộng đồng địa phương. 

Phản ánh của người dân địa phương cũng cho thấy cơ quan chức năng cấp tỉnh 
cũng nhiều lần đến đo đạt, quan trắc và xử phạt vi phạm ở các nhà máy. Tuy nhiên, các 
sự kiện này diễn ra không có sự tham vấn với cộng đồng, không đánh giá tác động đến 
cộng đồng và thường không công bố kết quả xử lý công khai. Vì vậy, cho đến nay người 
dân chưa tiếp cận được bất kỳ kết luận nghiên cứu đánh giá tác động nào – từ góc độ 
khoa học lẫn hành chính – để làm cơ sở trả lời cho sự lo ngại của họ: có hay không các 
nguồn thải ô nhiễm gây tổn hại đến sức khỏe, sinh kế và môi trường sinh thái? Sự hoang 
mang, lo sợ lẫn bất bình của cộng đồng xung quanh các nhà máy hiện nay xuất phát từ 
những gì họ chứng kiến: khói bụi, mùi hôi, những “núi” rác thải và nguồn nước đen kịt 
nặng mùi. Các cuộc họp cử tri ở huyện, mà theo trình bày của người dân, thường kết 
luận bằng những trấn an từ các đại biểu dân cử và lãnh đạo địa phương. Nhưng với 
người dân, họ vẫn không tìm được cơ sở nào để thuyết phục họ yên tâm sống cùng các 
nguồn ô nhiễm đó. 

Chính vì vậy, dự án nghiên cứu “Đánh giá tác động môi trường và cộng đồng 
của Khu công nghiệp Sông Đốc” được thực hiện nhằm mục tiêu tạo ra một kết luận 
khoa học cụ thể về mức độ tác động của KCN Sông Đốc đến cộng đồng và môi trường 
sinh thái ở địa phương. Kết quả nghiên cứu sẽ làm cơ sở tham vấn chính sách cho 
chính quyền địa phương trong việc quy hoạch phát triển khu công nghiệp này một 
cách bền vững – hài hòa lợi ích phát triển kinh tế với lợi ích cộng đồng và bảo tồn môi 
trường sinh thái. 
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2.  MỤC TIÊU 
- Công bố Báo cáo đánh giá toàn diện tác động của hoạt động công nghiệp đến 

cộng đồng (sinh kế, sức khỏe, an ninh trật tự) và môi trường (ô nhiễm nguồn 
nước mặt và không khí); 

- Đề xuất các khuyến nghị chính sách cần thiết để đảm bảo cân bằng lợi ích 
giữa các bên liên quan: doanh nghiệp/khu công nghiệp – người dân (nông 
dân, ngư dân) – môi trường. 

3.  ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 
Dự án nghiên cứu này tập trung vào 3 nội dung sau đây: 

1. Đánh giá tác động của KCN đến môi trường bằng cách triển khai đo đạc, 
quan trắc ngoài thực địa ở 2 đối tượng: nước thải và không khí. Trên cơ sở 
đó đánh giá chất lượng môi trường nước mặt và không khí để nhận diện 
mức độ ô nhiễm; 

2. Đánh giá mức độ tác động của KCN đến đời sống xã hội của cộng đồng xung 
quanh (2 xã, 1 thị trấn) thông qua phiếu điều tra và phỏng vấn sâu; 

3. Nghiên cứu và đề xuất các khuyến nghị chính sách cho địa phương. 

Về phạm vi địa lý/không gian, nghiên cứu chủ yếu thực hiện ở các khóm/ấp xung 
quanh KCN thuộc địa bàn xã Phong Điền, xã Khánh Hải và thị trấn Sông Đốc. Trong 
đó, nghiên cứu tác động môi trường nước tập trung thực hiện ở thị trấn Sông Đốc và 
xã Phong Điền. Đây là khu vực có nhu cầu khai thác nguồn nước sông rạch rất lớn cho 
sinh hoạt, nuôi tôm và khai thác hải sản tự nhiên. 

4.  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Nội dung và các bước thực hiện nghiên cứu đánh giá tác động môi trường của dự 

án này tuân thủ theo hướng dẫn của Nghị định 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 
14/2/2015 về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch 
bảo vệ môi trường và Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi 
trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Theo đó, nhóm nghiên cứu đã triển khai các 
phương pháp sau đây: 

4.1. Phương pháp liệt kê và ma trận 

Trong nghiên cứu, hàng loạt dữ liệu thô và dữ liệu thứ cấp được tổng hợp và 
phân tích, trích xuất dưới dạng bảng số liệu cho phép thể hiện các tác động và cung 
cấp các minh chứng cần thiết cho các luận điểm nghiên cứu. 

4.2. Phương pháp thực địa 

Nhóm nghiên cứu thực hiện khảo sát thực địa để đánh giá hiện trạng và xác định 
đối tượng cụ thể cho nghiên cứu. Phương pháp này còn đóng vai trò quan trọng trong 
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việc thu thập mẫu, kiểm tra nhanh, quan trắc tại chỗ và phỏng vấn sâu để thu thập dữ 
liệu sơ cấp cho nghiên cứu. 

4.3. Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm 

Bên cạnh việc đo nhanh và quan trắc ngoài thực địa, các mẫu nước thu thập từ 
hiện trường sẽ được bảo quản theo quy chuẩn và vận chuyển đến phòng thí nghiệm 
chuyên ngành để xử lý và phân tích chuyên sâu. 

4.4. Phương pháp so sánh 

Từ kết quả phân tích và dữ liệu thu thập, nhóm nghiên cứu sẽ thực hiện so sánh, 
đối chiếu với các quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn do Nhà nước ban hành. Trên cơ sở 
so sánh kết quả nghiên cứu với các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng sẽ cho phép xác 
định được mức độ tác động và ô nhiễm theo từng chỉ số cụ thể. 

4.5. Phương pháp bản đồ 

Bản đồ được sử dụng nhiều trong nghiên cứu vừa là cơ sở xác định vị trí thu thập 
mẫu và quan trắc ngoài thực địa, vừa là cơ sở để xác định phạm vi và quy mô ảnh 
hưởng của KCN. Ngoài ra, từ kết quả phân tích định lượng, nhóm nghiên cứu còn thể 
hiện kết quả trực quan trên các bản đồ chuyên đề minh họa trong nghiên cứu. 

4.6. Phương pháp phỏng vấn 

Dữ liệu quan trọng nhất để đánh giá tác động kinh tế-xã hội của dự án công 
nghiệp là từ cộng đồng. Nhóm nghiên cứu tiến hành phát bảng hỏi và thực hiện phỏng 
vấn sâu với các nhóm mẫu được chọn ngẫu nhiên. Căn cứ quy mô dân cư và phạm vi 
tác động ngoài thực địa, nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát 100 hộ dân thuộc địa bàn 
các khóm/ấp thuộc xã Phong Điền (2 ấp), xã Khánh Hải (1 ấp) và thị trấn Sông Đốc (2 
khóm). Trong đó, chọn ra 20 hộ dân có cân nhắc tính cân bằng về giới và độ tuổi cùng 
ngành nghề (trí thức, buôn bán, nông dân) để thực hiện phỏng vấn sâu. 

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện báo cáo đánh giá, nhóm nghiên cứu còn tiến 
hành tham vấn ý kiến từ một số chuyên gia có kinh nghiệm trong lập báo cáo đánh giá 
tác động môi trường. 
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PHẦN NỘI DUNG 

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN 

Trong nỗ lực thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, nhiều địa phương đã tạo mọi 
điều kiện thuận lợi cho các khu công nghiệp, khu chế xuất hình thành. Trong khi tác 
động tích cực về kinh tế mà các KCN mang lại còn chưa thực sự rõ rệt, môi trường và 
hoàn cảnh xã hội ở địa phương nhiều nơi đang bị ảnh hưởng bởi tác động tiêu cực từ 
các nguồn thải không được xử lý nghiêm túc hoặc thải trực tiếp từ các nhà máy. Nước 
ta những năm qua liên tục chứng kiến nhiều “sự cố môi trường” xuất hiện rải rác từ 
Bắc vào Nam. Các vụ vi phạm an ninh môi trường ở các KCN được quan tâm nhiều 
thường là những vụ việc có tính chất nghiêm trọng và phạm vi ảnh hưởng lớn, như sự 
cố môi trường nhà máy Bauxite-nhôm Tân Rai (Lâm Đồng) năm 2014; ô nhiễm nhiệt 
điện Vĩnh Tân 1&2 (Bình Thuận) năm 2015-2016, “sự cố môi trường biển” Formosa 
Hà Tĩnh năm 2016, … Đây là những vụ việc đỉnh điểm về bức tranh an ninh môi 
trường nhiều mảng tối ở Việt Nam. Ở phạm vi địa phương, thực trạng ô nhiễm môi 
trường mà nguyên nhân chủ yếu từ các hoạt động phát triển công nghiệp thiếu bền 
vững đang trở nên phổ biến và gây nhiều ý kiến trái chiều trong nhân dân. 

Chính vì vậy, việc triển khai nghiên cứu và đánh giá thường xuyên các chỉ số 
môi trường và xã hội ở các KCN sẽ giúp phát hiện kịp thời những tác động tiêu cực so 
với ngưỡng cho phép và nhận diện được xu hướng tác động tiếp theo để điều chỉnh, 
ứng phó. Ở phần này, chúng tôi đề cập cơ sở lý thuyết cho 3 vấn đề/đối tượng nghiên 
cứu chính trong đề tài làm cơ sở phục vụ đánh giá tác động, gồm: cơ sở lý thuyết về ô 
nhiễm công nghiệp và cơ sở lý thuyết về phát triển công nghiệp nông thôn và đời sống 
cộng đồng.  

1. TỔNG QUAN VỀ Ô NHIỄM CÔNG NGHIỆP 

1.1. Khái niệm và phân loại 

Được cho là bắt nguồn ở một số nước châu Âu từ thế kỷ XVIII, công nghiệp hóa 
đã trở nên phổ biến trên toàn thế giới vào nửa cuối thế kỷ XIX và đưa con người vào 
giai đoạn văn minh mới. Tuy nhiên, công nghiệp hóa không chỉ tạo ra những thay đổi 
và tiến bộ tích cực, mà nó còn kéo theo những hệ lụy môi trường và xã hội đáng kể. 
Tác động tiêu cực từ công nghiệp hóa được gọi là “ô nhiễm công nghiệp”. 

Về mặt lý thuyết, ô nhiễm công nghiệp là một thuật ngữ chỉ “hệ quả không mong 
muốn” khi các nhà máy, xí nghiệp phát thải ra môi trường những thành phần gây hại 
đến môi trường, đa dạng sinh thái và sức khỏe con người (Encyclopedia Online; Wan 
Rong 2016; Commission for Environmental Cooperation 2004). 

Ngày nay, tiến bộ khoa học đã làm đa dạng hóa hoạt động sản xuất công nghiệp. 
Hầu hết các ngành công nghiệp đều có sự chuyên môn hóa cao nhưng đồng thời thế 
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hiện sự liên kết và lệ thuộc chặt chẽ lẫn nhau nhiều hơn. Tuy vậy, hầu hết các ngành 
công nghiệp đều tạo ra áp lực lớn đến môi trường và xã hội với những mức độ khác 
nhau. Trong đó, một số ngành công nghiệp được xem là gây ô nhiễm nhiều nhất gồm 
các ngành khai thác và chế biến khoáng sản, công nghiệp vật liệu xây dựng, công 
nghiệp giấy và hóa chất, công nghiệp năng lượng (nhiệt điện than, điện gió…), công 
nghiệp thuộc da và chế biến, v.v.. (Pure Earth 2012; Peter 2014). 

Theo Robert và Cleveland (2007), mặc dù mỗi ngành công nghiệp sẽ có những 
tác động tiêu cực khác nhau với môi trường xung quanh, nhưng chúng thường tạo ra ô 
nhiễm ở một, một vài hoặc tất cả 4 nhóm chính sau đây: 

- Ô nhiễm nguồn nước (nước mặt và nước ngầm); 

- Ô nhiễm không khí; 

- Ô nhiễm đất; 

- Ô nhiễm tiếng ồn. 

Theo đặc điểm phát thải, ô nhiễm công nghiệp được xác định xuất phát từ các 
nguồn cơ bản như: 

- Nguồn một điểm: ô nhiễm do một điểm phát thải cố định là các nhà máy, xí 
nghiệp (nhiệt điện, hóa chất, tái chế…). 

- Nguồn nhiều điểm: toàn bộ khu vực tham gia sản xuất (khu, cụm, điểm công 
nghiệp). 

- Nguồn đường dây: đốt nhiên liệu hóa thạch trong chu trình tự động hóa. 

- Nguồn không điểm: ô nhiễm trong quá trình vận chuyển (vật liệu xây dựng, 
nguyên vật liệu,…). 

