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MỞ ĐẦU 

1. Sự cần thiết, cơ sở pháp lý của nhiệm vụ xây dựng quy hoạch  

1.1. Tóm tắt về sự cần thiết và hoàn cảnh ra đời của quy hoạch 

Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây 

gọi là QH). 

Thực hiện luật Quy hoạch đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 24/11/2017 và Nghị quyết số 11/NQ-

CP ngày 5/02/2018 của Chính phủ về việc triển khai thi hành luật Quy hoạch; 

UBND tỉnh Yên Bái tổ chức lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 

2050 làm cơ sở để thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh trong thời kỳ công nghiệp hoá và 

hiện đại hoá đất nước. Quy hoạch tỉnh Yên Bái nhằm cụ thể hoá quy hoạch cấp quốc 

gia, quy hoạch vùng có liên quan theo Luật Quy hoạch đến năm 2030 và tầm nhìn đến 

năm 2050. 

Quy hoạch tỉnh Yên Bái sẽ chi tiết hoá các Dự án cấp Quốc gia đã được xác định 

ở quy hoạch cấp quốc gia; các dự án cấp vùng, liên tỉnh đã được xác định ở quy hoạch 

vùng và trong định hướng phát triển, sắp xếp không gian, phân bổ nguồn lực cho hoạt 

động KT-XH, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường ở cấp tỉnh, liên huyện và định 

hướng bố trí trên địa bàn cấp thành phố và huyện thuộc tỉnh. 

Quy hoạch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn năm 2050 khi được 

các cấp có thẩm quyền phê duyệt là cơ sở pháp lý để Yên Bái triển khai các Dự án phát 

triển bằng nguồn lực của tỉnh và kêu gọi đầu tư trong nước cũng như đầu tư trực tiếp 

nước ngoài vào Yên Bái phù hợp với quy hoạch quốc gia.  

1.2. Cơ sở pháp lý của nhiệm vụ xây dựng Quy hoạch  

1.2.1. Các văn bản quy phạm pháp luật 

Luật số 21/2017/QH14 Luật Quy hoạch được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội 

Chủ nghĩa Việt Nam, Khoá XIV, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 24/11/2017. 

- Luật số 28/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan 

đến quy hoạch, được Quốc hội khoá 14 thông qua ngày 15/6/2018; 

- Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan 

đến quy hoạch được Quốc hội khoá XIV thông qua ngày 20/11/2018; 

- Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/12/2018 của Chính phủ về việc triển khai thi 

hành Luật Quy hoạch; 

- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về 

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

- Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch. 

- Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ về việc ban hành 

Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, 

quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch; 
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1.2.2. Các quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

- Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 05/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về 

phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu; 

- Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017, kế hoạch hành động quốc gia thực 

hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững; 

- Quyết định số 995/QĐ-TTg, ngày 09/8/2018 của Chính phủ về việc giao nhiệm 

vụ cho các bộ tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050; 

- Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 4/06/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

ban hành Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam; 

- Quyết định 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030; 

- Quyết định số 386/QĐ-TTg ngày 17/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; 

- Quyết định số: 1421/QĐ-TTg, ngày 17/09/2020, của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050; 

- Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 1/10/2021, phê duyệt “Chiến lược quốc gia 

về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 – 2020, tầm nhìn đến năm 2050; 

- Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050. 

- Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/04/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

- Các Quyết định khác của Thủ tướng Chính phủ có liên quan. 

1.2.3. Các văn bản pháp quy của tỉnh Yên Bái 

- Các nghị quyết của Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh: Các nghị quyết của 

Đảng bộ tỉnh, Tỉnh ủy về những chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 

giai đoạn 2021-2025; Chương trình hành động số 13/CTr-UBND ngày 29/09/2021 của 

UBND tỉnh Yên Bái về việc thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TU ngày 19/07/2021 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường năng lực lãnh đạo của Đảng trong công tác quản 

lý tài nguyên đất đai, nước, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-

2025;- Nghị quyết số 50/NQ-TU ngày 19/07/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái 

về tăng cường năng lực lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý tài nguyên đất đai, 

nước, khoáng sản giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 24/02/2021 của 

BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX về phát triển công nghiệp tỉnh Yên Bái theo hướng bền 

vững, hiệu quả và thân thiện với môi trường giai đoạn 2021-2025;  Nghị quyết số 28-

NQ/TU ngày 24/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX về phát 

triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. 

- Các Quyết định của UBND tỉnh:  
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- Chương trình hành động số 05/CTr-UBND ngày 25/5/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 24/02/2021 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh khóa XIX về phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025, định 

hướng đến năm 2030;  

-  Chương trình hành động số 09/CTr-UBND ngày 13/7/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 21/01/2021 của Chính phủ về việc 

ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 

03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chủ động ứng phó với 

biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận số 

56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị. 

- Chương trình hành động số 10/CTr-UBND ngày 27/07/2021 của UBND tỉnh 

Yên Bái thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 20/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX về phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất 

lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững tỉnh Yên 

Bái, giai đoạn 2021-2025;  

-  Quyết định số 391/QÐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW 

ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa XI) về chủ 

động ứng phó với BÐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT; Chương trình hành 

động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24 NQ/TW; Chiến lược bảo vệ môi 

trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Quyết định số 1658/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên 

Bái Phê duyệt Khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động 

khoáng sản tỉnh Yên Bái; 

- Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh Yên Bái về 

việc công bố số liệu hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Yên Bái năm 2020;  

- Quyết định số 563/QĐ-UBND ngày 12/05/2021 của UBND tỉnh Yên Bái về 

việc phê duyệt Báo cáo tổng hợp đánh giá khí hậu tỉnh Yên Bái 

- Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 28/05/2021 của UBND tỉnh Yên Bái 

ban hành quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, danh lam 

thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái; 

1.2.5 Các tài liệu, số liệu, thông tin, bản đồ có liên quan 

- Niên giám thống kê của Cục Thống kê Yên Bái từ năm 2011 – 2020; 

- Tài liệu, số liệu điều tra cơ bản về môi trường, tài nguyên thiên nhiên (báo cáo 

quan trắc môi trường tỉnh 2010 - 2020; Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Yên Bái giai 

đoạn 2016-2020); 

- Bản đồ hành chính, bản đồ địa hình số và in, bản đồ sử dụng đất đai và các bản đồ 

chuyên đề khác, tỷ lệ 1/50.000 và 1/100.000; 

- Tài liệu, số liệu điều tra cơ bản về ngành lâm nghiệp, rủi ro thiên tai trên địa bàn 

gắn với Bản đồ quy hoạch rừng tỉnh Yên Bái; bản đồ rủi ro thiên tai và các hiện tượng cực 

đoan. 
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- Tài liệu, số liệu điều tra cơ bản về hiện trạng kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị, 

nông thôn, sử dụng đất đai và các ngành khác có liên quan thời kỳ 2011 - 2020. 

- Nguồn dữ liệu thống kê của Tổng cục Thống kê, các Bộ, ngành, Chi cục thống kê 

tỉnh Yên Bái, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ngành, các huyện, thành phố của tỉnh Yên 

Bái. 

1.3. Cơ quan lập quy hoạch 

 - Cơ quan lập quy hoạch: Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái  

- Cơ quan được giao nhiệm vụ: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái (Quyết 

định số 2417/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái) 

- Địa chỉ: Số 1183, đường Yên Ninh, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, 

tỉnh Yên Bái. 

- Giám đốc: Đoàn Hữu Phung. 

- Điện thoại: 0216.3852.409; Fax: 0216.3851.626 

1.4. Cơ quan thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch 

- Cơ quan phê duyệt Quy hoạch: Thủ tướng Chính phủ. 

2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật để thực hiện đánh giá môi trường chiến lược 

2.1. Căn cứ pháp luật 

2.1.1. Các văn bản pháp luật 

* Văn bản pháp luật môi trường, chất thải rắn, đa dạng sinh học:  

- Luật đa dạng sinh học số: 20/2008/QH12, được quốc hội thông qua ngày 

13/11/2018, có hiệu lực 1/7/2009.  

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 

17/11/2020, có hiệu lực ngày 01/1/2020;  

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

việc quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường. 

- Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy hại đến năm 2025 

- Quyết định số 577/QĐ-TTg ngày 11/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án tổng thể bảo vệ môi trường làng nghề đến năm 2020 và định hướng đến 

năm 2030. 

- Quyết định số 2612/QĐ-TTg ngày 30/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chiến lược sử dụng công nghệ sạch giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030. 

- Quyết định số 985a/QĐ-TTg ngày 01/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2025.  
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- Quyết định số 491/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 07/5/2018 về việc 

phê duyệt Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm 

nhìn đến năm 2050. 

- Quyết định số 149/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 28/1/2022 về việc 

phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050. 

- Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/04/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;  

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Văn bản hợp nhất luật Đa dạng sinh học số 32/VBHN-VPQH được văn phòng 

Quốc Hội thông qua ngày 10/12/2018.  

* Văn bản pháp luật quy hoạch, xây dựng 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2014. 

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu lực kể từ ngày 01 

tháng 01 năm 2019. 

- Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội về Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Xây dựng; 

* Văn bản pháp luật phòng chống thiên tai, BĐKH, tăng trưởng xanh 

- Luật phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13 đã được Quốc hội nước 

CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2013; 

- Luật Phòng cháy, chữa cháy số 40/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2013. 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19/6/2017. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê 

điều số 60/2020/QH14 ngày 17/6/2020. 

- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/09/2018 của Chính phủ quy định về 

quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. 

- Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 7/1/2022 của Chính phủ về Quy định giảm 

nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng Ô-ZÔN; 

- Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23/01/2014 của Chính phủ ban hành Chương 

trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI Về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, 

tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;  



Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ năm 2021 – 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 

   6   
 

- Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 05/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu; 

- Quyết định số 1775/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án quản lý phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính; quản lý hoạt động kinh doanh 

tín chỉ các-bon ra thị trường thế giới. 

- Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 25/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 

đến năm 2050. 

- Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 1/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050; 

- Chương trình hành động số 09/CTr-UBND ngày 13/7/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 21/01/2021 của Chính phủ về việc 

ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 

03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chủ động ứng phó với 

biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận số 

56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị. 

* Văn bản pháp luật lâm nghiệp 

- Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 15/11/2017. 

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP, ngày 16/1/2018 của Chính Phủ về việc quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

- Nghị định số 83/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

- Quyết định số 218/QĐ-TTg ngày 07/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt chiến lược quản lý hệ thống rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng 

nước nội địa đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030. 

- Quyết định số 523/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 01/4/2021 về việc 

phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050. 

* Văn bản pháp luật tài nguyên nước  

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012 

* Văn bản pháp luật thủy sản 

- Luật Thủy Sản số: 18/2017/QH14, ngày 21 tháng 11 năm 2017, có hiệu lực kể 

từ ngày 1/1/2019 

* Văn bản pháp luật du lịch  

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2017; 

 Văn bản pháp luật đất đai 
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- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2013. 

 Văn bản pháp luật khoáng sản 

- Luật Khoáng sản số: 60/2010/QH12 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17/11/2010. 

2.2. Căn cứ kỹ thuật  

2.2.1. Các văn bản hướng dẫn kỹ thuật  

- Phụ lục 2, Mẫu số 01b về nội dung báo cáo ĐMC ban hành kèm theo Thông tư 

số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường (sau đây gọi tắt là Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) và quy định quản lý hoạt 

động dịch vụ quan trắc môi trường. 

- Hướng dẫn kỹ thuật đánh giá môi trường chiến lược, Cục Thẩm định và Đánh 

giá tác động môi trường, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2009. 

- Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) trong lập Chiến lược, Quy 

hoạch, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội theo Chương trình hợp tác phát triển trong 

lĩnh vực môi trường Việt Nam – Đan Mạch, năm 2011; 

- Hướng dẫn lồng ghép ứng phó tác động BĐKH trong quy hoạch xây dựng và 

quy hoạch đô thị Việt Nam thông qua đánh giá môi trường chiến lược. Viện quy hoạch 

đô thị và nông thôn Quốc Gia (2013). 

- Kịch bản biến đổi khí hậu phiên bản cập nhật năm 2020, Bộ Tài nguyên và 

Môi trường, năm 2020.  

2.2.2. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật  

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

nước mặt. 

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

nước dưới đất. 

- QCVN 38:2011/BTNMT - Chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thủy sinh; 

- QCVN 15:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hoá chất 

bảo vệ thực vật trong đất; 

- QCVN 39:2011/BTNMT - QCKTQG Chất lượng nước dùng cho tưới tiêu; 

- QCVN 05:2013/BTNMT - QCKTQG về chất lượng không khí xung quanh; 

- QCVN 19:2009/BTNMT - Khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ; 

- QCVN 06:2009/BTNMT - Một số chất độc hại trong không khí xung quanh; 

- QCVN 03-MT:2015/BTNMT - QCKTQG về giới hạn cho phép của kim loại 

nặng trong đất; 

- QCVN 07:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải 

nguy hại; 
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- QCVN 15:2008/BTNMT - QCKTQG về Dư lượng hóa chất BVTV. 

- QCVN 14:2008/BTNMT - QCKTQG về Chất lượng nước thải sinh hoạt. 

- QCVN 40:2011/BTNMT - QCKTQG về nước thải công nghiệp. 

- QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn quốc gia về nước thải y tế; 

- QCVN 25:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi 

chôn lấp chất thải rắn; 

- QCVN 62-MT:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn 

nuôi; 

- QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng;  

- QCVN 07:2016/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 

01/02/2016 của Bộ Xây dựng. 

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

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

2.3. Tài liệu, dữ liệu thực hiện ĐMC  

2.3.1. Tài liệu, dữ liệu sẵn có đã được sử dụng để thực hiện ĐMC 

- Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 – 2020; 

- Đề án tăng cường bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tỉnh Yên Bái, giai 

đoạn 2021 – 2025 (Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 7/10/2021); 

- Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 845/QĐ-UBND ngày 11/6/2014); 

- Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Yên Bái (Quyết định số 

304/QĐ-UBND ngày 30/3/2012); 

- Kế hoạch triển khai kế hoạch Quốc gia thích ứng biến đổi khí hậu giai đoạn 

giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 trên địa bàn tỉnh Yên Bái (Quyết định số 

45/KH-UBND ngày 26/2/2021 của UBND tỉnh Yên Bái); 

- Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Yên 

Bái (Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 30/7/2020); 

- Chương trình hành động số 09/CTr-UBND ngày 13/7/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 21/01/2021 của Chính phủ về việc 

ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 

03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chủ động ứng phó với 

biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận số 

56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị. 

- Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 21/01/2021 

của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết 

số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chủ 

động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 

trường theo Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị. 
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- Đề án tăng cường năng lực Quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh 

Yên Bái giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê 

duyệt tại quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 1/10/2020; 

- Báo cáo tổng hợp đánh giá khí hậu tỉnh Yên Bái (Quyết định số 563/QĐ-

UBND ngày 12/05/2021 của UBND tỉnh Yên Bái); 

- Điều tra đa dạng sinh học và xây dựng Kế hoạch hành động của tỉnh Yên Bái 

về ĐDSH đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; 

- Cơ sở dữ liệu khác về tài nguyên môi trường tỉnh Yên Bái; 

2.3.2. Tài liệu, dữ liệu được thu thập bổ sung trong quá trình thực hiện 

ĐMC 

- Báo cáo hiện trạng môi trường giai đoạn 2011-2015, Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Yên Bái. 

- Báo cáo tổng hợp Quy hoạch bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên nước 

tỉnh Yên Bái đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 2157/QĐ-

UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Yên Bái) 

- Quyết định số 3422/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh Yên Bái về 

việc ban hành Kế hoạch quản lý chất lượng không khí trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; 

- Báo cáo Đánh giá thoái hóa đất theo loại hình thoái hóa và loại đất thoái hóa 

tỉnh Yên Bái; 

- Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Yên Bái năm 2020 (Quyết định số 

18/BC-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh Yên Bái); 

- Báo cáo số liệu khí tượng thủy văn tỉnh Yên Bái. 

- Quy hoạch chi tiết các khu bảo tồn thiên nhiên tỉnh Yên Bái, Khu bảo tồn loài 

và sinh cảnh Mù Cang Chải. 

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án phát triển tổng hợp các đô thị 

động lực tiểu dự án thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. 

Ngoài các tài liệu trên, nhiều thông tin trong các website của tỉnh Yên Bái (như 

website của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường và Sở Khoa học Công nghệ, Sở 

Xây dựng) sử dụng trong quá trình ĐMC. 

2.3.3. Tài liệu, dữ liệu các tài liệu, dữ liệu tự tạo lập 

Các thông tin, dữ liệu, số liệu thu thập được từ kết quả tham vấn các Sở, ban, 

ngành tỉnh Yên Bái trong quá trình thực hiện ĐMC. 

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Xây dựng: Nghiên cứu hướng dẫn Quy 

hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn trong khu vực chịu ảnh hưởng, của lũ ống, lũ quyét, 

sạt lở đất - Vùng trung du miền núi phía bắc. 

Báo cáo Quan điểm, mục tiêu, các định hướng ưu tiên phát triển và tổ chức 

không gian các ngành, lĩnh vực vùng Trung du miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-200, 

tầm nhìn đến năm 2050; Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2021.  
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Các thông tin phản hồi đề nghị điều chỉnh sửa, bổ sung, chỉnh sửa nội dung 

ĐMC trong quá trình xin ý kiến nội dung báo cáo ĐMC. 

Trong quá trình lập ĐMC, do thời gian và kinh phí có hạn, nhóm chuyên gia chỉ 

thu thập và kế thừa các tài liệu sẵn có do các thông tin này rất đáng tin cậy và được 

phép ban hành như các báo cáo, tài liệu của các cơ quan sở ban ngành và UBND tỉnh 

ban hành, các báo cáo quan trắc hiện trạng môi trường, báo cáo tổng kết đề tài nghiên 

cứu khoa học,…. Nhóm ĐMC chỉ tiến hành khảo sát thực tế chứ không lập đề án hay 

các dự án có liên quan hoặc tổ chức quan trắc môi trường. 

3. Phương pháp đánh giá môi trường chiến lược 

Đánh giá môi trường chiến lược trong Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 được thực hiện trên cơ sở sử dụng các phương pháp sau: 

Bảng 1: Các phương pháp sử dụng trong quá trình ĐMC 

TT 

Phương 

pháp 

ĐMC 

Cơ sở lựa chọn phương pháp Nội dung áp dụng 

I Các phương pháp ĐMC 

1 Phương 

pháp “so 

sánh 

tương tự”: 

Phương pháp này dựa trên các 

kết quả ĐMC các quy hoạch 

kinh tế, xã hội ở nước ngoài và 

các tỉnh khác để so sánh và áp 

dụng dự báo đối với quy hoạch 

phát triển kinh tế, xã hội tỉnh 

Yên Bái 

- Áp dụng để dự báo phát sinh ô 

nhiễm và mức độ tác động do hoạt 

động ngành khai khoáng tại Chương 

3; Mục 3.4 

- Áp dụng trong việc dự báo phát thải 

khí nhà kính từ các hoạt động phát 

triển tại Chương 3; Mục 3.4. 