1.2. Đặc điểm ô nhiễm công nghiệp 

1.2.1. Ô nhiễm nguồn nước: 

Nước thải từ các KCN có thành phần hết sức đa dạng và phức tạp, trong đó phổ 
biến nhất là các chất rắn lơ lững, chất hữu cơ, dầu mỡ, kim loại nặng và vi sinh vật/vi 
trùng. Nước thải công nghiệp được sinh ra trong suốt chu trình sản xuất, từ các công 
đoạn tiền sản xuất, sản xuất và các hoạt động phục vụ cho sản xuất như nước thải khi 
tiến hành vệ sinh công nghiệp, bảo trì, bảo dưỡng hay hoạt động sinh hoạt của công 
nhân viên. Nước thải công nghiệp đa phần là ở dạng lỏng, có màu sắc và mùi khác 
nhau tùy loại hình sản xuất và nguyên liệu, hóa chất đầu vào. 

Các hợp chất hữu cơ và các kim loại nặng phát sinh từ các quá trình công nghiệp 
hiện đại, nếu thải ra ngoài môi trường, có thể gây tác động đến sức khoẻ con người và 
các thảm hoạ môi trường. Trong nhiều trường hợp, nước thải từ ngành công nghiệp 
không chỉ xả trực tiếp ra sông, hồ, mà nó còn thấm xuống lòng đất và gây ô nhiễm 
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nguồn nước ngầm và các giếng. Ở nhiều quốc gia đang phát triển, hơn 70% chất thải 
công nghiệp chưa qua xử lý được xả vào nguồn nước và gây ô nhiễm nguồn nước cấp 
(UN Water 2017). Chính vì vậy, nếu không được kiểm soát, nước thải công nghiệp có 
thể sẽ là nguồn ô nhiễm rất độc hại. Ô nhiễm từ nước thải làm giảm giá trị đất, làm 
tăng nguy cơ thiếu bền vững do gây ra nhiều tác động đến sức khoẻ con người và hệ 
sinh thái. Đây chính là mất mát rất khó khôi phục được. 

1.2.2. Ô nhiễm không khí: 

Ô nhiễm không khí là loại ô nhiễm phổ biến thứ 2 sau ô nhiễm nguồn nước. Ô 
nhiễm không khí càng nghiêm trọng ở những KCN có công nghệ lạc hậu và thiếu đầu 
tư trang thiết bị đạt chuẩn. Hiện nay, vấn đề quan tâm nhất về ô nhiễm không khí ở các 
nhà máy là ô nhiễm bụi, khí độc (CO, CO2, SO2, NOx, CH4, H2S, NH3, Pb, VOCs…) 
và ô nhiễm phóng xạ. Sản xuất công nghiệp tạo ra lượng khí thải có nồng độ độc hại 
cực cao, tập trung ở một không gian nhỏ, và tùy thuộc vào quy mô sản xuất và nhiên 
liệu sử dụng thì lượng chất độc hại và loại chất độc hại sẽ khác nhau. 

Ô nhiễm không khí do sản xuất công nghiệp gây ra thường tạo ra tác động rất 
nghiêm trọng đối với mọi sinh vật. Đối với con người, tùy vào mức độ ô nhiễm, nồng 
độ các chất khí ô nhiễm hoặc mật độ và kích thước bụi, hậu quả để lại là hang loạt 
những bệnh tật nan y như bệnh hô hấp, tim mạch, thần kinh, ung thư… (Viện Sức 
khỏe nghề nghiệp và Môi trường 2017). 

1.2.3. Ô nhiễm đất: 

Sản xuất công nghiệp tạo ra một lượng lớn chất thải hữu cơ và vô cơ ở dạng rắn, 
hoặc bán lỏng. Lượng chất thải này nếu bị chôn vào đất sẽ mau chóng làm cho vùng 
đất đó bị ô nhiễm. Do đặc tính mao dẫn trong đất nên nguồn ô nhiễm sẽ dần lây lan ra 
xung quanh, tạo ra ô nhiễm diện rộng. Ngoài ra, nước thải công nghiệp cũng là nguồn 
gây ô nhiễm đất đai, phá huỷ sự cân bằng của hệ sinh thái đất (Hillel 2008).  

Hậu quả đến sức khỏe khi tiếp xúc với đất ô nhiễm rất khác nhau tùy thuộc vào 
loại chất gây ô nhiễm, cách thức tấn công và tính dễ bị tổn thương của người dân khi 
tiếp xúc. Tiếp xúc mãn tính với chrome, chì và các kim loại khác, xăng dầu, dung môi, 
và nhiều công thức thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ có thể gây ung thư, có thể gây ra rối 
loạn bẩm sinh, hoặc có thể gây ra các bệnh mãn tính khác. Nồng độ của các chất tự 
nhiên trong công nghiệp hoặc nhân tạo, chẳng hạn như nitrat và amoniac kết hợp với 
phân gia súc từ các hoạt động nông nghiệp, cũng đã được xác định là mối nguy hiểm 
sức khỏe trong đất và nước ngầm (Hillel 2008; Bethany 2017). 

1.2.4. Ô nhiễm tiếng ồn: 

Những năm gần đay, ô nhiễm tiếng ồn ngày càng ảnh hưởng trực tiếp đến chất 
lượng sống của người dân ở khắp các đô thị trên cả nước. Đáng lo hơn là loại ô nhiễm 
này đang lan tỏa dần về khu vực nông thôn, tỷ lệ thuận với tốc độ phát triển công 
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nghiệp ở các địa phương. Theo Kết quả nghiên cứu và đánh giá của Viện Sức khoẻ 
nghề nghiệp và Môi trường (2017), ở các khu công nghiệp, người lao động ở mọi 
ngành nghề đều phải tiếp xúc với tiếng ồn. Trong tổng số khoảng 52 triệu người lao 
động, có khoảng 10-15 triệu người phải tiếp xúc với tiếng ồn cao hơn mức quy định. 

Ngoài tiếng ồn công nghiệp trong các nhà máy, tiếng ồn phát ra từ xe cộ và từ 
các hoạt động giải trí trong đời sống, nhất là âm nhạc cường độ lớn cũng làm tổn hại 
sức khỏe của chúng ta, thường gặp nhất là chứng ù tai, mất tập trung, stress…  

Ở khu vực nông thôn, nguồn gây ô nhiễm tiếng ồn phổ biến nhất là từ các nhà 
máy, xí nghiệp bởi mật độ xe cộ vận hành ở vùng quê thường hạn chế. Chính vì vậy, 
việc xác định các chỉ số về độ ồn, độ rung môi trường, kiểm tra sàng lọc thính lực… 
cần được triển khai ở các vùng nông thôn đang công nghiệp hóa để theo dõi diễn biến 
ô nhiễm và có biện pháp ứng phó kịp thời. 

1.3. Các nguyên tắc quản lý ô nhiễm công nghiệp 

Để giảm thiểu các tác động và nguy cơ ô nhiễm công nghiệp, một số nguyên tắc 
trong quy hoạch và quản lý công nghiệp cần được quan tâm thực thi đúng mức:1 

- Quản lý từ “nguồn vào” (control at source). Nguyên tắc này đòi hỏi các nhà 
quy hoạch phải xác định loại tài nguyên/nguyên liệu đầu vào cho ngành công 
nghiệp/nhà máy dự định phát triển để đánh giá tiềm năng và mức độ gây ô 
nhiễm của nó, từ đó đi đến quyết định có phát triển loại hình công nghiệp đó 
hay không hoặc nếu phát triển thì chiến lược và kỷ thuật xử lý ô nhiễm ra sao. 
Ngoài ra, “nguồn” còn ám chỉ việc phê duyệt công nghệ và máy móc lắp đặt 
cho sản xuất. Đây là yếu tốt quyết định đến mức độ ô nhiễm của mỗi nhà 
máy. Kỹ thuật, công nghệ và máy móc càng tiên tiến càng tránh thất thoát 
nguyên liệu trong khi giảm thiểu mức độ gây ô nhiễm. 

- Lựa chọn địa điểm phù hợp. Nhà chức trách cần có trách nhiệm nghiên cứu 
địa điểm để quy hoạch KCN cho phù hợp đảm bảo lợi ích kinh tế trong khi tối 
thiểu hóa mức độ tác động đến môi trường sinh thái và cộng đồng. 

- Hệ thống xử lý chất thải công nghiệp luôn luôn phải có và phải đảm bảo vận 
hành nghiêm túc dưới sự giám sát chặt chẽ từ chính quyền và cộng đồng. 

- Tăng cường độ che phủ xung quanh các nhà máy, KCN là một giải pháp quan 
trọng vừa giảm thiểu phát tán nguồn ô nhiễm (tiếng ồn, mùi hôi, khói bụi…) 
vừa tái tạo một phần môi trường sinh thái bị phá hủy cho công nghiệp hóa. 

- Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cần được triển khai nghiêm túc và theo 
chu kỳ để kịp thời nhận diện và đánh giá mức độ ô nhiễm của hoạt động công 
nghiệp đối với môi trường xung quanh. 

                                                             
1 Dựa theo Dự án Quản lý ô nhiễm công nghiệp ở Việt Nam do World Bank tài trợ (2012-2018). 
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2. TÁC ĐỘNG XÃ HỘI CỦA KHU CÔNG NGHIỆP 
Việc đánh giá tác động xã hội của KCN dựa vào 2 khía cạnh: tác động tích cực 

và tác động tiêu cực. Tương tự tác động về môi trường, các KCN thường tạo ra nhiều 
tác động phức tạp đến cộng đồng địa phương. Theo đó, tác động về mặt xã hội của 
KCN sẽ được đánh giá qua 7 khía cạnh theo mô hình nghiên cứu đánh giá tác động xã 
hội của Nguyễn Bình Giang (2012) (hình 3). Tuy nhiên, trong phạm vi nghiên cứu 
này, chúng tôi chỉ tập trung phân tích và làm rõ 5 khía cạnh quan trọng nhất là việc 
làm, thu nhập-mức sống, biến động dân cư, cơ sở hạ tầng và sức khỏe cộng đồng. Hai 
vấn đề về trật tự xã hội và văn hóa-truyền thống sẽ được lồng ghép vào các khía cạnh 
đã đề cập. 

 
Hình 3. Mô hình đánh giá tác động xã hội của KCN  

(Nguồn: Nguyễn Bình Giang 2012)
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2.1. Tác động về lao động – việc làm 

Sự ra đời các KCN sẽ tạo ra cơ hội việc làm cho cư dân địa phương qua 3 kênh: 
việc làm trực tiếp cho lao động phổ thông và lao động có kỹ năng; việc làm gián tiếp; 
và việc làm thời vụ (Nguyễn Bình Giang 2012). Theo các thống kê của Vũ Quốc Huy 
(2011) và Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam (2009), trung bình mỗi hecta đất nông 
nghiệp cần 10-12 lao động nhưng 1 hecta đất công nghiệp hóa cần khoảng 70 lao 
động. Thêm vào đó, nhu cầu đối với các sản phẩm và dịch vụ bổ sung cho hoạt động 
của KCN sẽ tạo ra việc làm gián tiếp có lợi cho người dân địa phương, nhất là phụ nữ 
và người trên tuổi lao động (Nguyễn Bình Giang 2012). Các cơ hội việc làm gián tiếp 
phổ biến nhất là dịch vụ dân sinh (nhà trọ, ăn uống,…), buôn bán nhỏ lẻ và dịch vụ 
phụ trợ (du lịch, sản xuất…). 

  Tuy nhiên, sự hình thành các KCN không phải luôn luôn tạo ra cơ hội việc 
làm cho tất cả mọi người. Lao động tại chỗ thường quen việc đồng áng và thiếu trình 
độ và kỹ năng làm việc trong môi trường công nghiệp nên ít khi bám trụ được lâu 
dài. Nhiều trường hợp khác lại không được chủ đầu tư tuyển dụng do nhiều nguyên 
nhân (Nguyễn Bình Giang 2012). Chính vì vậy, vấn đề việc làm cho lao động địa 
phương, nhất là nông dân và phụ nữ, luôn là thách thức khi tiến hành công nghiệp 
hóa đất nông nghiệp. 

2.2. Tác động tới thu nhập và mức sống 

Khi vùng chuyên canh nông nghiệp bị thu hồi để nhường chỗ cho các nhà máy, 
người dân địa phương sẽ phải chuyển đổi sinh kế và do đó thu nhập cũng bị thay đổi 
mạnh mẽ. Ở mặt tích cực, chủ đầu tư sẽ có mức bồi thường thỏa thuận để đảm bảo 
nông dân đủ điều kiện tạo dựng cuộc sống mới ở nơi tái định cư. Mức đền bù giải tỏa 
lý tưởng sẽ tạo ra một khoản thu nhập rất lớn ngay lập tức cho nông dân và đây là 
nguồn vốn khởi nghiệp quan trọng cho tương lai của họ. Khoản thu nhập khả dĩ thứ 
hai chính là nguồn thu trực tiếp từ việc tham gia lao động ở các KCN hoặc tham gia 
cung cấp dịch vụ gián tiếp (nhà trọ, ăn uống, giải trí,…). Theo nghiên cứu của Nguyễn 
Bình Giang và cộng sự (2012), cộng đồng ở các khu vực quanh KCN thường có mức 
thu nhập cao hơn và ổn định so với sản xuất nông nghiệp. 

Tuy nhiên, thực tế các KCN bị bỏ hoang hoặc hoạt động kém hiệu quả đã tạo ra 
nhiều hệ lụy về mức sống của người dân. Lao động thất nghiệp hoặc lệ thuộc vào các 
KCN ít khởi sắc, trong khi môi trường bị ô nhiễm gia tăng khiến hoạt động sản xuất, 
đánh bắt bị sụt giảm sản lượng… đã khiến một bộ phận người dân gặp khó khăn, thậm 
chí “nghèo hơn” cuộc sống khi chưa công nghiệp hóa. Một khía cạnh khác cần quan 
tâm đó là thực tế người dân sau khi nhận tiền đền bù đã không tìm được sinh kế mới 
và mau chóng sử dụng hết khoản tiền đó dẫn đến “mất cả chì lẫn chài” trong thời gian 
ngắn (Sài Gòn Giải Phóng 2010). 
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2.3. Biến động về dân cư – trật tự xã hội 

Sự ra đời các KCN luôn dẫn đến sự biến động mau chóng và dễ thấy về cơ cấu 
dân cư ở địa phương. Gia tăng dân số cơ học và biến đổi trong cơ cấu dân số tạo ra sự 
xáo trộn xã hội không tránh khỏi. Ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, với số lượng 
90 huyện, thị/120 đơn vị hành chính cấp quận, huyện đều có KCN thì tỷ lệ di cư rất 
nhộn nhịp với mức 30-40% (Nguyễn Bình Giang 2012). Lao động nhập cư đến làm 
việc hoặc tìm cơ hội nghề nghiệp ở các KCN vùng nông thôn không chỉ là người nội 
tỉnh mà còn đến từ các tỉnh, thành khác thậm chí là từ nước ngoài tùy vào nhu cầu lao 
động và chính sách của nhà đầu tư. 

Cũng tùy vào đặc thù ngành công nghiệp mà sự biến động về cơ cấu dân số có 
đặc điểm khác nhau. Chẳng hạn, với các ngành công nghiệp chế biến xuất khẩu, tỷ lệ 
lao động nữ chiếm ưu thế, nhưng với các ngành kỹ thuật, xây dựng, nhiệt điện,… tỷ lệ 
lao động nam thường áp đảo. 

Nhìn chung, sự biến động về mặt dân cư ở địa phương thường tạo ra áp lực lớn 
về cơ sở hạ tầng, phúc lợi, dịch vụ và an ninh trật tự. Sự khác biệt về phong tục, ngôn 
ngữ, tôn giáo… thường tạo ra các xung đột cục bộ giữa người nhập cư và cư dân bản 
địa. Bên cạnh đó, cạnh tranh việc làm cũng là một hệ lụy tiêu cực của công nghiệp hóa 
ở nông thôn (Thanh Niên 2012; An ninh Thủ đô 2016). 

2.4. Thay đổi về cơ sở hạ tầng 

Sự ra đời các KCN sẽ tất yếu kéo theo quá trình đô thị hóa, bắt đầu bằng việc ra 
đời các dịch vụ phụ trợ như giải trí, buôn bán, kinh doanh dịch vụ ăn uống,… và sự du 
nhập nhanh chóng lối sống đô thị. Gia tăng dân số mạnh mẽ sẽ đẩy mạnh nhu cầu về 
nhà ở, y tế, đi lại và giải trí. Trong bối cảnh đó, hàng loạt công trình dân sinh, công 
trình công cộng (công viên), hạ tầng giao thông và thông tin liên lạc được xây dựng 
kết nối với các đô thị gần kề. Vì vậy, công nghiệp hóa thúc đẩy hiện đại hóa nông thôn 
và xóa nhòa khoảng cách phát triển giữa nông thôn và thành thị. 

Nhưng ở chiều ngược lại, việc bùng nổ mạng lưới hạ tầng cơ sở thiếu quy hoạch 
và cân nhắc thận trọng sẽ dễ tạo ra nhiều hệ lụy tiêu cực. Sự phát triển quá mức cơ sở 
hạ tầng sẽ tạo áp lực lớn đến môi trường sinh thái (nước thải sinh hoạt, sụt lút nền đất, 
sụt giảm nguồn nước ngầm, thu hẹp diện tích rừng, xáo trộn đa dạng sinh học…) trong 
khi gia tăng các bất ổn xã hội (tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội, ô nhiễm môi 
trường…). Chính vì vậy, công nghiệp hóa ở nông thôn cần có giới hạn trong sự tính 
toán cân bằng nhu cầu phát triển kinh tế của địa phương trong khi vẫn đảm bảo yêu 
cầu bảo tồn bản sắc và môi trường sinh thái đặc thù. 

2.5. Tác động đến sức khỏe cộng đồng 

Như phân tích ở phần 1, hoạt động sản xuất công nghiệp luôn tạo ra ô nhiễm 
công nghiệp rất đáng quan ngại. Nước thải từ các khu công nghiệp không được xử lý 



13 

gây ô nhiễm nước mặt và nước ngầm, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước cấp 
và có thể thông qua chuỗi thức ăn (cây trồng, vật nuôi) gây ảnh hưởng xấu tới sức 
khỏe con người. Các bệnh chủ yếu liên quan đến chất lượng nước là bệnh đường ruột, 
các bệnh do ký sinh trùng, vi khuẩn, virus, nấm mốc…, các bệnh do côn trùng trung 
gian và các bệnh do vi yếu tố và các chất khác trong nước (Nguyễn Bình Giang 2012). 
Ngoài ô nhiễm nguồn nước, các KCN còn tạo ra ô nhiễm nghiêm trọng về không khí, 
ô nhiễm tiếng ồn và ô nhiễm đất.2 Vấn nạn ô nhiễm từ các KCN không chỉ ảnh hưởng 
trước tiên đến người lao động mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cộng đồng và hệ sinh 
thái địa phương. Ở phạm vi lớn hơn, vấn đề ô nhiễm công nghiệp đang trở thành một 
thách thức khó giải quyết của đất nước, làm suy thoái môi trường đe dọa trực tiếp đến 
các thành quả về phát triển kinh tế - xã hội, cũng như tác động lâu dài đến sức khỏe 
của nhiều thế hệ (Nhân Dân 2013). 

                                                             
2 Lấy chất thải rắn ở các KCN làm ví dụ. Thống kê cho thấy, năm 2011 mỗi ngày các KCN nước ta thải ra khoảng 
tám nghìn tấn chất thải rắn, tương đương khoảng ba triệu tấn một năm. Tuy nhiên, lượng CTR đang tăng lên 
cùng với việc gia tăng tỷ lệ lấp đầy các KCN, nếu như tính trung bình cả nước, năm 2005 - 2006, một ha diện 
tích đất cho thuê phát sinh CTR khoảng 134 tấn/năm, thì đến năm 2008 - 2009, con số này đã tăng lên 204 
tấn/năm (tăng 50%). Sự gia tăng phát thải trên đơn vị diện tích đã phản ánh sự thay đổi trong cơ cấu sản xuất 
công nghiệp, xuất hiện các ngành có mức phát thải cao và quy mô ngày càng lớn tại các khu công nghiệp và dự 
báo tổng phát thải CTR từ các KCN năm 2015 sẽ vào khoảng 6 đến 7,5 triệu tấn/năm và đến năm 2020 đạt từ 9 
đến 13,5 triệu tấn/năm (Nhân Dân 2013). 
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CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 

1.  VỊ TRÍ ĐỊA LÝ – HÀNH CHÍNH 
Nghiên cứu này được thực hiện tại KCN Sông Đốc và các khóm/ấp tiếp giáp 

KCN thuộc địa bàn các xã Phong Điền (phía nam), Khánh Hải (phía bắc) và thị trấn 
Sông Đốc (phía đông) thuộc huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau (hình 4). 

 
Hình 4. Bản đồ hành chính huyện Trần Văn Thời  

(Nguồn: UBND huyện Trần Văn Thời) 

Ở xã Khánh Hải, địa bàn nghiên cứu được chọn là ấp Trùm Thuật A (tiếp giáp 
phía bắc của KCN. Ở thị trấn Sông Đốc, cộng đồng dân cư ở khóm 5, 12 được chọn để 
đánh giá tác động. Ở phía nam, ấp Vàm Xáng và ấp Thị Kẹo là hai địa phương chính 
được chọn để nghiên cứu. 

2.  ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - XÃ HỘI 
Địa bàn nghiên cứu có đặc thù tập trung dân số đông đúc, mật độ khá dày đặc. 

Đặc biệt, thị trấn Sông Đốc là đô thị loại IV và đang trong giai đoạn phát triển thành 
thị xã trọng yếu của tỉnh Cà Mau nên đặc điểm dân cư khá phức tạp. Dân số thông kê 
đến năm 2017 của thị trấn là trên 43.000 người, mật độ khoảng 1,800 người/km2 (Cục 
thống kê tỉnh Cà Mau). Đối với xã Phong Điền và xã Khánh Hải, tổng số dân thống kê 
sơ bộ lần lượt là 21.256 người và 18.075 người, đạt mật độ từ 128 – 136 người/km2 
(2017).3 

Về đặc điểm kinh tế, hầu hết dân cư ở thị trấn Sông Đốc hoạt động trong lĩnh vực 
thương nghiệp, mua bán nhỏ lẻ và lao động nghề biển (đánh bắt hải sản). Một số khóm 
tiếp giáp Khánh Hải và Phong Điền có thêm hoạt động trồng rau màu và nuôi tôm 
                                                             
3 UBND xã Phong Điền và Khánh Hải. 
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nước lợ. Ở xã Phong Điền, hoạt động kinh tế chủ yếu là nuôi tôm quảng canh và thâm 
canh. Còn địa bàn xã Khánh Hải, do là vùng ngọt hóa nên hoạt động sản xuất nông 
nghiệp tương đối đa dạng, gồm trồng lúa, ràu màu và cây ăn trái, chăn nuôi gia súc, 
gia cầm và nuôi cá. 

Về đặc điểm dân cư, thị trấn Sông Đốc có cơ cấu dân tộc đa dạng do là nơi thu 
hút dân nhập cư, nhất là những người làm nghề biển và thương mãi. Tuy nhiên, nhìn 
chung cả 3 địa phương đều có mặt đầy đủ các nhóm dân tộc Kinh, Hoa, Khmer và một 
tỷ lệ nhỏ các dân tộc khác (bảng 2). 

Bảng 1. Cơ cấu dân số theo dân tộc ở địa bàn nghiên cứu (Đơn vị: %) 

 Kinh Hoa Khmer Khác 

Thị trấn Sông Đốc 81,4 12,5 3,7 2,4 

Xã Khánh Hải 88,1 4,4 5,7 1,8 

Xã Phong Điền 92,8 3,0 3,3 0,9 
Nguồn: UBND các xã và thị trấn thuộc địa bàn nghiên cứu 

Nhìn chung, dân cư ở địa phương phân bố gắn liền với sông rạch. Ở các khu vực 
ngã ba, ngã tư sông và các doi, vịnh, mật độ dân cư phân bố dày đặc, hình thành các 
chợ hoặc thị tứ, trung tâm mua sắm nhộn nhịp. Ở các xóm, ấp, hoạt động sản xuất và 
sinh hoạt cũng gắn liền với các con kênh do nguồn nước mưa và nước sông đóng vai 
trò quan trọng trong tưới tiêu và sinh hoạt. 

3.  ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN 
Về cơ bản, địa hình các xã Phong Điền, Khánh Hải và thị trấn Sông Đốc là vùng 

đất thấp, dễ bị ngập nước khi triều cường hoặc vào mùa mưa. Càng gần sát mé biển, 
địa hình có phần nhô cao. Ven đoạn sông Ông Đốc tạo thành ranh giới tự nhiên giữa 
Phong Điền và Khánh Hải là loại hình sinh thái đặc thù, rừng sinh thái ngập mặn được 
phân bố dọc hai bên bờ sông có tác dụng giữ đất và tạo bãi. Tuy nhiên, từ năm 2010 
đến nay, dải rừng tự nhiên này bị thu hẹp và đang biến mất do quy hoạch lấn sông làm 
nơi neo đậu ghe tàu và xây dựng hạ tầng công nghiệp. 

Cũng giống như đặc điểm khí hậu tỉnh Cà Mau, đặc trưng của khí hậu của Phong 
Điền, Khánh Hải và thị trấn Sông Đốc là khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, với 
nền nhiệt độ cao, trung bình khoản 27-29oC/năm. Khí hậu nơi đây được chia thành 2 
mùa: mùa mưa và mùa khô. Trong đó, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ 
tháng 12 đến tháng 4 năm sau.4 

Về điều kiện tự nhiên, tài nguyên đất tương đối đa dạng gồm đất phù sa sông, đất 
phèn và đất mặn phân bố đều khắp các xã Phong Điền, Khánh Hải và thị trấn Sông 
Đốc. Mỗi nhóm đất tạo nên lợi thế riêng cho phát triển kinh tế như trồng lúa và rau 

                                                             
4 Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Cà Mau (http://www.camau.gov.vn/) 
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màu (đất phù sa sông), trồng cây công nghiệp hàng năm (đất phèn) và nuôi thủy sản 
nước lợ (đất mặn). 