2 Phân tích 

xu hướng 

và ngoại 

suy 

- Căn cứ theo số liệu diễn biến 

quá khứ từ đó xác định nguyên 

nhân và các hậu quả trong quá 

khứ  để dự báo các tác  động từ 

các hoạt  động trong tương lai. 

Từ các số liệu hiện trạng về diễn biến 

quá khứ các thành phần môi trường 

dự báo xu hướng các vấn đề môi 

trường chính trong trường hợp không 

thực hiện Quy hoạch (phương án 0). 

Phương pháp này áp dụng tại Chương 

3, Mục 3.3. 

3 Phường 

pháp ma 

trận 

Phương pháp ma trận được sử 

dụng để ước tính ở mức độ nào 

đó các tác động từ các hoạt động 

phát triển kinh tế đến môi trường 

và xác định tác động tích lũy từ 

các hoạt động phát triển kinh tế. 

Căn cứ vào định hướng quy hoạch 

phát triển ngành, dự báo các tác động 

trực tiếp, gián tiếp và tác động tích 

lũy dựa trên phương pháp ma trận tại 

Chương 3; Mục 3.4.3. 

4 Phân tích 

SWOT:  

Đánh giá các phương án thay thế 

dựa trên một số tiêu chí và kết 

hợp các đánh giá riêng rẽ vào 

trong một đánh giá tổng thể, 

được sử dụng để nhận dạng, lựa 

chọn một phương án tối ưu nhất 

trong các phương án đề xuất.  

So sánh các điểm mạnh, điểm yếu, cơ 

hội, thách thức từ các phương án phát 

triển đề xuất, làm cơ sở lựa chọn 

phương án lựa chọn, đảm bảo lợi ích 

giữa phát triển kinh tế và BVMT. 

Phương pháp này áp dụng tại Chương 

3, Mục 3.1.3. 

5 Phương 

pháp phân 

tích không 

gian và sử 

Việc phân tích không gian giúp 

cho việc xem xét các khía cạnh 

tác động từ hoạt động phát triển 

tới các vùng bảo vệ nghiêm ngặt, 

Phương pháp này được áp dụng để 

xây dựng bản đồ phân vùng, bản đồ 

vùng cần bảo vệ cảnh quan, thiên 

nhiên, hệ sinh thái. Nội dung phương 
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TT 

Phương 

pháp 

ĐMC 

Cơ sở lựa chọn phương pháp Nội dung áp dụng 

dụng hệ 

thống 

thông tin 

địa lý 

(GIS):  

khu bảo tồn thiên nhiên, cảnh 

quan. 

pháp được áp dụng tại Chương 3; 

Mục 3.4.1 và Chương 4. Mục 4.3. 

II Các phương pháp khác 

1 Phương 

pháp về 

điều tra, 

khảo sát 

Thu thập một loạt thông tin, lấy 

ý kiến, phỏng vấn với những cá 

nhân và các nhóm cộng đồng 

chịu tác động bởi các hoạt động 

từ dự án, từ đó giúp cho nhân 

dạng các hậu quả tích luỹ quan 

trọng trong khu vực 

Xác định các nguyên nhân và mức độ 

tác động đến môi trường của mỗi hoạt 

động phát triển. Phương pháp này áp 

dụng tại Chương 2; mục 2.2 và xác 

định nguyên nhân tác động môi 

trường tại Chương 3, Mục 3.3. 

2 Đánh giá 

của tập 

thể 

chuyên 

gia:  

Đây là một cách để nhận dạng 

các vấn đề môi trường chính và 

đánh giá các hậu quả trên cơ sở 

trao đổi thông tin và quan điểm 

đánh giá các hậu quả tích luỹ từ 

ý kiến các chuyên gia 

- Xác định các vấn đề môi trường 

chính từ hoạt động phát triển KTXH; 

- Tham vấn ý kiến các chuyên gia về 

dự báo các tác động của quy hoạch 

đến môi trường; 

- Tham vấn ý kiến về các giải pháp 

quản lý, kỹ thuật bảo vệ môi trường. 

Phương pháp này áp dụng tại Chương 

3, Mục 3.2; Chương 4. 

3 Tham 

khảo tài 

liệu và 

phỏng 

đoán 

Dựa vào các tài liệu trong và 

ngoài nước cùng với kinh 

nghiệm của chuyên gia để đánh 

giá sơ bộ các tác động môi 

trường của các phương án quy 

hoạch.  

Phương pháp này được sử dụng tại 

Mục 3.3, 3.4 chương 3 của báo cáo để 

xác định dự báo lượng phát thải nước 

thải, khí thải, chất thải rắn, …. 

Theo nhóm tư vấn ĐMC trình tự đánh giá, Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 

– 2030, tầm nhìn 2050 được phân tích, đánh giá bởi các chuyên gia có nhiều kinh 

nghiệm nghiên cứu và quản lý trong lĩnh vực môi trường nên các dự báo đưa ra trong 

báo cáo này có cơ sở khoa học và đáng tin cậy. Vì vậy các khuyến nghị về các biện 

pháp phòng ngừa, giảm thiểu và cải thiện môi trường được đưa ra trên cơ sở các đánh 

giá này cần được các cơ quan liên quan cân nhắc xem xét. 

4. Tổ chức thực hiện ĐMC  

 

 

 

 

Bảng 2: Mối liên kết giữa quá trình lập quy hoạch với quá trình thực hiện ĐMC 

Các bước trong quá trình lập Quy hoạch Các nhiệm vụ liên quan trong 
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ĐMC 

1. Xác định trọng tâm chính của Quy hoạch 
- Đánh giá và dự báo các yếu tố và nguồn lực 

phát triển; 

- Xác định các quan điểm chủ đạo, vai trò của 

mỗi lĩnh vực. 

- Bước 1: Xác định phạm vi 

không gian và thời gian của ĐMC 

và chuẩn bị các điều khoản tham 

chiếu (TOR). 

- Bước 2: Xác định các bên liên 

quan 

2. Phân tích bối cảnh phát triển 
- Phân tích, đánh giá hiện trạng và tiềm năng 

huy động các nguồn lực tự nhiên, kinh tế, xã 

hội cho mục tiêu phát triển  

- Phân tích và dự báo tác động của các yếu  tố 

nội tại và ngoại vi tới các mục tiêu phát triển 

- Bước 3: Xác các vấn đề môi 

trường chính. 

- Bước 4: Phân tích các xu 

hướng môi trường khi không thực 

hiện Quy hoạch (phương án “0”). 

3. Đề xuất các phương án phát triển chung 
- Xây dựng và lựa chọn các phương án phát 

triển KTXH đề xuất. 

- Xây dựng các định hướng phát triển và 

phương án phát triển phù hợp với mục tiêu Quy 

hoạch. 

- Xây dựng các định hướng phát triển cho các 

lĩnh vực chủ yếu. 

- Bước 5: Đánh giá các mục tiêu 

và phương án phát triển được đề 

xuất trong Quy hoạch tới môi 

trường. 

4. Xác định các hoạt động/nhiệm vụ cụ thể 
- Xác định các lựa chọn về phát triển KTXH. 

- Xác định danh mục các dự án đầu  tư ưu tiên. 

- Bước 6: Đánh giá xu hướng 

diễn biến môi trường chịu ảnh 

hưởng của các hoạt động đề xuất 

trong quy hoạch; 

5. Đề xuất các giải pháp thực hiện 
- Đề xuất các giải pháp chính sách và thể chế 

- Đề xuất tổ chức thực hiện và trách nhiệm 

giám sát.  

- Bước 7: Đề xuất các biện pháp 

giảm thiểu tác động bất lợi, tăng 

cường tác động có lợi và chương 

trình giám sát môi trường 

6. Soạn thảo quy hoạch - Bước 8: Soạn thảo báo cáo 

ĐMC và trình nộp thẩm định tại 

các cơ quan có thẩm quyền 

Ủy ban Nhân dân Tỉnh Yên Bái (Chủ dự án quy hoạch) đã giao cho Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tỉnh Yên Bái chủ trì thực hiện Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 – 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050.  