Tài nguyên sinh vật, nhất là thủy hải sản, ở Phong Điền, Khánh Hải và thị trấn 
Sông Đốc rất dồi dào. Ngoài lượng thủy sản nước ngọt (Khánh Hải), cư dân trong 
vùng có phát triển mạnh hoạt động đánh bắt thủy sản nước lợ và mặn. Ở khu vực cửa 
sông Ông Đốc là hệ sinh thái giao thoa nước lợ với bãi bồi và rừng ngập mặn. Đây 
cũng được xem là nơi trú ngụ và sinh trưởng của nhiều loài hải sản như tôm, cua và 
các loài nhuyễn thể…5 Chính vì vậy, khu vực này rất nhạy cảm với các hoạt động của 
con người, nhất là hoạt động công nghiệp. 

                                                             
5 Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Cà Mau (http://www.camau.gov.vn/) 
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CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ 
XÃ HỘI CỦA KCN SÔNG ĐỐC 

1.  GIỚI THIỆU KCN SÔNG ĐỐC 
KCN Sông Đốc (còn gọi là Cụm công nghiệp Sông Đốc) được thành lập theo 

Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 25/12/2007, diện tích 50ha để đáp ứng nhu cầu 
phát triển của các nhà đầu tư.  

Đến năm 2011, KCN Sông Đốc được UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt Quy hoạch 
chi tiết xây dựng tại Quyết định số 565/QĐ-UBND ngày 05/04/2011 với diện tích 
265,95 ha và đã được Thủ Tướng Chính phủ cho chủ trương điều chỉnh quy mô nhằm 
phù hợp với tình hình phát triển kinh tế- xã hội địa phương tại Công văn số 242/TTg – 
KTN ngày 25/02/2014 về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp 
tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Danh mục các khu công nghiệp quy hoạch phát triển 
đến năm 2020 của tỉnh Cà Mau như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn 
số 650/BKHĐT-QLKKT ngày 07/02/2014. Từ đó KCN Sông Đốc điều chỉnh giảm 
quy mô quy hoạch ban đầu từ 265,95 ha còn 145,45 ha, trong đó KCN Sông Đốc phía 
Nam quy mô 100 ha và KCN Sông Đốc phía Bắc quy mô 45,5 ha.6 

KCN được xác định ưu tiên đầu tư các ngành sản xuất thực phẩm thủy sản, sản 
xuất thức ăn chăn nuôi, hậu cần nghề cá, sửa chửa tàu thuyền, sản xuất ngư lưới cụ… 
nhằm phát huy tối đa lợi thế về kinh tế biển của địa phương. 

Hiện nay, KCN Sông Đốc hiện đang có khoảng 12 doanh nghiệp lớn hoạt động 
với ngành nghề chủ yếu là chế biến thủy sản (chả cá), bột cá, hậu cần đánh bắt và sửa 
chửa tàu thuyền (xem bảng 4). Tuy nhiên, toàn bộ KCN vẫn chưa có khu xử lý nước 
thải tập trung trong khi các nhà máy đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải 
nhưng hầu hết hoạt động không hiệu quả hoặc không được kiểm soát chất lượng nước 
thải đầu ra.7 

Bảng 2. Danh sách một số nhà máy có quy mô lớn trong KCN Sông Đốc 

STT Tên nhà máy Lĩnh vực hoạt động chính Ghi chú 
1. Cty Bột cá Phú Lộc Sản xuất bột cá  

2. Cty CP Hùng Vương 
Sông Đốc 

Sản xuất bột cá – chả cá  

3. Cty Sửa chữa đóng tàu 
Tấn Lợi 

Hậu cần nghề biển  

4. Cty Thủy sản Quốc Hiệp Chế biến thủy sản  

                                                             
6 Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cà Mau (http://banqlkkt.camau.gov.vn/) 
7 Công văn số 9103/UBND-XD về việc “Đề xuất dự án khu xử lý nước thải tập trung cho các KCN Khánh An, Hòa 
Trung và Sông Đốc – tỉnh Cà Mau” ngày 16/11/2017. 
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5. Cty Mỹ Thuyền Sản xuất bột cá  

6. Cty CP Bích Khải Sản xuất bột cá Đã bị xử phạt vì gây 
ô nhiễm môi trường 

7. Cty Sing Việt Sản xuất bột cá  

8. Cty Minh Phát Cà Mau Sản xuất bột cá Đã bị xử phạt vì gây 
ô nhiễm môi trường 

9. Cty Đăng Lợi Sản xuất bột cá Đã bị xử phạt vì gây 
ô nhiễm môi trường 

10. Cty CP thực phẩm  
Đại Dương 

Sản xuất bột cá,  
chế biến thủy sản 

Đã bị xử phạt vì gây 
ô nhiễm môi trường 

11. Doanh nghiệp  
Quốc Nam 

Sản xuất bột cá,  
chế biến thủy sản 

 

12. Cty Quang Bình Sản xuất nước đá,  
hậu cần nghề biển 

 

Nguồn:Sài Gòn Giải Phòng (2017) 

 
Hình 5. Bản vẽ quy hoạch chi tiết KCN Sông Đốc theo tỷ lệ 1/2000  

(Nguồn: Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cà Mau) 

 

 

Xã Phong Điền 

Xã Khánh Hải 

Thị trấn 

Sông Đốc 

Thị trấn 

Sông Đốc 
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2.  ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VỀ NGUỒN NƯỚC MẶT 

2.1.  Giới thiệu chung 

Ở Cà Mau, bên cạnh lợi thế phát triển kinh tế, làm giàu từ biển, hiện nay các 
hoạt động sản xuất đã gây tác động nghiêm trọng đến môi trường sinh thái, nhất là ô 
nhiễm nguồn nước, nhất là khu vực cửa biển và đô thị ven sông. Trong đó, vùng cửa 
sông và cửa biển Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời) được xem là một trong những 
“điểm đen” chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của ô nhiễm (Báo Tài nguyên và Môi trường 
2017; Dân Trí 2018). Hai nguyên nhân quan trọng nhất được nhìn nhận là (i) ý thức 
bảo vệ môi trường của cộng đồng còn hạn chế (thói quen vứt rác xuống sông rạch…) 
và (ii) hoạt động sản xuất công nghiệp thiếu quy hoạch bền vững (các nhà máy phát 
thải khí độc, chất thải và nước thải trực tiếp ra môi trường). Trước bối cảnh ô nhiễm 
hiện hữu và nguy cơ ô nhiễm diện rộng đối với nguồn nước do phát thải từ các nhà 
máy, nhóm nghiên cứu triển khai kiểm tra và quan trắc thực địa tại một số điểm quan 
trọng nhằm đánh giá mức độ ô nhiễm của nguồn nước thông qua một số chỉ số cơ bản. 

 
Hình 6. Sơ đồ vị trí lấy mẫu nước xung quanh KCN Sông Đốc
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2.2. Địa điểm và thời gian 

Năm điểm được chọn thu thập mẫu nước gồm 2 điểm gần khu vực xả thải trực 
tiếp của nhà máy bột cá (1 và 4), 1 điểm ở khu vực tập trung xả thải của các nhà máy 
chế biến thủy sản và sửa chữa ghe tàu (điểm 3), 1 điểm ở khu vực các nhà máy chả cá 
(điểm 2) và điểm cuối cùng nằm ở kênh Rạch Vinh Nhỏ (điểm 5) dòng kênh nhận 
nước từ sông Ông Đốc và cung ứng nước cho nuôi tôm ở xã Phong Điền. 

Về thời gian, nhóm nghiên cứu thực hiện quan trắc chất lượng nước mặt ở 2 thời 
điểm khác nhau dựa trên đặc thù hoạt động của các nhà máy:  

- Thời điểm đầu tiên vào giữa tháng 3/2018: các nhà máy hoạt động cầm 
chừng hoặc ngưng hoạt động do thiếu nguồn cung (các ghe tàu đánh bắt 
đang ngoài khơi); 

- Thời điểm thứ hai vào đầu tháng 4/2018: các nhà máy đang hoạt động hết 
công suất.8 

Từ  kết quả đo đạc, phân tích trong phòng thí nghiệm, nhóm nghiên cứu tiến 
hành so sánh với các quy chuẩn môi trường, cụ thể là: QCVN 11-MT:2015/BTNMT - 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nuớc thải chế biến thủy sản; QCVN 02-
19:2014/BNNPTNT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở nuôi tôm nước lợ - Điều 
kiện đảm bảo vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm. Ngoài ra, nhóm 
nghiên cứu còn sử dụng QGIS vẽ bản đồ thông tin vị trí quan trắc, lập các biểu đồ thể 
thệ các thông số chất lượng nước đo đạt. 

      
Hình 7. Quan trắc và thu mẫu tại thực địa 

                                                             
8 Vào mỗi thời điểm đo đạc và lấy mẫu, nhóm nghiên cứu cũng đã cân nhắc yếu tố thủy triều để đảm bảo kết 
quả chính xác nhất. Đặc biệt, việc lấy mẫu và quan trắc tại điểm số 5 được thực hiện khi triều cường để xác 
định phạm vi và mức độ xâm nhiễm nguồn bẩn đến các vùng nuôi tôm. 
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2.3.  Thảo luận kết quả  

2.3.1. Chỉ tiêu phân tích phòng thí nghiệm: 

BOD là lượng ôxy (thể hiện bằng gam hoặc miligam O2 theo đơn vị thể tích) cần 
cho vi sinh vật tiêu thụ trong quá trình oxy hóa các chất hữu cơ trong nước (đặt biệt là 
nước thải) ở điều kiện tiêu chuẩn về nhiệt độ và thời gian. Chỉ số BOD là thông số 
quan trọng để đánh giá mức độ ô nhiễm của nước do các chất hữu cơ có thể bị vi sinh 
vật phân hủy trong điều kiện hiếu khí (Đặng Kim Chi 1999). Thông số BOD có tầm 
quan trọng trong thực tế vì đó là cơ sở để thiết kế và vận hành trạm xử lý nước thải; 
giá trị BOD càng lớn có nghĩa là mức độ ô nhiễm hữu cơ càng cao. Vì giá trị của BOD 
phụ thuộc vào nhiệt độ và thời gian ổn định nên việc xác định BOD cần tiến hành ở 
điều kiện tiêu chuẩn, ví dụ ở nhiệt độ 200C trong thời gian ổn định nhiệt 5 ngày 
(BOD5

20). 

COD là lượng ôxy cần thiết cho quá trình ôxy hóa hóa học các chất hữu cơ có 
trong nước thành CO2 và H2O. Trong thực tế, COD được dùng để đặt trưng cho mức 
độ các chất hữu cơ trong nước ô nhiễm (kể cả chất hữu cơ dể phân hủy và khó phân 
hủy sinh học). COD là tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá mức độ ô nhiễm của nước 
(nước thải, nước mặt, nước sinh hoạt) vì nó cho biết hàm lượng chất hữu cơ có trong 
nước là bao nhiêu. Hàm lượng COD trong nước cao thì chứng tỏ nguồn nước có nhiều 
chất hữu cơ gây ô nhiễm. 

Hàm lượng nitơ trong nước là nguồn dinh dưỡng chính cho các thực vật. Trong 
nước nitơ có thể tồn tại ở các dạng chính sau: các hợp chất nitơ hữu cơ protein hay các 
sản phẩm phân rã; amoniac và các muối như NH4OH, NH4NO3, (NH4)2SO4…; các hợp 
chất dạng nitrit (NO2

-), nitrat (NO3
-); nitơ tự do. Hàm lượng nitơ cao gây ra sự phát 

triển mạnh mẽ của các loài thực vật  phù du rêu, tảo gây ra tình trạng thiếu ôxy trong 
nước, phú dưỡng hóa nguồn nước. 

 Hàm lượng photpho trong nước tồn tại các dạng H2PO4
-, HPO4

-2, PO4
-3, có 

poolyphôtphat như Na3(PO3)6 và phôtpho hữu cơ.  Đây cũng là nguồn dinh dưỡng cho 
các thực vật dưới nước, ở nồng độ cao chúng gây ô nhiễm và góp phần thúc đẩy hiện 
tượng phú dưỡng ở các ao hồ. 

So sánh với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản (QCVN 
11-MT:2015/BTNMT) ta thấy được các chỉ tiêu BOD, COD, TN (nito tổng), TP 
(photpho tổng) đều thỏa với quy chuẩn. 

Bảng 3. Kết quả phân tích các mẫu vào thời điểm KCN ít hoạt động 

Điểm lấy mẫu Thời gian BOD  
(mg/L) 

COD  
(mg/L) 

TN 
(mg/L) 

TP 
(mg/L) 

1 7h35, 14/3/2018 2.64 5.60 0.58 1.261 
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2 7h55, 14/3/2018 7.96 9.47 3.33 2.552 

3 8h05, 14/3/2018 2.80 4.13 0.30 1.433 

4 8h20, 14/3/2018 1.88 2.13 0.40 1.217 

5 13h55, 14/3/2018 3.92 7.93 0.39 2.872 

QCVN 11-MT:2015/BTNMT 39 117 48 15.6 

Bảng 4. Kết quả phân tích các mẫu vào thời điểm KCN hoạt động cao điểm 

Điểm lấy mẫu Thời gian BOD  
(mg/L) 

COD  
(mg/L) 

TN 
(mg/L) 

TP 
(mg/L) 

1 8h25, 3/4/2018 263.03 636.15 57.30 31.255 

2 8h55, 3/4/2018 392.54 319.89 103.85 82.301 

3 9h10, 3/4/2018 452.38 695.53 92.33 51.868 

4 9h30, 3/4/2018 341.60 672.23 78.52 28.573 

5 15h10, 3/4/2018 43.27 127.05 36.70 18.033 

QCVN 11-MT:2015/BTNMT 39 117 48 15.6 

 

2.3.2. Chỉ tiêu đo nhanh trực tiếp: 

Chỉ tiêu DO 

DO là lượng ôxy hòa tan trong nước trong điều kiện nhiệt độ áp suất nhất định. 
Ôxy hòa tan trong nước tham gia vào quá trình trao đổi chất, duy trì sự sinh trưởng và 
phát triển của các vi sinh vật trong nước. Hàm lượng ôxy hòa tan trong nước giúp ta 
đánh giá chất lượng nước, khi chỉ số DO thấp có ý nghĩa là nước có chứa nhiều chất 
hữu cơ, nhu cầu ôxy hóa tăng nên tiêu thụ nhiều ôxy trong nước, khi chỉ số DO cao 
chứng tỏ nước có chứa nhiều rong tảo tham gia quá trình quang hợp giải phóng ôxy. 

Bảng 5. Số liệu quan trắc chỉ tiêu DO (mg/L) 

Điểm lấy mẫu Thời gian DO (mg/L) 

1 7h35, 12/3/2018 3.27 

2 7h55, 12/3/2018 0.84 

3 8h05, 12/3/2018 3.08 
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4 8h20, 12/3/2018 2.45 

5 13h55, 12/3/2018 6.47 

QCVN 02-19:2014/BNNPTNT   3.5 

 

   
Hình 8. Biểu đồ chỉ tiêu DO (mg/L) quan trắc so với QCVN 02-19:2014/BNNPTNT 

 
Hình 9. Bản đồ biểu đồ giá trị DO (mg/L)
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Dựa vào bảng số liệu, biểu đồ và bản đồ về quan trắc chỉ tiêu DO trong nước, ta 
thấy giá trị DO tại các điểm quan trắc 1, 2, 3, 4 đều có giá trị thấp hơn so với quy 
chuẩn ( 3,5), đây đều là các vị trí lấy mẫu ở ngay bên các doanh nghiệp sản xuất thủy 
sản, đặc biệt tại vị trí quan trắc 2, mẫu được lấy ở vị trí nhà máy chả cá, nước hơi đen, 
nguyên nhân làm giá trị DO xuống thấp. Đây đều là giá trị DO không phù hợp cho 
nuôi tôm, tuy nhiên, khi đo đạt chỉ tiêu DO đầu vào ở kênh chính dẫn nước phục vụ 
nuôi tôm (vị trí 5) thì giá trị DO đạt 6,47 > 3,5 thích hợp cho việc nuôi tôm.  

Chỉ tiêu pH 

Độ pH là một trong những chỉ tiêu quan trọng trong chất lượng nước cấp và nước 
thải. Sự thay đổi giá trị pH trong nước có thể dẫn tới những thay đổi về thành phần các 
chất trong nước do quá trình hòa tan hoặc kết tủa, hoặc thúc đẩy hay ngăn chặn những 
phản ứng hóa học xảy ra trong nước.  

Bảng 6. Số liệu quan trắc chỉ tiêu pH 

Điểm lấy mẫu Thời gian pH 
1 7h35, 12/3/2018 7.95 
2 7h55, 12/3/2018 7.29 

3 8h05, 12/3/2018 7.94 

4 8h20, 12/3/2018 7.91 

5 13h55, 12/3/2018 6.22 

QCVN 02-19:2014/BNNPTNT 7  9  
 

 
Hình 10. Biểu đồ chỉ tiêu pH quan trắc so với QCVN 02-19:2014/BNNPTNT
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Hình 11. Biểu đồ giá trị pH tại các điểm quan trắc 

Từ bảng số liệu, biểu đồ và bản đồ quan trắc giá trị pH, ta thấy giá trị pH đạt quy 
chuẩn Việt Nam tại các vị trí quan trắc 1, 2, 3, 4 đều đạt quy chuẩn (pH từ 7 đến 9), 
riêng vị trí quan trắc 5 thì giá trị pH đạt 6,22, thấp hơn so với quy chuẩn nước đầu vào 
cho việc nuôi tôm, ảnh hưởng đến hoạt động nuôi trồng thủy sản (tôm) trên địa bàn.  

Chỉ tiêu Độ mặn 

Độ mặn là hàm lượng muối hòa tan trong nước, là yếu tố môi trường quan trọng 
ảnh hưởng đến sự tồn tại, phát triển và chức năng sinh lý của các loài sống trong nước 
đặc biệt là loài tôm. Theo kết quả quan trắc chất lượng nước tại Sông Đốc, độ mặn tại 
các vị trí quan trắc đều dao động trong khoảng từ 5 đến 35 ppt, đạt quy chuẩn (QCVN 
02-19:2014/BNNPTNT). 

Bảng 7. Số liệu quan trắc chỉ tiêu Độ mặn (ppt) 

Điểm lấy mẫu Thời gian Độ mặn (ppt) 

1 7h35, 12/3/2018 30.7 

2 7h55, 12/3/2018 29.82 

3 8h05, 12/3/2018 30.49 

4 8h20, 12/3/2018 30.67 

5 13h55, 12/3/2018 27.38 
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QCVN 02-19:2014/BNNPTNT 5  35  

Chỉ tiêu Độ đục và Độ dẫn điện: 

Độ đục là thuộc tính trực quan của nước dựa trên sự tán xạ ánh sáng. Độ đục 
được xác định bởi số lượng của ánh sáng tán xạ của các hạt. Độ đục làm giảm khả 
năng truyền ánh sáng trong nước, ảnh hưởng tới quá trình quang hợp dưới nước. Độ 
đục trong nước càng lớn có nghĩa là độ nhiễm bẩn của nước càng cao và ngược lại. 

Độ dẫn điện (EC) được định nghĩa là khả năng của một môi trường cho phép sự 
di chuyển của các hạt điện tích qua nó, khi có lực tác động vào các hạt, ví dụ như lực 
tĩnh điện của điện trường. Sự di chuyển có thể tạo thành dòng điện. Độ đục tỉ lệ thuận 
với độ dẫn điện của nó, vì vậy lượng chất rắn cao thì độ dẫn điện cao. 

Bảng 8. Số liệu quan trắc chỉ tiêu Độ đục (mg/L) 

Điểm lấy mấu Thời gian Độ đục (mg/L) 

1 7h35, 12/3/2018 30745 
2 7h55, 12/3/2018 30017 

3 8h05, 12/3/2018 30582.5 

4 8h20, 12/3/2018 30745 

5 13h55, 12/3/2018 27839.5 

  
 

Bảng 9. Số liệu quan trắc chỉ tiêu EC (S) 

Điểm lấy mẫu Thời gian EC (S) 

1 7h35, 12/3/2018 50355 

2 7h55, 12/3/2018 48085 

3 8h05, 12/3/2018 49900 

4 8h20, 12/3/2018 50293 

5 13h55, 12/3/2018 47670 

  
 

2.4.  Kết luận 

Qua kết quả phân tích cho thấy nguồn ô nhiễm từ các nhà máy ở KCN Sông Đốc 
đóng vai trò chính trong việc quyết định và thay đổi các chỉ số quan trắc. Kết quả phân 
tích mẫu và đo đạt vào 2 thời điểm khác nhau (lúc ít hoạt động và lúc cao điểm) cho 
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thấy sự chênh lệch rất lớn về chỉ số. Vào thời điểm các nhà máy ít hoạt động, nhiều chỉ 
số gây ô nhiễm đạt giá trị quá thấp so với mức quy chuẩn. Trong khi đó, các chỉ sổ 
thường vượt ngưỡng cho phép nhiều lần khi các nhà máy đi vào giai đoạt hoạt động 
hết công suất. Điều này khiến cho môi trường nước mặt xung quanh khu vực xả thải bị 
ảnh hưởng nghiêm trọng.  

Một số chỉ tiêu quan trọng liên quan đến sự tồn tại của thủy sinh vật và sự sinh 
trưởng của các loài thủy sản trong ao nuôi (tôm, cua, cá) được chọn đánh giá như 
BOD, COD, DO, NT, PT đều thể hiện giá trị không đạt mức tiêu chuẩn. Cụ thể, độ 
lệch chuẩn giữa các chỉ số phân tích và giá trị cho phép trong Phụ lục 1 Quy chuẩn 
quốc gia về cơ sở nuôi tôm nước lợ (QCVN 02-19:2014/BNNPTNT) như sau: 

TT Thông số Đơn vị Giá trị 
cho phép 

Giá trị ghi nhận thực tế 

1 Ôxy hoà tan (DO) mg/l ≥ 3,5 4/5 điểm quan trắc thấp hơn 2-3 lần so 
với tiêu chuẩn 

2 pH  7 ÷ 9 1/5 điểm nằm dưới ngưỡng tiêu chuẩn 

3 Độ mặn %o 5 ÷ 35 5/5 điểm nằm trong giới hạn cho phép 

4 Độ trong cm 20 ÷ 50 
5/5 điểm có độ trong dưới ngưỡng tối 
thiểu (<20cm) do hàm lượng vật chất 
lơ lững và độ đục quá cao 

5 Nito tổng (NT) mg/l 48 

-Khi KCN vận hành thấp điểm: chỉ số 
dưới ngưỡng cho phép khoảng 50 lần. 
-Khi KCN vận hành cao điểm: chỉ số 
cao hơn từ 1,2 – 2,5 lần cho phép. 

6 Photpho tổng 
(PT) mg/l 15.6 

-Thời điểm KCN ít hoạt động: chỉ số 
dưới ngưỡng cho phép từ 8-14 lần. 
- Thời điểm KCN vận hành cao điểm: 
chỉ số vượt ngưỡng từ 1,1 – 5 lần, cá 
biệt có điểm vượt ngưỡng 8 lần. 

Tóm lại, việc xả thải trực tiếp của các nhà máy trong KCN Sông Đốc đã làm biến 
đổi hầu hết các chỉ tiêu chất lượng nước cần thiết cho hệ sinh thái tự nhiên và các loại 
thủy sản nước lợ trong các ao nuôi tồn tại. Ngoài độ pH và độ mặn, các chỉ tiêu khác 
liên quan đến sự sinh trưởng và dịch bệnh thủy sản đều không đạt theo quy chuẩn quốc 
gia: hoặc là thấp hơn nhiều lần hoặc là vượt ngưỡng cho phép. Điều này làm sáng tỏ 
nguyên nhân khiến cho vùng nuôi tôm lấy nước trực tiếp từ đoạn sông Ông Đốc bị thất 
bại liên tục nhiều năm qua. Theo ThS Dương Văn Trực, chuyên viên thủy sản Sở 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau, chỉ tiêu DO, NT và PT không đạt 
chuẩn cho phép sẽ khiến tôm cá chết hàng loạt. Riêng chỉ tiêu NT tăng cao đột ngột và 
biến động liên tục là điều kiện lý tưởng cho các loại sinh vật, vi sinh có hại trong các 
ao tôm sinh sôi, gây suy giảm thức ăn và bùng phát dịch bệnh trên tôm, cua. Trong khi 
đó, độ đục và độ trong là hai yếu tố ít được quan tâm nhưng cũng là tác nhân đe dọa 
sản lượng ao nuôi một cách âm thầm (Báo Nông nghiệp Việt Nam 2015). 
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Kết quả phân tích cho thấy độ đục đạt ngưỡng cực đại (tức độ trong giảm tối đa 
và lượng ánh sáng, nhiệt lượng mặt trời thẩm thấu vào nước bị cản trở dưới 20cm – 
giới hạn khiến tôm cá khó phát triển) ở cả đoạn sông nơi các nhà máy xả thải. Nguồn 
gốc gây tăng độ đục trong nước là lượng chất rắn lơ lửng từ tro xỉ nhà máy (than đá, 
tro trấu), chất keo vô cơ và hữu cơ, dầu máy… 

Khi nguồn nước này được lấy vào các ao nuôi của người dân, một mặt nó làm 
suy giảm sản lượng; mặt khác, hàm lượng các chất thải và sinh hóa độc hại có thể tích 
tụ lại ở lòng sông rạch và đáy ao nuôi, khiến cho dịch bệnh và nguồn ô nhiễm dễ xuất 
hiện lặp lại. 

3.  ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VỀ KHÔNG KHÍ 
Đánh giá tác động không khí thực hiện ở 5 địa điểm khảo sát bên trên (xem bảng 

10) với 3 chỉ tiêu quan trọng gồm SO2, NO2 và CO. 