Dưới sự chỉ đạo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái, trong quá trình thực 

hiện đánh giá môi trường chiến lược cho Dự án, đoàn chuyên gia lập ĐMC (Viện Quy 

hoạch môi trường, hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn) đã tiến hành thảo luận các đợt 

với tổ chuyên gia lập Quy hoạch nhằm thống nhất và điều chỉnh các nội dung quy 

hoạch sao cho phù hợp với các quan điểm, mục tiêu, chính sách về bảo vệ môi trường 

trong từng giai đoạn thực hiện Dự án. 
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Trong quá trình làm việc, tổ chuyên gia lập quy hoạch đã xây dựng các phương 

án phát triển các ngành, lĩnh vực và tổng hợp các phương án, nội dung trong báo cáo 

Quy hoạch tích hợp; Các nội dung thảo luận, trao đổi ý kiến của đơn vị tư vấn lập ĐMC 

tập trung vào các vấn đề sau: 

a) Phân tích quy hoạch 

- Phân tích, đánh giá các phương án phát triển được đề xuất trong quy hoạch; 

- Xác định mục tiêu môi trường và các vấn đề môi trường liên quan đến quy 

hoạch; 

- Phân tích, đánh giá phương án phát triển các ngành kinh tế đề xuất theo quy 

hoạch trong mối liên quan tới mục tiêu môi trường đã được xác định; 

- Phân tích, đánh giá và xác định các vấn đề liên tỉnh có liên quan đến mục tiêu 

môi trường đã được xác định; 

- Phân tích, đánh giá, xác định các vấn đề môi trường chính liên quan đến quy 

hoạch; 

- Xác định các bên liên quan chính và xây dựng kế hoạch, nội dung tham vấn. 

b) Phân tích điều kiện tự nhiên và môi trường khi không thực hiện quy hoạch 

- Phân tích, đánh giá xu thế diễn biến hiện tại và dự báo xu thế diễn biến trong 

tương lai của các thành phần môi trường; 

- Yên Bái là tỉnh có nhiều tài nguyên thiên nhiên, trong đó có các di tích quan 

trọng; nhóm ĐMC đã đưa ra và trao đổi về các di sản thiên nhiên (hệ sinh thái tự nhiên: 

vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài - sinh cảnh, khu bảo vệ cảnh 

quan; di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh) trên địa bàn tỉnh; 

- Phân tích, đánh giá hiện trạng và xu thế ảnh hưởng của các hoạt động phát 

triển kinh tế đến các vấn đề môi trường chính của tỉnh Yên Bái; 

- Đánh giá các tác động của biến đổi khí hậu đến các vấn đề môi trường chính 

trong trường hợp không thực hiện Quy hoạch, ảnh hưởng của thiên tai tại tỉnh Yên Bái; 

- Phân tích, đánh giá hiện trạng và xu thế diễn biến các vấn đề xã hội và sức 

khỏe cộng đồng trong mối liên quan tới phát triển kinh tế xã hội và BĐKH. 

c) Đánh giá các mục tiêu và phương án phát triển được đề xuất trong quy 

hoạch; so sánh với các quan điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trường của vùng và tỉnh Yên 

Bái 

- Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của các phương án phát triển, mục tiêu phát 

triển và các ưu tiên phát triển được đề xuất tới các vấn đề về môi trường cốt lõi; 

- Phân tích lợi ích/cơ hội/rủi ro môi trường mà những đề xuất phát triển có thể 

tạo ra; 

- Đánh giá sự phù hợp giữa các quan điểm, mục tiêu của quy hoạch với các quan 

điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trường quốc gia; 

- Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của các phương án và các ưu tiên phát triển các 

hoạt động kinh tế được đề xuất tới các vấn đề về môi trường cốt lõi; 
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- Phân tích, đánh giá, dự báo tác động của Quy hoạch đến biến đổi khí hậu và 

ngược lại. 

- Đánh giá xu hướng các vấn đề môi trường chính khi triển khai, thực hiện quy 

hoạch. 

- Dự báo xu thế diễn biến trong tương lai của các vấn đề xã hội và sức khỏe 

cộng đồng; 

- Dự báo xu thế diễn biến trong tương lai của những tác động do BĐKH; 

- Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy và các vấn đề còn chưa chắc chắn của 

các dự báo và các nhận định, kết quả trong nội dung ĐMC. 

d) Đề xuất các giải pháp giảm nhẹ/tăng cường và chương trình quản lý, giám 

sát môi trường trong quá trình thực hiện quy hoạch 

- Các cơ hội tối ưu hoá các mục tiêu tối ưu hoá các đề xuất cụ thể trong quy 

hoạch; 

- Xác định các biện pháp giảm thiểu, giảm nhẹ hoặc bù đắp đối với tất cả các tác 

động xấu trong trường hợp các tác động đó đã được dự báo; 

- Đề xuất các phương án và các vấn đề đặt ra cho công tác ĐTM đối với các dự 

án thành phần ở giai đoạn tiếp theo; 

- Đánh giá và đề xuất các giải pháp thích ứng với sự BĐKH; 

- Đề xuất các biện pháp giảm nhẹ đối với những tác động tiêu cực không thể 

tránh được thông qua việc thay đổi mục tiêu hoặc các hành động phát triển được đề 

xuất; 

- Xác định các vấn đề, mục tiêu và chỉ số về môi trường có liên quan đã được 

xác định trong quá trình ĐMC làm cơ sở để xây dựng chương trình quản lý và giám sát 

môi trường; 

- Cơ chế quản lý và thực hiện chương trình quản lý và giám sát môi trường. 

Sau quá trình làm việc trao đổi, lồng ghép đảm bảo hài hòa và thống nhất giữa 

các mục tiêu phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, các vấn đề môi trường chính và 

các giải pháp duy trì xu hướng tích cực, giảm thiểu xu hướng tiêu cực của các vấn đề 

môi trường chính giữa tổ chuyên gia thực hiện các hợp phần chuyên đề phát triển các 

ngành; tổ chuyên gia biên soạn báo cáo tích hợp Quy hoạch tỉnh và đơn vị tư vấn ĐMC; 

Dự thảo ĐMC được gửi xin ý kiến tham vấn các Sở, ban ngành tỉnh và UBND các 

huyện và các đơn vị có liên quan. 

Nội dung các ý kiến góp ý ĐMC có liên quan đến điều chỉnh định hướng quy 

hoạch được nhóm chuyên gia ĐMC chuyển đến  tổ chuyên gia thực hiện Quy hoạch 

tỉnh, nghiên cứu lồng ghép và tiếp thu ý kiến. Nội dung của Quy hoạch đã được điều 

chỉnh, hoàn thiện; Các đề xuất, kiến nghị từ quá trình ĐMC để điều chỉnh các nội dung 

của Quy hoạch; Các nội dung Quy hoạch đã được điều chỉnh và các vấn đề còn chưa có 

sự thống nhất giữa yêu cầu phát triển và bảo vệ môi trường đã được nhóm ĐMC tổng 

hợp và có giải trình cụ thể. 

Để thực hiện việc lập Báo cáo ĐMC, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái đã chỉ 
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đạo nhóm lập quy hoạch và nhóm lập báo cáo ĐMC thực hiện song song với nhau trong 

các bước thực hiện. Các nhóm này được thực hiện với sự tham gia của các chuyên gia 

tư vấn đến từ Viện Quy hoạch môi trường, hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn – Viện 

Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia – Bộ Xây Dựng. Danh sách các cán bộ tham 

gia chủ yếu về ĐMC, cụ thể: 

Bảng 3: Nhóm chuyên gia thực hiện xây dựng báo cáo ĐMC 

TT 
Danh sách 

chuyên gia 
Chuyên ngành Nhiệm vụ chính 

1 Phạm Trung 

Quân 

Kỹ sư công nghệ 

môi trường; Thạc 

sỹ khoa học môi 

trường 

Chủ trì tổng hợp các nội dung Báo cáo 

ĐMC, đánh giá sự phù hợp và so sánh các 

phương án quy hoạch và đề xuất các vấn đề 

môi trường chính của Quy hoạch; Chủ trì nội 

dung Tham vấn trong quá trình ĐMC. 

Tổng hợp nội dung đề xuất giải pháp duy trì 

xu hướng tích cực, giảm thiểu xu hướng tiêu 

cực của các vấn đề môi trường chính; 

3 Nguyễn 

Việt Dũng 

Cử nhân kinh tế 

quản lý môi 

trường; Thạc sỹ 

Quản lý môi 

trường đô. 

Xây dựng nội dung có liên quan đến điều 

kiện về kinh tế - xã hội và các tác động của 

các ngành, lĩnh vực đề xuất theo quy hoạch 

đến môi trường. 

4 Nguyễn Thị 

Hạnh 

Cử nhân khoa học 

môi trường; Thạc 

sỹ công nghệ xử lý 

chất thải và quản 

lý vùng ô nhiễm. 

Xây dựng báo cáo nội dung liên quan đến 

thành phần môi trường và di sản thiên nhiên. 

Đánh giá, dự báo xu hướng của các vấn đề 

môi trường chính trong trường hợp không 

thực hiện Quy hoạch (phương án 0) và trong 

trường hợp thực hiện Quy hoạch; 

5 Nguyễn 

Huy Dũng 

Cử nhân khoa học 

môi trường; Thạc 

sỹ công nghệ MT. 

Dự báo xu hướng các vấn đề môi trường 

chính. Đánh giá, dự báo xu hướng tích cực 

và tiêu cực của các vấn đề môi trường chính;  

6 Phan Thị 

Hằng 

Kỹ sư công nghệ 

môi trường; Thạc 

sỹ quản lý môi 

trường. 

Xây dựng báo cáo nội dung liên quan đến 

thành phần môi trường và di sản thiên nhiên. 

Đánh giá, dự báo xu hướng của các vấn đề 

môi trường chính trong trường hợp không 

thực hiện Quy hoạch (phương án 0) và trong 

trường hợp thực hiện Quy hoạch; 

7 Đỗ Thị 

Thảo  

Cử nhân khoa học 

môi trường; Thạc 

sỹ Môi trường   

Đánh giá, dự báo tác động của QH đến 

BĐKH và ngược lại; Đề xuất các giải pháp 

duy trì xu hướng tích cực, giảm thiểu xu 

hướng tiêu cực các vấn đề môi trường chính; 

8 Đặng 

Quang Huy 

Kỹ sư cấp thoát 

nước 

Tóm tắt nội dung quy hoạch; Mô tả khái 

quát quy mô, đặc điểm của các di sản thiên 

nhiên; Tổng hợp các kết quả tham vấn.  