Sulfur dioxide (SO2) được hình thành từ quá trình oxy hóa lưu huỳnh trong nhiên 
liệu và các quá trình công nghệ. Chất ô nhiễm SO2 gây nguy hại đến cây trồng, vật 
nuôi và sức khỏe con người phụ thuộc vào nồng độ nhiễm bẩn không khí nhất định. 
Trường hợp không khí có hàm lượng bụi lơ lửng cao sẽ tăng cường lây nhiễm SO2 
trong không khí và sức khỏe. SO2 cũng có tính hòa tan trong nước cao. Ở nhiệt độ 
20oC, 1 thể tích nước có thể hòa tan 40 thể tích khí SO2. Sau khi SO2 thoát vào không 
khí sẽ kết hợp với hơi nước (H2O) tạo thành axit sulfurous (H2SO3) và H2SO3 dần dần 
bị oxy hóa thành axit fulfuric (H2SO4). Với mật độ nhiều, H2SO4 sẽ theo mưa rơi 
xuống đất tạo thành mưa axit rất nguy hiểm. 

Carbon monoxide (CO) thường được sinh ra trong các buồng đốt vốn thiếu oxy 
nên làm cho nồng độ CO tăng cao trong khí thải. CO là loại khí rất độc đến sức khỏe 
con người từ mức độ nhẹ là đau đầu, buồn nôn đến suy giảm nhận thức, chức năng 
thần kinh, chức năng tim phổi, viêm nhiễm hệ hô hấp và thậm chí tử vong nếu nhiễm 
nồng độ cao hoặc trong thời gian dài (Wark và Warner 1981). 

Oxit nitric (NO) và nitrogen dioxide (NO2) là 2 thành phần phổ biến trong khí 
thải công nghiệp. Chúng thường được gọi chung là NOx. NO2 là loại khí có mùi càng 
rõ ràng khi ở nồng độ lớn (>0,1 ppm). Ở hàm lượng từ 15ppm, NO2 gây nguy hiểm 
cho tim, phổi và gan. Nhưng ở hàm lượng thấp hơn, 0,05-0,2ppm, NO2 cũng đủ khả 
năng làm tổn thương hệ hô hấp (Đặng Kim Chi 2001). Ô nhiễm NO2 từ khí thải là 
nguyên nhân hàng đầu gây chết cho hàng trăm nghìn người mỗi năm ở nhiều nước 
châu Âu và khoảng 7 triệu người chết trên toàn thế giới, nhất là ở các nước công 
nghiệp hóa (Coghlan 2015; VnEconomy 2018). 

Bảng 10. Vị trí các điểm theo dõi, đo đạc chất lượng không khí 

STT Địa điểm Tọa độ 
1 Nhà máy bột cá Bích Khải 9.048839 – 104.854686 
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2 Nhà máy chả cá Sông Đốc 9.040325 – 104.840125 

3 Nhà máy bột cá Việt Sing 9.043066 – 104.838065 

4 Cty CP Thủy Sản Sông Đốc 9.046401 – 104.852894 

5 Ấp Vàm Xáng – Xã Phong Điền 9.038012 – 104.865093 
 

Việc thực hiện qua trắc và đánh giá chất lượng không khí được thực hiện qua 2 
giai đoạn: 

- Giai đoạn 1 vào giữa tháng 3/2018: thời điểm mùa khô 

- Giai đoạn 2 vào đầu tháng 5/2018: thời điểm những ngày có mưa 

Kết quả đánh giá tổng thể (bảng 11 và 12) cho thấy môi trường không khí bị ảnh 
hưởng khá nghiêm trọng từ các nhà máy. Một số điểm quan trắc cho kết quả vượt 
ngưỡng cho phép đến 2-4 lần. 

Tuy nhiên, kết quả phân tích bị ảnh hưởng nhiều vào 2 yếu tố: hướng gió và thời 
tiết (mưa/nắng). Ngoài ra, do đặc thù sản xuất phụ thuộc vào nguồn cung từ đánh bắt 
(theo “con nước”) nên thời điểm hoạt động hết công suất của nhà máy và thời điểm 
nhà máy ít hoạt động cũng tạo ra kết quả chênh lệch. Một vấn đề nữa cũng khiến kết 
quả quan trắc bị ảnh hưởng chính là phạm vi không gian. Do KCN có vị trí gần biển, 
phân tán nên lượng khí thải được đẩy lên cao và thường bị “pha loãng” và đưa ra biển. 
Chính vì vậy, chúng tôi chọn địa điểm quan trắc, đánh giá gần các nhà máy nhất có thể 
cũng như bên dưới hướng gió tính từ điểm phát thải của nhà máy. 

Kết quả thu thập được từ quan trắc những ngày nắng và ngày mưa cho thấy 
không có sự chênh lệch nhiều. Một số chỉ tiêu tại một số điểm quan trắc cho kết quả 
thấp hơn đôi chút vào những ngày mưa, nhưng ở một số điểm quan trắc khác lại cho 
kết quả cao hơn. Điều này được lý giải qua 2 nguyên nhân sau. Một là, một số chất khí 
(đặc biệt là SO2) có tính tan trong nước (hơi nước và nước mưa) nên vào những ngày 
mưa, thường giảm so với kết quả vào ngày nắng. Điều này không phản ảnh chất lượng 
không khí tốt hơn mà nó cho thấy một lượng nhất định SO2 đã hòa tan vào nước mưa 
để tạo ra H2SO3 và H2SO4. Chính vì vậy, chất lượng nước mưa ở đây dễ bị nhiễm bẩn, 
có tính acid và cần khuyến cáo tránh sử dụng cho sinh hoạt và ăn uống của người dân. 

Đối với các chỉ số NOx và CO, những biến động về điều kiện thời tiết dường như 
không tác động nhiều đến mức độ nhiễm bẩn của chúng vào không khí. Thậm chí vào 
thời điểm những ngày mưa, mùi hôi và hàm lượng CO, NOx càng “nặng” hơn. 
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Bảng 11. Thực trạng không khí KCN Sông Đốc vào những ngày nắng (3/2018) 

Chỉ tiêu Đơn vị 
Kết quả tại các điểm quan trắc QCVN 

05:2009/BTNMT 
(1 giờ) 1 2 3 4 5 

Vi khí hậu 
Nhiệt độ oC 30.1 29.9 29.9 30.2 30.0 - 
Độ ẩm không khí % 58.7 58.6 58.6 58.7 58.5 - 

Tốc độ gió m/s 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 - 

Chất lượng không khí 
SO2 mg/m3 0,51 0,57 0,43 0,37 0,19 0,35 
NO2 mg/m3 0,43 0,42 0,37 0,43 0,17 0,2 
CO mg/m3 103,4 45,5 112,2 67,5 3,8 30 
 

Bảng 12. Thực trạng không khí KCN Sông Đốc vào những ngày mưa (5/2018) 

Chỉ tiêu Đơn vị 
Kết quả tại các điểm quan trắc QCVN 

05:2009/BTNMT 
(1 giờ) 1 2 3 4 5 

Vi khí hậu 
Nhiệt độ oC 28.4 28.3 28.3 28.4 28.3 - 
Độ ẩm không khí % 88.2 88.6 88.6 88.2 88.2 - 
Tốc độ gió m/s 0,6 0,8 0,7 0,7 0,6 - 

Chất lượng không khí 
SO2 mg/m3 0,48 0,47 0,41 0,20 0,11 0,35 
NO2 mg/m3 0,52 0,44 0,31 0,42 0,15 0,2 
CO mg/m3 126,2 48,4 103,7 88,1 1,38 30 
 

Như vậy, kết quả quan trắc cho thấy ở các điểm đo đạt đều ghi nhận chỉ số ô 
nhiễm không khí không đạt quy chuẩn cho phép. Nói cách khác, môi trường không khí 
ở KCN bị ô nhiễm nặng và tỷ lệ thuận với cường độ vận hành của các nhà máy. Ba chỉ 
số ô nhiễm có liên quan đến sức khỏe con người gồm NOx, CO và SO2 đều ghi nhận 
cao hơn ngưỡng cho phép. Như phân tích bên trên, khi các chất khí này tiếp xúc trực 
tiếp với da hoặc đi vào cơ thể qua đường hô hấp hoặc hòa tan vào nước sinh hoạt 
(nước mưa) sẽ gây ra những bệnh lý ngay lập tức (bệnh về da, hô hấp) hoặc tiến triển 
âm thầm. Do một số chất khí ô nhiễm từ nhà máy (SOx) có tính hòa tan cao nên cần 
khuyến cáo người dân từ bỏ thói quen sử dụng nước mưa trong ăn uống và sinh hoạt. 
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4. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VỀ DÂN CƯ 
Như phân tích trong chương 1, tác động về dân cư của KCN cần được đánh giá 

qua 5 khía cạnh. Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng phương pháp thống kê xã 
hội học và phỏng vấn sâu để tìm ra mức độ ảnh hưởng của KCN đến đời sống-kinh tế 
của cộng đồng các khóm/ấp được chọn. Tổng số mẫu phỏng vấn sâu là 20 với cơ cấu 
thành phần như sau: 

  

 
Hình 12. Cơ cấu đối tượng khảo sát phân theo giới tính, độ tuổi và thành phần xã hội 
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4.1. Tác động về lao động – việc làm 

Bảng 13. Thực trạng tham gia lao động tại KCN Sông Đốc (Đơn vị: người) 

Địa bàn 

Loại hình việc làm 

Việc làm dài hạn Việc làm thời vụ Việc làm gián tiếp 
Ấp Trùm Thuật A 16 21 56 

Khóm 5 và 12 83 137 244 
Ấp Vàm Xáng 1 8 0 
Ấp Thị Kẹo 0 3 0 

Nguồn: nhóm nghiên cứu điều tra tháng 3/2018 

Kết quả khảo sát trên cho thấy KCN Sông Đốc đã tạo ra cơ hội việc làm đáng kể 
cho người dân địa phương. Trong đó, người dân ở Thị trấn Sông Đốc và xã Khánh Hải 
có điều kiện tiếp cận việc làm cao hơn. Về mặt cơ cấu việc làm, lao động thời vụ 
chiếm tỷ trọng cao trong khi các hoạt động gián tiếp như mua bán nhỏ, nhà trọ, kinh 
doanh ăn uống, giải trí… đã tạo ra việc làm cho khá nhiều hộ gia đình. 

Với quy mô KCN và tình hình sản xuất có tính thời vụ (do lệ thuộc vào nguồn 
cung nguyên liệu từ hoạt động đánh bắt) của các nhà máy, việc giải quyết việc làm cho 
lao động địa phương ở mức như vậy là có thể hiểu được. 

Điều tra của nhóm nghiên cứu cũng cho thấy chưa có sự xuất hiện mâu thuẫn 
trong cạnh tranh việc làm giữa lao động địa phương với lao động nhập cư. 

4.2. Tác động về thu nhập – mức sống 

Để hiểu được sự thay đổi về thu nhập của các hộ dân xung quanh KCN những 
năm qua, chúng tôi sử dụng biện pháp phỏng vấn sâu cho phép người dân so sánh ước 
lượng chênh lệch thu nhập trước đây (khi chưa có KCN hoặc chưa tham gia lao động 
trong KCN) với hiện tại. Kết quả cho thấy tỷ lệ phân hóa khá lớn giữa các địa bàn 
nghiên cứu (bảng 13). 

Bảng 14. Chuyển biến thu nhập – mức sống của cộng đồng quanh KCN 

Địa phương 

Diễn biến thu nhập hộ gia đình (đơn vị %) 

Giảm Không thay đổi Tăng 
Ấp Trùm Thuật A 21,5 18 60,5 

Khóm 5 và 12 0 8 92 
Ấp Vàm Xáng 0 0 0 
Ấp Thị Kẹo 0 0 0 

Nguồn: nhóm nghiên cứu khảo sát tháng 3/2018, n=20 
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Đối với địa bàn ấp Trùm Thuật A, một vài hộ dân chia sẻ ảnh hưởng tiêu cực của 
KCN đến thu nhập gia đình do ô nhiễm tiếng ồn, mùi hôi và không khí nên việc kinh 
doanh buôn bán bị ảnh hưởng (ít khách hàng) hoặc thành viên trong gia đình lựa chọn 
di cư sang địa phương khác làm ăn. Tỷ lệ phản hồi “không thay đổi” cũng hạn chế do 
các hộ dân này vẫn duy trì sinh kế truyền thống của gia đình, không tham gia hoặc bị 
tác động nhiều từ KCN. 

Khảo sát trên cũng chỉ ra tỷ lệ lớn người dân ở khu vực thị trấn Sông Đốc được 
hưởng lợi từ KCN, nhất là qua các dịch vụ phụ trợ. Ở chiều ngược lại, cộng đồng dân 
cư ở ấp Vàm Xáng và Thị Kẹo (Phong Điền) hầu như không có biến động trong thu 
nhập liên quan đến KCN. Có 2 nguyên nhân để giải thích cho tình trạng này. Một là 
KCN phía Nam đang trong giai đoạn hình thành, chưa có nhà máy nên không tạo ra cơ 
hội việc làm. Hai là hầu hết người dân địa phương đều có đầy đủ đất đai canh tác (nuôi 
tôm) hoặc có sinh kế độc lập cho thu nhập tốt nên họ không có nhu cầu tham gia lao 
động ở các nhà máy. 