9 Phạm Văn 

Quang 

Kỹ sư hạ tầng đô 

thị  

Đề xuất định hướng về bảo vệ môi trường 

trong quá trình thực hiện Quy hoạch; 
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TT 
Danh sách 

chuyên gia 
Chuyên ngành Nhiệm vụ chính 

Chương trình quản lý và giám sát môi 

trường trong quá trình triển khai thực hiện 

Quy hoạch; 
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Chương 1. TÓM TẮT NỘI DUNG QUY HOẠCH 

1.1. Tên của quy hoạch 

Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

1.2. Cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng quy hoạch 

- Cơ quan tổ chức lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 là Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái: 

Địa chỉ: phường Đồng Tâm, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái 

Điện thoại: 0216. 3892.859; Email: banbientapcong@yenbai.gov.vn 

- Cơ quan chủ đầu tư lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050: Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Yên Bái: 

Địa chỉ: Số 1183, đường Yên Ninh, P. Đồng Tâm, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái. 

Điện thoại: 0216.3852.409;  Email: sokehoachdautu@yenbai.gov.vn 

- Cơ quan tư vấn lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050: gồm Liên danh các đơn vị: 

+ Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia – BXD là thành viên đứng đầu 

liên danh: 

Địa chỉ: số 10, phố Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Điện thoại: 0243.222.10888; Email: info@viup.vn 

+ Viện Khoa học Môi trường và Xã hội (ESSI): 

Địa chỉ: Số 44A, Phố Đông Quan, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội. 

Điện thoại: 02466507374; E.mail: info@essi.org.vn 

+ Viện Nghiên cứu Thủy lợi Việt Nam (VAWR): 

Địa chỉ: 171 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội. 

Điện thoại: 84.43.8522086; Email: vienkhtlvn@vawr.org.vn 

+ Viện Công Nghệ Thông Tin Truyền Thông - Đại Học Bách khoa Hà nội (ICT) 

Địa chỉ: C1- 319, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

Điện thoại: 84 4 38 692 463; email: vp@it-hut.edu.vnvp@it-hut.edu.vn 

+ Viện Nghiên cứu Quản lý Đất đai (RILA): 

Địa chỉ: Số 9/78 Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại: (024) 36.290.544; Email: vncqldd@monre.gov.vn 

+ Công ty cổ phần Quy hoạch Hà Nội (HNNPL): 

Địa chỉ: Lô 62, TT4, KĐT. Mỹ Đình - Mễ Trì, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 

Điện thoại: 0246-325-7323; Email: quyhoachhn@gmail.com 

mailto:banbientapcong@yenbai.gov.vn
https://www.vawr.org.vn/
mailto:vp@it-hut.edu.vn
mailto:vp@it-hut.edu.vn
http://rila.gov.vn/vi/contact/ban-bien-tap/
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+ Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chinh sách Công thương (VIOIT): 

Địa chỉ : 17 Yết Kiêu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội; 

Điện thoại: (024) 39 346 029; Email: vioit@moit.gov.vn 

1.3. Mối quan hệ của quy hoạch được đề xuất với các Chiến lược, Quy hoạch 

1.3.1. Các quy hoạch đã được phê duyệt có liên quan đến Quy hoạch được 

đề xuất 

- Nghị quyết 39/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về Quy hoạch sử 

dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử sụng đất 

quốc gia 5 năm 2021-2025 

- Nghị Quyết số 64/NQ-CP ngày 27/5/2013 của Chính phhur phê duyệt điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2010 - 

2015) của tỉnh Yên Bái 

- Nghị Quyết số 57/NQ-CP ngày 17/5/2018 của Chính phhur phê duyệt điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 

2020) của tỉnh Yên Bái. 

- Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 

- Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/09/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt về Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; 

- Quyết định số 149/QĐ-TTg, ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 

- Quyết định số 1978/QĐ-TTg, ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ: Phê 

duyệt Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045. 

- Quyết định số 1829/QĐ-TTg ngày 31/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt về Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 

- Quyết định số 1768/QĐ-TTg ngày 19/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 

2050; 

- Quyết định số 1163/QĐ-TTg, ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê 

duyệt Chiến lược "Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045". 

- Quyết định số 523/QĐ-TTg, ngày 1/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê 

duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-quyet-39-2021-QH15-Quy-hoach-su-dung-dat-quoc-gia-thoi-ky-2021-2030-495757.aspx
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=205263
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- Quyết định số 1421/QĐ-TTg ngày 17/09/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050; 

- Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 20/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050. 

- Quyết định số 147/QĐ-TTg, ngày 22/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê 

duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 

- Quyết định số 1775/QĐ-TTg ngày 19/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà, tỉnh 

Yên Bái đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; 

- Quyết định số 322/QĐ-TTg ngày 21/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể kinh tế-xã hội tỉnh Yên Bái đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2030; 

- Quyết định số 879/QĐ-TTg, ngày 9/6/2014, của Thủ tướng Chính phủ về việc 

Phê duyệt Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến 

năm 2035 

- Quyết định số 124/QĐ – TTg, ngày 2/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ Phê 

duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm 

nhìn đến năm 2030 

- Quyết định số 3016/QĐ-BCT ngày 23/08/2018 của Bộ trưởng Bộ Công thương 

phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2025 có xét đến 

năm 2035; 

- Quyết Định 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng chính phủ  phê duyệt 

Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 

2050. 

- Quyết định số 386/QĐ-BCT ngày 18/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Công thương 

về việc quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng chất mica, pyrit, quarzit, 

thạch anh, silimanit, sericit, vermiculit giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030; 

- Quyết định số 3098/QĐ-BCT ngày 24/6/2011 của Bộ Công Thương về việc 

quy hoạch tổng thể phát triển thương mại Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và định 

hướng đến năm 2030. 

- Nghị quyết số 10/NQ-HĐND, ngày 10/04/2017 của HĐND tỉnh Yên Bái về 

việc Thông qua Quy hoạch phát triển nông nghiệp và nông thôn tỉnh Yên Bái đến năm 

2020, định hướng đến năm 2030. 

- Quyết định số 1593/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên 

Bái Phê duyệt Đề án cơ cấu lại ngành công nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025; 

- Quyết định số 1476/QĐ-UBND ngày 21/07/2021 của UBND tỉnh Yên Bái về 

việc phê duyệt đề án cơ cấu lại ngành dịch vụ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025; 
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- Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh Yên Bái về 

việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Yên Bái đến năm 2030; 

- Quyết định số 1775/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Yên Bái về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Thác 

Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Quyết định số 3520/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Yên Bái về việc Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Yên 

Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 1816/QĐ-UBND ngày 4/10/2017 của UBND tỉnh Yên Bái về 

việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành Thương mại tỉnh Yên Bái đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 của UBND tỉnh Yên Bái về 

việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển Công nghiệp tỉnh Yên Bái đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

- Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 06/06/2017 của UBND tỉnh Yên Bái về 

phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Yên Bái giai đoạn 

2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Quyết định số 2598/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh Yên Bái phê 

duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Yên Bái đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

- Quyết định số 578/QĐ-UBND ngày 22/05/2013 của UBND tỉnh Yên Bái về 

việc phê duyệt Dự án điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-

2020. 

- Chương trình hành động số 05/CTr-UBND ngày 25/06/2021 của UBND tỉnh 

Yên Bái thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 24/02/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh 

khóa XIX về phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 

2030; 

1.3.2. Phân tích khái quát mối quan hệ qua lại giữa Quy hoạch được đề xuất 

với các Quy hoạch khác có liên quan. 

- Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xây 

dựng phù hợp với các chủ trương, đường lối phát triển của Đảng và Nhà nước; phù hợp, 

thống nhất, đồng bộ với mục tiêu, định hướng quy hoạch cấp quốc gia; quy hoạch vùng; 

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội 5 năm 2021-2025 của cả nước; chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và phát 

triển bền vững; các điều ước quốc tế mà Việt Nam là nước thành viên; đảm bảo sự tuân 

thủ, tính liên tục, kế thừa, ổn định, thứ bậc trong hệ thống quy hoạch quốc gia. 

- Quy hoạch lập trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng, dự báo xu hướng phát triển 

để khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của các địa phương; đảm bảo tính khả thi 

và phù hợp với khả năng cân đối, huy động nguồn nội lực và các nguồn lực từ bên 

ngoài trên tất cả các lĩnh vực, các vùng của tỉnh; liên kết chặt chẽ giữa các địa phương 

trong tỉnh và giữa Yên Bái với các tỉnh trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc, 

vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và cả nước; xây dựng 

Yên Bái phát triển nhanh và bền vững trên cả 3 trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường. 
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- Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội, bình đẳng 

giới, giảm nghèo bền vững, nâng cao mức sống vật chất, thụ hưởng văn hóa, tinh thần 

của người dân; chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế; quan tâm đầu tư phát triển kinh tế 

- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân 

tộc, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số, tạo sự thống 

nhất trong đa dạng nền văn hóa Việt Nam; tăng cường quốc phòng, ổn định an ninh 

chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên, 

bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; tái cơ cấu dân cư theo hướng tập 

trung để tiết kiệm chi phí hạ tầng. 

-Xây dựng và cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo an sinh xã hội; chú trọng thúc đẩy phát triển các khu vực có điều kiện khó 

khăn, đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và đảm bảo sinh 

kế bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; phân bổ, khai thác 

và sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo tồn các giá trị lịch sử - 

văn hóa, di sản thiên nhiên cho các thế hệ hiện tại và tương lai.  

- Đảm bảo tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch; ứng dụng công 

nghệ hiện đại, kết nối liên thông, tiết kiệm, hiệu quả; hài hòa lợi ích của quốc gia, các 

vùng, các địa phương và lợi ích của người dân theo quy định tại Luật Quy hoạch năm 

2017. 

- Căn cứ vào các quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Yên 

Bái đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được phê duyệt, xem xét đánh giá mối 

quan hệ qua lại với nội dung đề xuất trong điều chỉnh quy hoạch kinh tế xã hội tỉnh Yên 

Bái, cụ thể tại bảng 1.1 sau đây:  
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Bảng 1. 1: Mối quan hệ của quy hoạch đề xuất với các quy hoạch liên quan khác 

TT Các quy hoạch liên quan 
Mối quan hệ với nội dung Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 – 2030, 

tầm nhìn đến 2050 

1 Quy hoạch tổng thể KTXH tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2030 (QĐ số 322/QĐ-TTg ngày 21/3/2018 của 

Thủ tướng Chính phủ): 

- Về kinh tế:  

+ Tốc độ tăng GRDP bình quân giai đoạn 2021 – 2030 

khoảng hơn 8%. 

+ cơ cấu GRDP năm đến 2030: Nông, lâm nghiệp, thủy sản - 

Công nghiệp và xây dựng - Dịch vụ trong tương ứng chiếm 

17% - 35% - 48%; 

+ Thu ngân sách nhà nước trên 12.000 tỷ đồng đến năm 2030; 

+ Tổng vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021 - 2030 đạt 

khoảng 220.000 tỷ đồng. 

- Về xã hội:  

+ Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2030 đạt khoảng 35% 

+ Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đến năm 2030 khoảng 0,9 – 0,95%. 

+ Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 78% vào năm 2030; 

+ Tỷ lệ làng bản, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt từ 

70% trở lên vào năm 2030. 

- Về bảo vệ môi trường: 

+ T tỷ lệ che phủ rừng đạt 63% năm 2030. 

+ Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước HVS năm 2030 đạt 

98%. 

+ Tỷ lệ CTR, chất thải y tế được thu gom xử lý đạt 100%; tỷ lệ 

nước thải tại KCN được qua xử lý đạt 100% vào năm 2030. 

Định hướng phát triển KTXH tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050, cụ thể: 

- Về kinh tế:  

+ Tốc độ tăng GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2030 ước đạt 8,5%/năm; 

trong đó giai đoạn 2021 - 2025 đạt bình quân 7,51%/năm và giai đoạn 2026 - 

2030 đạt bình quân 9,5%/năm. 

+ Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP phân theo ngành kinh tế (nông, lâm, 

thủy sản; công nghiệp – xây dựng và dịch vụ - thuế sản phẩm và trợ cấp) 

tương ứng 19,5%-33,3%-42,6% - 4,7% vào năm 2025 và 14,8% - 39,0% - 

41,5% - 4,7% năm 2030. 

+  Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 10.000 tỷ đồng vào năm 2025 

và trên 20.000 tỷ đồng vào năm 2030.; 

+ Tổng vốn đầu tư phát triển đạt 280.000 tỷ đồng 

+ Tỷ lệ đô thị hóa đạt 27% (2025); 30% (2030). 

+ Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân 7,26%/năm 

 

- Về xã hội:  

+ Tốc độ tăng dân số trung bình khoảng 0,95%/năm. 

+ Tuổi thọ trung bình người dân đạt 74,5 tuổi. 

+ Chỉ số hạnh phúc của người dân tăng 25% so với năm 2030 

+ Tỷ lệ người lao động qua đào tạo đến năm 2030: đạt 80,0%; 

+ Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3,3%/năm giai đoạn 2022 – 2025 và giảm 

bình quân 2-2,5%/năm giai đoạn 2026-2030. 

+ Tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa là 75% năm 2030. 

+ Tỷ lệ giường bệnh/vạn dân đạt 35,7 giường/vạn dân vào năm 2025 và 37 

giường bệnh/vạn dân vào năm 2030 (chỉ tính cơ sở điều trị). 

+ Đến năm 2025 có 5 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 84% số xã 

đạt chuẩn nông thôn mới. Đến năm 2030, có 7 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn 

nông thôn mới; 90% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. 
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TT Các quy hoạch liên quan 
Mối quan hệ với nội dung Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 – 2030, 

tầm nhìn đến 2050 

- Về bảo vệ môi trường: 

+ Tỷ lệ che phủ rừng năm 2030 giữ ổn định 63% 

+ Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch đạt trên 95%; tỷ lệ dân số nông 

thôn được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh đạt 98%.. 

+ Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn đô thị đạt trên 93%, nông thôn đạt trên 

50%; Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 100% 

đến năm 2030  

 - Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, 

tầm nhìn đến năm 2035 (QĐ 879/QĐ-TTg, ngày 09/06/năm 

2014 của Thủ tướng CP): 

+ Tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm công nghiệp giai đoạn 

2021 - 2025 đạt 7,0 - 7,5%/năm và giai đoạn 2026 - 2035 đạt 

7,5 - 8,0%/năm.  

 

+ Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 

2021 - 2025 đạt 11 – 12,5%/năm và giai đoạn 2026 - 2035 đạt 

10,5 - 11%/năm.  

+ Tỷ trọng công nghiệp và xây dựng năm 2025 chiếm 43 – 44% 

và năm 2035 chiếm 40 – 41% trong cơ cấu kinh tế cả nước. 

- Quy hoạch phát triển Công nghiệp tỉnh Yên Bái đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 1284/QĐ-

UBND ngày 10/7/2017 của UBND tỉnh Yên Bái): 

Năm 2025, giá trị sản xuất công nghiệp đạt khoảng 25.000 tỷ 

đồng; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2020-2025 đạt 

cao hơn giai đoạn trước; cơ cấu nội ngành chuyển dịch theo 

hướng giảm tỷ trọng ngành công nghiệp khai khoáng, tăng tỷ 

trọng công nghiệp chế biến. Đến năm 2030 giá trị sản xuất 

công nghiệp đạt khoảng 35.000 tỷ đồng trở lên. 

Định hướng phát triển công nghiệp đến năm 2030 của tỉnh Yên Bái như sau: 

- GĐ 2021-2030: 

+ Tốc độ tăng trưởng bình quân của VA ngành công nghiệp đạt trên 13%/năm, 

trong đó CNCBCT đạt 15%. Đến 2030, công nghiệp đóng góp khoảng 28% 

trong GRDP của tỉnh, trong đó tỷ trọng CNCBCT trong tổng VA toàn ngành 

công nghiệp đạt khoảng 70%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng bình quân 

khoảng 9%/năm, trong đó ngành CNCBCT tăng khoảng 10%/năm. 

+ Phát triển hệ thống khu cụm công nghiệp có quy mô khoảng 2.000 ha bên 

hữu ngạn sông Hồng, dọc theo tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Đến 2025, tỷ 

lệ lấp đầy tại 03 khu công nghiệp đang hoạt động (KCN Phía Nam; KCN Âu 

Lâu; KCN Minh Quân) đạt 100%. Đến 2030, tỷ lệ lấp đầy tại các khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp có hoạt động công nghiệp đạt bình quân chung 

khoảng 65 - 70%. 

- GĐ 2031 – 2050: tốc độ tăng trưởng VA công nghiệp bình quân đạt khoảng 

9%/năm - 11%/năm. Đến 2050, công nghiệp đóng góp khoảng 40% GRDP 

của tỉnh, trong đó CNCBCT đóng góp khoảng 30% GRDP. 

 

3 Chiến lược "Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" (QĐ số 1163/QĐ-TTg, 

ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ): 

- Tỷ trọng giá trị gia tăng của khu vực dịch vụ trong GRDP hằng năm của tỉnh 

Yên Bái đạt đến năm 2030 đạt 45-47%; đến năm 2050 đạt khoảng 65-70% 

GRDP. 



Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ năm 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

   2 4   
 

TT Các quy hoạch liên quan 
Mối quan hệ với nội dung Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 – 2030, 

tầm nhìn đến 2050 

+ Đến năm 2030 đóng góp khoảng 15 – 15,5% vào GDP cả 

nước; đến năm 2045 đóng góp khoảng 15,5 - 15,7% vào GDP 

cả nước. 

+ Tổng mức BLHH&DTDVTD đạt tốc độ tăng bình quân 

13,0 - 13,5%/năm đến năm 2030 và 12,0 - 12,5%/năm đến 

năm 2045 

+  Đến năm 2030, doanh thu trao đổi qua thương mại điện tử 

chiếm khoảng 10,5 - 11% TMBLHH&DTDVTD cả nền kinh 

tế, đạt tốc độ tăng bình quân khoảng 20 - 21%/năm 

- Giá trị tăng thêm thương mại của tỉnh GĐ 2021- 2030 đạt tốc độ tăng bình 

quân khoảng 8,0 - 8,5%/năm; đến năm 2030 đóng góp khoảng 8,8 – 10,0% 

vào GRDP của tỉnh 

- Tổng mức BLHH&DTDVTD đến năm 2025 đạt 30.000 tỷ đồng; năm 2030 

đạt 48.000 tỷ đồng.  

- Giá trị xuất khẩu đạt 500 triệu USD vào năm 2025; 1 tỷ USD vào năm 2030.  