4.3. Tác động về dân cư – trật tự xã hội 

Điều tra cho thấy tỷ lệ dân cư ở ấp Trùm Thuật A và 2 khóm tiếp giáp KCN của 
thị trấn Sông Đốc có biến động số dân những năm gần đây. Phản ảnh của người dân ở 
3 khóm/ấp này cho thấy khoảng 34 hộ dân từ nơi khác chuyển đến định cư và nhiều 
trong số đó kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải trí (karaoke, café), nhà nghỉ, buôn bán 
tạp hóa… Tuy nhiên, nhìn tổng thể phát triển của địa phương và quy mô của KCN, xu 
hướng nhập cư này chưa đủ để kết luận rằng KCN có phải là nguồn thu hút người nhập 
cư bởi chính thị trấn Sông Đốc là nơi thu hút dân nhập cư mạnh mẽ bậc nhất ở Cà 
Mau. Trong khi đó, đặc điểm lao động ở các nhà máy trong KCN, như đã đề cập bên 
trên, vừa có tính “thời vụ” vừa có quy mô lao động nhỏ. Chính vì vậy, cần thêm sự mở 
rộng quy mô của KCN, nhất là khu phía Nam (xã Phong Điền), thì mới đủ cơ sở đánh 
giá mức độ biến động về dân cư do KCN tạo ra. 

Mặc dù vậy, tập trung lao động và thay đổi cơ cấu dân số ở các địa bàn quanh 
KCN cũng đã đưa đến một số hệ lụy như mất an ninh trật tự, mại dâm, số đề và 
nghiện hút ma túy trong một bộ phận công nhân làm việc ở các hãng nước đá và nhà 
máy bột cá. 

4.4. Thay đổi về cơ sở hạ tầng 

Việc điều chỉnh quy hoạch KCN Sông Đốc đặc biệt là quy hoạch mở rộng về 
phía nam thuộc xã Phong Điền đã kéo theo sự hình thành mạng lưới hạ tầng hiện đại. 
Theo Quyết định số 818/QĐ-UBND ngày 3/6/2013 của UBND tỉnh Cà Mau, 2 tuyến 
đường giao thông quan trọng sẽ được xây dựng và nâng cấp mở rộng để nối KCN 
Sông Đốc với Quốc lộ 1A, gồm: 
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- ĐT.985B (đường Tắc Thủ - Rạch Ráng - Sông Đốc, dài 37,5km): Nâng 
cấp đạt tiêu chuẩn cấp IV. Đến 2030, nâng cấp đạt tiêu chuẩn cấp III. 

- ĐT.985D (đường Bờ Nam Sông Đốc): Tuyến dài 23,7 km, điểm đầu giao 
QL.1, điểm cuối tại thị trấn Sông Đốc. Giai đoạn trước 2015, mở mới đạt 
tiêu chuẩn cấp IV. Đến 2030, nâng cấp toàn tuyến đạt tiêu chuẩn cấp III. 

Ngoài ra, quy hoạch khu dân cư hiện đại cũng đã được hoàn tất và cắm mốc giới 
ở bờ nam Sông Đốc. Định hướng phát triển này đã thu hút một lượng lớn các nhà đầu 
tư đón đầu từ việc mở rộng hệ thống và năng lực lưới điện (trạm biến áp 110/22kV 
Sông Đốc) cho đến các dịch vụ công (y tế, giáo dục) và tài chính, viễn thông. Nhờ đó 
đời sống của người dân trong vùng được cải thiện, giao thông tiện lợi và thông tin liên 
lạc trở nên thông suốt. 

4.5. Tác động về sức khỏe cộng đồng 

Mùi hôi và ô nhiễm nguồn nước là hai trong số những vấn đề quan ngại nhất của 
người dân nơi đây khi nói về KCN Sông Đốc. Kết quả điều tra cho thấy hầu hết người 
dân tham gia phỏng vấn đều phản đối việc các nhà máy xả thải trực tiếp ra môi trường. 
Nhiều người còn “trưng” ra các kết quả xét nghiệm từ bệnh viện để minh chứng sự 
chịu đựng của họ đối với các nhà máy (hình 10). Các triệu chứng được mô tả phổ biến 
liên quan đến ô nhiễm không khí gồm: ngứa da (42%), đau đầu (42%), viêm mũi 
(28,5%) và ho (21,6%). 

         
Hình 13. Phản ánh của người dân về tác động của KCN đến sức khỏe 

Theo phản ánh của người dân, liên tục nhiều năm qua họ đã gửi đơn thư khiếu 
nại ở rất nhiều cơ quan ban ngành về việc các nhà máy trong KCN Sông Đốc phát thải 
không khí ô nhiễm kèm mùi hôi rất nghiêm trọng ra xung quanh. Tuy nhiên, hầu hết 
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trong số họ không được phản hồi. Một số ít được phản hồi nhưng không ghi nhận sự 
hài lòng do vấn đề không được giải quyết dứt điểm.  

Không khí ô nhiễm không chỉ ảnh hưởng đến các gia đình mà còn ảnh hưởng đến 
các trường học và bệnh viện trong khu vực. Phản ánh của đại diện trường Tiểu học Thị 
trấn Sông Đốc I (cách KCN 500m về phía tây) cho biết thời điểm đầu buổi học sáng và 
cuối buổi học chiều mỗi ngày, học sinh phải đeo khẩu trang trong khi học bởi mùi hôi 
khó chịu từ các nhà máy. Ảnh hưởng mùi hôi gần như quanh năm. 

Trong địa bàn nghiên cứu, 2 khu vực chịu ảnh hưởng mùi hôi nặng nề nhất là xã 
Khánh Hải và thị trấn Sông Đốc. Đây là những nơi chịu đựng mùi hôi gần như quanh 
năm (xem bảng 15). Trong khi đó, khu vực xã Phong Điền thường chịu ảnh hưởng mùi 
hôi vào các tháng mùa mưa – thời điểm gió mùa Tây Nam hoạt động thổi từ Vịnh Thái 
Lan vào, đưa toàn bộ khí thải và mùi hôi từ KCN vào đất liền. 

Bảng 15. Phản ảnh của cộng đồng về tác động của mùi hôi 

Địa phương 

Thời gian tác động của mùi hôi 

Dưới 2 giờ/ngày Từ 2-4 giờ/ngày Tổng thời gian 
Ấp Trùm Thuật A  x quanh năm 
Khóm 5 và 12  x quanh năm 

Ấp Vàm Xáng x  mùa gió Tây Nam 
Ấp Thị Kẹo x  mùa gió Tây Nam 

Nguồn: nhóm nghiên cứu khảo sát tháng 3/2018, n=20 

Từ kết quả quan trắc chất lượng khí thải ô nhiễm (bảng 11 và 12) cùng với mô tả 
của người dân tham gia khảo sát có thể thấy rằng ô nhiễm không khí tạo ra những tác 
động lên sức khỏe của cộng đồng. Tuy nhiên, mùi hôi và các chất khí ô nhiễm tác 
động như thế nào và ở mức độ nào, có phải là nguyên nhân chính gây ra các triệu 
chứng bệnh mà người dân đang đối mặt? là những vấn đề cần làm rõ thêm ở một 
nghiên cứu độc lập. 

4.6. Kết luận 

Từ kết quả điều tra về các khía cạnh kinh tế-xã hội có thể thấy rằng KCN Sông 
Đốc chưa tạo ra nhiều biến đổi tích cực rõ rệt đến đời sống kinh tế của cộng đồng địa 
phương, quy mô tác động về việc làm và thu nhập còn hạn chế. Điều này là do đặc thu 
của ngành nghề sản xuất và do quy mô KCN còn nhỏ và chưa đa dạng. Tác động tích 
cực nhất của KCN đó chính là sự phát triển mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng gồm hệ thống 
đường giao thông và nguồn điện. Tuy nhiên, kết quả điều tra cũng cho thấy KCN đang 
tạo ra hệ lụy lớn về ô nhiễm môi trường, tác động đến sức khỏe người dân và gây ra 
nhiều bức xúc trong cộng đồng. 
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CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. KẾT LUẬN 
Từ kết quả nghiên cứu đã trình bày, chúng tôi đi đến kết luận về tác động của 

KCN đến môi trường và cộng đồng địa phương như sau: 

- Một, nguồn nước thải ở hầu hết các nhà máy trong KCN đều được xả thải trực 
tiếp và công khai ra sông Ông Đốc. Sông Ông Đốc là sông lớn lại đổ ra biển 
nên lượng nước thải này đã bị pha loãng và mau chóng bị đẩy ra cửa sông. Kết 
quả đo đạc ở những thời điểm khác nhau cho thấy các chỉ số DO, BOD, COD, 
hàm lượng nito và photpho tổng đều không đạt yêu cầu vào thời điểm các nhà 
máy giảm công suất lẫn thời điểm hoạt động cao điểm. Điều đáng lưu ý là các 
chỉ số này càng vượt ngưỡng cho phép khi tiến hành đánh giá ở gần với khu 
vực nhà máy, ven bờ sông trong khi ra giữa sông hoặc về phía cửa biển thì các 
chỉ số biến động theo hướng giảm dần. Điều này cho thấy khu vực nước quanh 
nhà máy cực kỳ ô nhiễm và các chất ô nhiễm có xu hướng tích tụ lại ở ven bờ 
và dưới đáy sông. Do đó, nếu nguồn ô nhiễm tiếp tục tích lũy trong thời gian 
dài sẽ dễ dẫn đến nguy cơ bùng phát ô nhiễm trên diện rộng đe dọa đến hệ 
sinh thái ngập mặn vùng cửa sông và ven biển. 

- Hai, ô nhiễm không khí ở các nhà máy vượt mức cho phép 2-4 lần, tùy theo 
chỉ số và tùy địa điểm quan trắc. Ngoài các chất khí ô nhiễm độc hại đến môi 
trường và sức khỏe cộng đồng như SO2, NOx và CO, mùi hôi cũng là một vấn 
đề đang gây bức xúc. Tùy vào hướng gió và vị trí tiếp giáp, các địa phương 
khác nhau sẽ chịu đựng tác động ô nhiễm không khí từ KCN ở mức độ khác 
nhau. Riêng khu vực thị trấn Sông Đốc nơi tập trung đông đúc dân cư, trường 
học, cơ sở y tế… tác động của không khí ô nhiễm diễn ra hàng ngày, trung 
bình từ 2-4 giờ và kéo dài gần như quanh năm. 

- Ba, hoạt động của KCN đến hiện tại chưa tạo ra sự thay đổi rõ rệt về dân số 
thể hiện qua tỷ lệ lao động nhập cư ở các nhà máy còn hạn chế. 

- Bốn, sự tập trung lao động ở KCN đã mở ra nhiều hơn cơ hội về việc làm và 
tăng thu nhập cho một bộ phận dân cư ở xã Khánh Hải và thị trấn Sông Đốc 
thông qua các dịch phụ phụ trợ như giải trí, ăn uống, nhà trọ… 

- Năm, tình hình an ninh trật tự có xu hướng diễn biến phức tạp hơn với xu 
hướng gia tăng tệ nạn ma túy, mại dâm và cờ bạc trong giới công nhân lao 
động ở các nhà máy. 

- Sáu, tác động tích cực và điển hình nhất từ KCN chính là sự phát triển mau 
chóng của cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, kéo theo là sự phát triển của nhiều 
dịch vụ giúp cải thiện nhu cầu phát triển, đi lại và đời sống của các cộng đồng 
xung quanh. Đây chính là giá trị lan tỏa cần được ghi nhận. 



37 

2. KIẾN NGHỊ 
Từ kết quả nghiên cứu và đánh giá tác động tích cực lẫn tiêu cực của KCN Sông 

Đốc, nhóm nghiên cứu đề xuất một số kiến nghị sau đây: 

-  Một là, cần thực hiện đánh giá tác động môi trường và xã hội theo chu kỳ 
thường xuyên để đảm bảo theo dõi sát sao các biến động về môi trường-xã 
hội, từ đó kịp thời có biện pháp điều chỉnh và quản lý hiệu quả KCN. 

- Hai là, tăng cường quản lý, giám sát hoạt động xả thải của các nhà máy trong 
khi chờ đợi nguồn viện trợ ODA cho việc xây dựng các khu xử lý nước thải 
tập trung. Trong khi sự bức xúc và mất niềm tin của cộng đồng dân cư xung 
quanh KCN ngày một dâng cao vào vai trò và kết quả xử lý, giám sát của 
chính quyền địa phương, tại hội thảo tham vấn cộng đồng của dự án này người 
dân đều mong muốn chính quyền trao quyền và hỗ trợ cho tổ chức độc lập tiến 
hành đánh giá tác động của các nhà máy trong KCN. Thiết nghĩ đây cũng là 
một giải pháp hữu ích cần được triển khai bởi nó vừa giúp tiết kiệm ngân sách 
địa phương trong khi thỏa mãn được mong đợi chống ô nhiễm môi trường của 
người dân. 