- Gia tăng tốc độ lưu chuyển hàng hóa, trong đó phân đấu tỷ trọng 

BLHH&DV qua mạng lưới TMDV văn minh, hiện đại đạt 15-20%/năm; đến 

năm 2030, doanh thu trao đổi qua thương mại điện tử chiếm khoảng 9 - 10% 

TMBLHH&DTDVTD của tỉnh, đạt tốc độ tăng bình quân khoảng 23 - 

25%/năm. 

4 - Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp 

đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030, (QĐ số 124/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ): 

+ Cơ cấu ngành nông lâm thủy sản đến năm 2030: Nông 

nghiệp 55%, lâm nghiệp 1,5%, thủy sản 43,5%. 

+ Tốc độ tăng trưởng GDP nông lâm thủy sản bình quân từ 3 

- 3,2%/năm. 

+ Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản 4 - 

4,3%/năm 

- Quy hoạch phát triển nông nghiệp và nông thôn tỉnh Yên Bái 

đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Nghị quyết số 

10/NQ-HĐND, ngày 10/04/2017 của HĐND tỉnh Yên Bái và 

QĐ số 956/QĐ-UBND, ngày 02/06/2017 của UBND tỉnh Yên 

Bái): 

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm toàn ngành nông nghiệp, 

lâm nghiệp, thủy sản (giá so sánh 2010) giai đoạn 2021 - 

2030 là 4,7%; Cơ cấu sản xuất năm 2030: Nông nghiệp 

66,5%, lâm nghiệp 27,7%, thủy sản 5,8%; Giá trị sản sản 

xuất nông nghiệp bình quân 1 ha  năm 2030 là 100 triệu 

đồng; Trồng rừng bình quân giai đoạn 2021 - 2030 là 15.000 

Phương án phát triển nông, lâm và thủy sản tỉnh Yên Bái trong thời kỳ 2021 – 

2030, định hướng đến năm 2050 như sau: 

- Giai đoạn 2021-2030: 

+ Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất trồng trọt bình quân từ 1-2%/năm; giá 

trị tổng sản phẩm chiếm khoảng 28-30% trong GRDP của ngành.  

+ Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất chăn nuôi đạt 7%/năm; cơ cấu chăn 

nuôi chiếm 30% trong cơ cấu giá trị sản xuất NLTS. 

+ Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất thuỷ sản bình quân từ 8 - 9%/năm; cơ 

cấu thủy sản chiếm 4-5% trong cơ cấu giá trị sản xuất NLTS. 

+ Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 7-8%/năm; tỷ trọng 

kinh tế lâm nghiệp chiếm 34-37% cơ cấu giá trị sản xuất NLTS. 
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ha/năm. Tỷ lệ che phủ rừng giai đoạn 2021 - 2030 duy trì từ 

63% trở lên 

5 - Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Thác 

Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 

(Quyết định số 1775/QĐ-TTg ngày 19/12/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ): 

Đến trước năm 2025, Khu du lịch Hồ Thác Bà đáp ứng các 

tiêu chí để được công nhận là Khu du lịch quốc gia. Phấn đấu 

đến năm 2030, phát triển Khu DLQG Hồ Thác Bà thành một 

trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí của 

tỉnh Yên Bái và vùng du lịch Trung du và miền núi Bắc Bộ với 

hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, có sản phẩm chủ 

đạo, đặc trưng và hình thành thương hiệu cho Khu DLQG Hồ 

Thác Bà; 

- Phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 

2030 (QĐ số 147/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ): 

Đến năm 2025 

+ Đón được ít nhất 35 triệu lượt khách quốc tế và 120 triệu 

lượt khách nội địa. 

+ Tổng thu từ khách du lịch: Đạt 1.700 - 1.800 nghìn tỷ đồng, 

tạo ra khoảng 5,5 - 6 triệu việc làm trong đó có khoảng 2 

triệu việc làm trực tiế 

Đến năm 2030: 

+ Đón được ít nhất 50 triệu lượt khách quốc tế và 160 triệu 

lượt khách nội địa; 

 + Tổng thu từ khách du lịch: Đạt 3.100 - 3.200 nghìn tỷ 

đồng; tạo ra khoảng 8,5 triệu việc làm, trong đó có khoảng 3 

triệu việc làm trực tiếp. 

 Định hướng phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 thực hiện theo Chương trình hành động Số: 05/CTr-UBND 

ngày 25 tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh Yên Bái về việc thực hiện Nghị 

quyết số 28-NQ/TU ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh Yên Bái khóa XIX về phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 

2025, định hướng đến năm 2030 

- Phấn đấu hoàn thiện các điều kiện công nhận khu du lịch hồ Thác Bà, khu du 

lịch Mù Cang Chải là khu du lịch quốc gia; 

 

 

 

- Phấn đấu đến năm 2030: 

+ Khách du lịch: Đạt khoảng 2.500.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 

800.000 lượt khách, tăng trưởng bình quân đạt 10,8%/năm. 

+ Doanh thu từ du lịch: Đạt khoảng 4.300 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân đạt 

23,4%/năm. 

+Tạo việc làm cho 33.600 lao động trong lĩnh vực du lịch (trong đó lao động 

trực tiếp là 14.400người, lao động gián tiếp là 19.200 người);  

+ Số buồng, phòng tại cơ sở lưu trú: Đạt khoảng 9.600 buồng, phòng 

- Tầm nhìn đến năm 2050: 

+ Khách du lịch: Đạt khoảng 7.500.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế 

chiếm khoảng 20% trong tổng số khách du lịch, tăng trưởng bình quân đạt 

5,7%/năm. 

+ Doanh thu từ du lịch: Đạt khoảng 40.000 nghìn tỷ đồng 

6 Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 (QĐ số 523/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ): 

Phương án phát triển Lâm nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050: 

Giai đoạn 2021-2030: 
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+ Tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp: 5,0% đến 

5,5%/năm. 

+ Giá trị xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản: 18 đến 20 tỷ USD vào 

năm 2025, 23 đến 25 tỷ USD vào năm 2030;  

+ Tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc ổn định ở mức từ 42% đến 

43% 

+ Trồng rừng sản xuất: khoảng 340.000 ha/năm vào năm 

2030. Trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng với các loài cây 

bản địa, quý, hiếm: bình quân 4.000 - 6.000 ha/năm. 

- Sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng phấn đấu đạt 35 triệu 

m3 vào năm 2025, 50 triệu m3 vào năm 2030. 

- Nâng cao chất lượng rừng tự nhiên, năng suất và hiệu quả 

rừng trồng và các hệ thống nông lâm kết hợp; diện tích rừng 

có chứng chỉ quản lý rừng bền vững đạt trên 0,5 triệu ha giai 

đoạn 2021 - 2025, trên 01 triệu ha giai đoạn 2026 - 2030. 

 

+ Tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 7-11%/năm; 

+ Tỷ trọng kinh tế lâm nghiệp trong toàn ngành đạt 35-37% 

+ Tỷ lệ che phủ rừng giữ ổn định 63% 

+ Trồng 32,474 triệu cây xanh trong đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 

- 2025 của quốc gia.  

+ Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh khoảng 10.000 ha rừng. 

+ Bình quân mỗi năm khai thác và tiêu thụ trên 950.000 m3 gỗ/năm. Đến năm 

2030 có trên 40.000 ha rừng cây gỗ lớn, khoảng 90.000 ha rừng trồng trở lên 

được cấp chứng chỉ rừng. 

- Dự kiến thực hiện khoán quản lý bảo vệ rừng bình quân 221,4 nghìn 

ha/năm.. 

- Đối với rừng đặc dụng là 31.226 ha, chiếm 6,46% 

- Đất rừng phòng hộ: là 136.000 ha, chiếm 28,12%  

+ Đất rừng sản xuất: là 316.458 ha, chiếm 65,43% 

7 - Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến 2050 (Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ); 

- Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến 2050 (Quyết định số 1768/QĐ-TTg ngày 19/10/2021 

của Thủ tướng Chính phủ) 

- Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến 2050 (Quyết định số 1829/QĐ-TTg ngày 

31/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ) 

 Đường bộ 

+  Đến năm 2030, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng đường cao 

tốc Nội Bài - Lào Cai (CT.05) với quy mô 06 làn xe; sau năm 

2030 duy trì quy mô 06 làn xe; đầu tư xây dựng tuyến đường 

cao tốc nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với Hà Giang (CT.12) 

với quy mô 04 làn xe, sau năm 2030 duy trì quy mô 04 làn xe);  

+ Các tuyến Quốc lộ: Đến năm 2030 có 07 tuyến, bao gồm: 

1. Phương án phát triển hạ tầng giao thông vận tải tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 - 

2030, định hướng đến năm 2050: 

1.1. Đường bộ 

- Đường cao tốc: Đến năm 2030, nâng cấp, mở rộng đường cao tốc Nội Bài - 

Lào Cai (CT.05) với quy mô 06 làn xe; đầu tư xây dựng mới tuyến đường cao 

tốc nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với Hà Giang (CT.12) với quy mô 04 làn xe. 