- Ba là, chính quyền địa phương cần vận động các doanh nghiệp trong KCN tiến 
hành trồng rừng xung quanh hành lang KCN/nhà máy. Việc này cho phép phủ 
xanh vùng đất trống vừa kéo giảm sự phát tán ô nhiễm không khí, nhất là mùi 
hôi và khói bụi ra xung quanh. 

- Bốn, chính quyền địa phương cần thay đổi chính sách thu hút và cấp phép đầu 
tư, chuyển từ “số lượng” sang “giá trị bền vững”. Việc tạo mọi điều kiện thuận 
lợi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào diện tích trống trải trong KCN 
Sông Đốc mà không cân nhắc đến tác động môi trường, khả năng thực hiện 
các cam kết về công nghệ sản xuất và trách nhiệm với cộng đồng… sẽ sớm 
biến KCN Sông Đốc thành “điểm phát thải ô nhiễm” khó khắc phục. Vì vậy, 
chính sách thu hút đầu tư cần đặt giá trị bền vững lên trên hết để đảm bảo 
KCN Sông Đốc phát triển bền vững, hài hòa lợi ích nhà đầu tư với lợi ích cộng 
đồng và môi trường sinh thái địa phương. 

- Cuối cùng, việc mở rộng quy mô KCN sẽ kéo theo nhiều thách thức về xã hội. 
Vì vậy, chính quyền cần có chính sách hỗ trợ cộng đồng địa phương tiếp giáp 
với KCN bằng các chương trình hỗ trợ giáo dục cộng đồng, giáo dục kỹ năng 
nghề nghiệp để người dân địa phương (nhất là phụ nữ và người trên tuổi lao 
động) có thể thích ứng hiệu quả với bối cảnh kinh tế mới đồng thời hạn chế 
được những hệ lụy như mất an ninh trật tự, tệ nạn xã hội… 
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PHẦN KẾT LUẬN 

Quy hoạch phát triển KCN Sông Đốc có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy sự phát 
triển kinh tế xã hội ở địa phương. Việc ưu tiên các ngành nghề liên quan đến thế mạnh 
nông nghiệp, khai thác biển và thủy sản vừa cho phép khai thác hiệu quả tiềm lực tại 
chỗ vừa tạo đòn bẩy để thúc đẩy nhiều lĩnh vực khác phát triển. Nghiên cứu này đã chỉ 
ra một số tác động tích cực của KCN đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương, 
trong đó nổi bậc nhất là việc làm, thu nhập và hệ thống hạ tầng giao thông. Cùng với 
xu hướng tiếp tục mở rộng quy mô KCN về phía nam sông Ông Đốc, trong tương lai 
không xa, khu vực này có triển vọng sẽ trở thành khu đô thị công nghiệp sầm uất, tạo 
ra sức lan tỏa phát triển với các địa phương xung quanh. 

Tuy vậy, việc phát triển công nghiệp ở địa phương cũng đã sớm bộc lộ nhiều vấn 
đề cần khắc phục nghiêm túc. Cụ thể, KCN Sông Đốc nhiều năm qua phát triển thiếu 
sự quản lý chặt chẽ và hiệu quả từ chính quyền địa phương trong khi việc giám sát xử 
lý nguồn thải của các nhà máy còn hạn chế. Điều này đã tạo ra áp lực lớn về môi 
trường khi hầu hết các nhà máy tự do phát thải trực tiếp khí thải và nước thải ra xung 
quanh. Thách thức hơn nữa chính là sự giảm sút niềm tin của người dân vào năng lực 
quản lý, giám sát và xử lý của chính quyền địa phương. Sự bức xúc của người dân vào 
tình trạng “đầu độc môi trường” của các doanh nghiệp ở Sông Đốc không chỉ thể hiện 
qua hàng trăm đơn thư khiếu nại mỗi năm và còn thể hiện qua nguyện vọng được tham 
gia cùng các tổ chức độc lập trong đánh giá và giám sát tác động môi trường của KCN. 

Trong khi chờ đợi giải pháp xử lý có hiệu quả từ tỉnh Cà Mau, thiết nghĩ các bài 
học về “thảm họa môi trường” ở sông Thị Vải hay Formosa Hà Tĩnh vẫn còn nguyên 
giá trị và là cảnh báo cho sự thỏa hiệp lợi ích môi trường và cộng đồng để đổi lấy tăng 
trưởng kinh tế. 
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BẢNG PHỎNG VẤN SÂU DÀNH CHO CỘNG ĐỒNG  
TRONG PHẠM VI TÁC ĐỘNG CỦA KHU CÔNG NGHIỆP 

I. THÔNG TIN CHUNG 
Họ và tên:  ......................................................................   
Tuổi: ...............................................................................  
Khoảng cách đến nhà máy: .............................................   
Điện thoại:  .....................................................................  
Số lượng nhân khẩu: …………….  
Cơ cấu: …… già  …… trẻ em ……trưởng thành (18-60) 
Nghề nghiệp chính:  
a. Nuôi tôm       b. Đánh bắt      c. Trồng trọt        d. Chăn nuôi      
e. Khác:……………………. 
II. CÁC TÁC ĐỘNG VỀ SỨC KHỎE 
2.1. Tổng thời gian chịu tác động:            Gần đây           >3 năm 
2.2. Các yếu tố tác động (chọn nhiều mục): 
Tiếng ồn                Khói bụi                Mùi hôi              Nước bẩn 
Khác:………………………………………………………………… 
2.3. Mức độ ảnh hưởng:        

a. Không nhiều             b. Lớn               c. Rất nghiêm trọng 
2.4. Tần suất ảnh hưởng:  

a. Thỉnh thoảng       b. Thường xuyên          c. Quanh năm              d. Theo mùa 
2.5. Số giờ bị ảnh hưởng trung bình:         

a. <2h/ngày           b. 2h-4h/ngày                c. trên 4h/ngày 
2.6. Các triệu chứng bệnh thường gặp trong gia đình (hô hấp    da   căng thẳng/ đau 
đầu    viêm     đau mắt     rối loạn tiêu hóa     dịch tả     ung thư)? 
…………………………………………………………………………… 
2.7. Mức độ:         
a.Thỉnh thoảng            b. Thường xuyên          c. Phổ biến trong cả xóm 
 
 

 

CTY TNHH PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG VÀ BẢO TỒN THIÊN NHIÊN 
CDNC 

DỰ ÁN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI  
CỦA KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐỐC 



 

III. CÁC TÁC ĐỘNG VỀ KINH TẾ 
3.1. Ông/bà có tin rằng hoạt động của nhà máy đang ảnh hưởng đến sản xuất của gia 
đình? 
a. Không                                                              b. Có nhưng không đáng kể 
c. Có khả năng nhưng chưa tính toán                  d. Ảnh hưởng rất nhiều 
3.2. Nếu có, các tác động là gì: 
a. Sản lượng bị ảnh hưởng                                 b. Chất lượng suy giảm            
c. Khác: ………………………………………… 
3.3. Cơ sở để ông/bà nhận định nhà máy tác động đến sản xuất của gia đình là gì? 
a. Nguồn nước bị ô nhiễm                       
b. Đất đai bị ô nhiễm                
c. Khí thải từ nhà máy 
d. Khác: ……………………………………………………………………………… 
3.4. Thu nhập của gia đình có bị ảnh hưởng bởi KCN hay không? 
a. Không ảnh hưởng. Lý giải: ……………………………………………………….. 
b. KCN giúp tăng thu nhập cho gia đình. Lý giải: 
      + Lao động thời vụ: ………….. 
      + Lao động thường xuyên trong nhà máy 
      + Buôn bán nhỏ 
      + Mở rộng kinh doanh 
      + Cho thuê nhà trọ 
      + Khác: ………………………………… 
c. KCN làm giảm thu nhập của gia đình. Lý giải: 
………………………………………. 
IV. CÁC TÁC ĐỘNG VỀ XÃ HỘI 
4.1. Gia đình có hưởng lợi ích nào từ khi KCN được xây dựng: 
a. Không hề có                        c. Có: ………………………………. 
4.2. Nếu có, gia đình ông/bà được hưởng lợi nhiều nhất từ vấn đề nào sau đây: 
a. Việc làm  
b. Mở rộng kinh doanh (mua bán, nhà trọ…) 
c. Đường giao thông 
d. Điện, nước sạch 
e. Khác: …………………………………………………. 
4.3. Gia đình có di cư đi nơi khác làm ăn hoặc định cư do tác động của nhà máy? 
a. Không              b. Có ý định                    c. Mong muốn được đến nơi trong lành hơn 



 

4.4. Sự xuất hiện công nhân làm việc từ nơi khác đến có ảnh hưởng gì đến trật tự xã 
hội không? 
a. Không             b. Không đáng kể            c. Có ảnh hưởng 
4.5. Nếu có, các biểu hiện là gì? 
a. Tụ tập gây rối               b. Gia tăng tệ nạn               c. Tai nạn giao thông        
d. Khác:………….. 
V. QUAN ĐIỂM CHÍNH SÁCH 
5.1. Khi nhà máy được xây dựng, ông/bà có được tham vấn ý kiến hay không?         
a. Có        b. Không 
5.2. Theo ông/bà, có nên xây dựng nhà máy ở địa phương không?  
a. Không đồng ý             b. Đồng ý nhưng phải ưu tiên bảo vệ môi trường 
5.3. Ông/bà có từng tham gia phản ánh vấn đề nhà máy đến chính quyền hay không? 
a. Chưa từng                  b. 1 lần            c. Nhiều lần 
5.4. Nếu có, ông/bà có nhận được phản hồi hay không? 
a. Không hề có phản hồi       
b. Có phản hồi những không thỏa đáng 
c. Có phản hồi nhưng vấn nạn vẫn không thay đổi 
5.5. Đề xuất của ông/bà để khắc phụ vấn nạn ô nhiễm từ các nhà máy là gì? 
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  

--- HẾT BẢNG HỎI --- 
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà và kính mời Ông/Bà tham dự Hội thảo 
tham vấn cộng đồng do Dự án tổ chức. Thời gian và địa điểm sẽ được thông báo đến 
Ông/Bà qua điện thoại. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU PHỎNG VẤN SÂU 
 

TÁC ĐỘNG VỀ SỨC KHỎE 

Các yếu tố tác động 

Tiếng ồn 20 

Khói bụi 60 

Mùi hôi 100 

Nước bẩn 30 

Khác 0 

Mức độ bị ảnh hưởng Không nhiều 10 

Lớn 30 

Rất nghiêm trọng 60 

Tần suất bị ảnh hưởng Thỉnh thoảng 0 

Thường xuyên 10 

Quanh năm 80 

Theo mùa 40 

Số giờ bị ảnh hưởng <2h/ngày 10 

2h-4h/ngày 70 

trên 4h/ngày 20 

TÁC ĐỘNG VỀ KINH TẾ 

Hoạt động của nhà máy đang 
ảnh hưởng đến sản xuất 

Không 20 

Có nhưng không đáng kể 10 

Ảnh hưởng rất nhiều 40 

Có khả năng nhưng chưa tính toán 30 

Cơ sở để nhận định nhà máy 
tác động đến sản xuất của gia 
đình 

Nguồn nước bị ô nhiễm 40 

Đất đai bị ô nhiễm 0 

Khí thải từ nhà máy 60 

Ảnh hưởng của KCN đến thu 
nhập của gia đình 

Không ảnh hưởng 30 

Lao động thời vụ 60 

Lao động thường xuyên trong nhà máy 10 

Buôn bán nhỏ 50 

Mở rộng kinh doanh 20 

Cho thuê nhà trọ 20 

Khác 30 

KCN làm giảm thu nhập của gia đình 30 



 

CÁC TÁC ĐỘNG VỀ XÃ HỘI 

Lợi ích nào từ khi KCN được 
xây dựng 

Không hề có 10 

Việc làm 40 

Mở rộng kinh doanh 30 

Đường giao thông 80 

Điện, nước sạch 60 

Khác 10 

Ý định di cư đi nơi khác do tác 
động của nhà máy 

Có ý định 20 

Mong muốn được đến nơi trong lành hơn 40 

Không 40 

Sự xuất hiện công nhân làm 
việc từ nơi khác đến có ảnh 
hưởng gì đến trật tự xã hội 
không 

Không 0 

Không đáng kể 10 

Tụ tập gây rối 10 

Gia tăng tệ nạn 60 

Tai nạn giao thông 30 

Khác 20 

QUAN ĐIỂM CHÍNH SÁCH 

Xây dựng nhà máy trong KCN 
có tham vấn ý kiến cộng đồng 
hay không? 

Có 0 

Không 100 

Có nên xây dựng nhà máy ở 
địa phương không 

Không đồng ý 20 

Đồng ý nhưng phải ưu tiên bảo vệ môi 
trường 

80 

Mức độ tham gia phản ánh 
của cộng đồng 

Chưa từng 20 

1 lần 0 

Nhiều lần 80 

Phản hồi và mức độ hài lòng Không hề có phản hồi 10 

Có phản hồi những không thỏa đáng 90 

Có phản hồi nhưng vấn nạn vẫn không 
thay đổi 

100 

 
 
 