- Các tuyến Quốc lộ: Đến năm 2030 có 07 tuyến, bao gồm: 05 tuyến hiện 

trạng nâng cấp, hoàn thiện đạt tối thiểu đường cấp IV miền núi (QL.37 dài 

94,1km; QL.70 dài 85km; QL.32 dài 175km; QL.32C dài 17,5km; QL.2D dài 

27,61km)  và 02 tuyến hình thành mới (QL 32D, đường cấp IV miền núi và 

QL.3B, đường cấp IV miền núi); 

- Các tuyến đường tỉnh và công trình cầu: Đến năm 2030, nâng cấp, mở rộng 

các tuyến đường tỉnh lộ hiện có ĐT.163, ĐT.164, ĐT.165, ĐT.166, ĐT.170, 

ĐT.171, ĐT.172, ĐT.173, ĐT.175B) đạt tối thiểu đường cấp V miền núi; điều 

chuyển một số tuyến đường tỉnh thành đường Quốc lộ, đường huyện, đường đô 
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05 tuyến hiện trạng nâng cấp, hoàn thiện đạt tối thiểu đường 

cấp IV miền núi (QL.37 dài 94,1km; QL.70 dài 85km; QL.32 

dài 175km; QL.32C dài 17,5km; QL.2D dài 27,61km) và 02 

tuyến hình thành mới (QL 32D, đường cấp IV miền núi và 

QL.3B, đường cấp IV miền núi). 

Đường thủy nội địa: 

+ Đến năm 2030, nâng cấp, cải tạo tuyến đường thủy nội địa 

sông Hồng đoạn qua tỉnh Yên Bái có chiều dài L = 110km 

thuộc tuyến đường thủy nội địa Hà Nội - Việt Trì - Yên Bái - 

Lào Cai đạt tiêu chuẩn cấp III (đoạn từ Việt Trì đến cảng Yên 

Bái và đoạn từ cảng Yên Bái đến ngã ba Nậm Thi); nâng cấp, 

cải tạo tuyến đường thủy nội địa hồ Thác Bà (qua cảng 

Hương Lý) đạt tiêu chuẩn cấp III (đoạn từ cảng Hương Lý 

đến Cẩm Nhân, chiều dài L = 42km; đoạn từ cảng Hương Lý 

đến Đập Thác Bà, chiều dài L = 8km); xây dựng mới và nâng 

cấp các cảng hàng hóa hiện có như: Mậu A, Văn Phú, Âu 

Lâu, Hương Lý, Mông Sơn, cảng nhập đá vôi nhà máy xi 

măng Yên Bình và các cảng khác, tiếp nhận cỡ tàu đến 600 

tấn. Mở mới, nâng cấp các cụm cảng khách hồ Thác Bà tiếp 

nhận cỡ tàu đến 100 (ghế), công suất 300.000 lượt HK/năm. 

 Đường sắt: 

+ Đến năm 2030, nâng cấp, cải tạo đưa vào cấp kỹ thuật 

đoạn qua tỉnh Yên Bái thuộc tuyến đường sắt quốc gia Hà Nội 

- Lào Cai từ ga Yên Viên đến ga Lào Cai (đường đơn khổ 

1.000m); sau năm 2030, xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao 

(khổ đường 1.435mm) đoạn qua tỉnh Yên Bái thuộc tuyến 

đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; xây dựng mới tuyến 

đường sắt (khổ đường 1.000mm) đoạn qua tỉnh Yên Bái thuộc 

tuyến đường sắt Thái Nguyên - Tuyên Quang - Yên Bái. 

 

thị; hình thành mới và bổ sung kéo dài một số tuyến đường tỉnh hiện có; mở 

mới, nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường đô thị, đường huyện, đường GTNT, 

các công trình cầu vượt sông, suối trên địa bàn tỉnh… 

1.2. Đường thủy nội địa 

Đến năm 2030, nâng cấp, cải tạo tuyến đường thủy nội địa sông Hồng đoạn 

qua tỉnh Yên Bái có chiều dài L = 110km thuộc tuyến đường thủy nội địa Hà 

Nội - Việt Trì - Yên Bái - Lào Cai đạt tiêu chuẩn cấp III (đoạn từ Việt Trì đến 

cảng Yên Bái và đoạn từ cảng Yên Bái đến ngã ba Nậm Thi); nâng cấp, cải 

tạo tuyến đường thủy nội địa hồ Thác Bà (qua cảng Hương Lý) đạt tiêu chuẩn 

cấp III (đoạn từ cảng Hương Lý đến Cẩm Nhân, chiều dài L = 42km; đoạn từ 

cảng Hương Lý đến Đập Thác Bà, chiều dài L = 8km); nâng cấp, cải tạo tuyến 

đường thủy nội địa sông Chảy - hồ Thác Bà, chiều dài L = 33km đạt tiêu 

chuẩn tối thiểu cấp IV; xây dựng mới và nâng cấp các cảng hàng hóa hiện có 

như: Mậu A, Văn Phú, Âu Lâu, Hương Lý, Mông Sơn, cảng xuất, nhập đá vôi 

nhà máy xi măng Yên Bình và các cảng khác, tiếp nhận cỡ tàu đến 600 tấn. 

Mở mới, nâng cấp các cụm cảng khách hồ Thác Bà tiếp nhận cỡ tàu đến 100 

(ghế), công suất 300.000 lượt HK/năm. Mở thêm một số bến du lịch mới trên 

vùng hồ Thác Bà - sông Chảy; xây dựng hệ thống bến hàng hóa và hành khách 

trên sông Hồng và Hồ Thác Bà; xây dựng các bến khách ngang sông trên địa 

bàn các huyện Trấn Yên, Văn Yên, Yên Bình, Lục Yên và thành phố Yên Bái. 

1.3. Đường sắt 

Đến năm 2030, nâng cấp, cải tạo đưa vào cấp kỹ thuật đường sắt quốc gia tuyến 

Hà Nội - Lào Cai từ ga Yên Viên đến ga Lào Cai (đường đơn khổ 1.000m); 

Hoàn thành việc xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn tỉnh theo Kế 

hoạch số 97/KH-UBND ngày 15/4/2021; sau năm 2030, xây dựng tuyến đường 

sắt tốc độ cao (khổ đường 1.435mm) đoạn qua tỉnh Yên Bái thuộc tuyến 

đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và tuyến đường sắt (khổ 1000mm) 

đoạn qua tỉnh Yên Bái thuộc đường sắt Thái Nguyên – Tuyên Quang – Yên 

Bái. 

1.4. Hạ tầng giao thông khác 

Đến năm 2030, xây dựng các trung tâm logistics khu vực ga Văn Phú, kết nối 
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thuận lợi với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tuyến đường thủy nội địa trên 

sông Hồng; các khu tập kết hàng hóa, kho bãi tại thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn 

Chấn... Xây dựng các trạm dừng nghỉ trên tuyến đường cao tốc, quốc lộ, 

đường tỉnh; các bến xe, bãi đỗ xe tĩnh...trên địa bàn tỉnh. 

9 - Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến 

năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 (QĐ 491/QĐ-TTg ngày 

07/5/2018 của Thủ tướng chính phủ) 

Đến năm 2025: 

- Về chất thải rắn sinh hoạt đô thị: 

+ 90% tổng lượng CTRSH đô thị được thu gom và xử lý đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường;  

+ Sử dụng 100% túi nilon thân thiện với môi trường tại các 

TTTM, siêu thị phục vụ cho mục đích sinh hoạt; 

- Về chất thải rắn sinh hoạt nông thôn: 

+ 80% lượng CTRSH phát sinh tại khu dân cư nông thôn tập 

trung được thu gom, lưu giữ, vận chuyển, tự xử lý, xử lý tập 

trung đáp ứng yêu cầu BVMT; tận dụng tối đa lượng chất thải 

hữu cơ để tái sử dụng, tái chế, làm phân compost hoặc tự xử 

lý tại các hộ gia đình thành phân compost để sử dụng tại chỗ; 

+ 95% các bãi chôn lấp CTRSH tại khu vực nông thôn đã 

đóng cửa được cải tạo, xử lý, tái sử dụng đất; phấn đấu 100% 

các bãi chôn lấp chất thải tự phát không thuộc quy hoạch phải 

được xử lý đảm bảo yêu cầu BVMT; 

CTR y tế: 

+ 100% lượng CTR y tế phát sinh tại các cơ sở y tế, bệnh viện 

được phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý đáp 

ứng yêu cầu bảo vệ môi trường. 

- Đề án tăng cường năng lực Quản lý chất thải rắn sinh hoạt 

trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020 – 2025, định hướng 

đến năm 2030 (Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 

1/10/2020): 

Mục tiêu Phương án Quy hoạch thực hiện theo dề án. 

Phương án phát triển các khu xử lý chất thải tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 – 

2030, định hướng đến năm 2050: 

- Đến năm 2025: 

CTRSH đô thị: 

Đến năm 2025, trên 93%, năm 2030 tối thiểu 95% tổng lượng CTRSH đô thị 

được thu gom và xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; 

- Sử dụng 100% túi nilon, bao bì thân thiện với môi trường tại các TTTM, siêu thị 

phục vụ cho mục đích sinh hoạt. 

CTRSH Nông thôn 

- 80% lượng CTRSH phát sinh tại khu dân cư nông thôn tập trung được thu 

gom, lưu giữ, vận chuyển, tự xử lý, xử lý tập trung đáp ứng yêu cầu bảo vệ 

môi trường, trong đó có trên 50% lượng CTRSH phát sinh được thu gom, xử 

lý tập trung; tận dụng tối đa lượng chất thải hữu cơ để tái sử dụng, tái chế, làm 

phân compost hoặc tự xử lý tại các hộ gia đình thành phân compost để sử 

dụng tại chỗ.  

- 95% các bãi chôn lấp CTRSH tại khu vực nông thôn đã đóng cửa được cải 

tạo, xử lý, tái sử dụng đất; phấn đấu 100% các bãi chôn lấp chất thải tự phát 

không thuộc quy hoạch phải được xử lý đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi 

trường. 

CTR y tế: 

Tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đạt 90%; 

Phương án KXLCTR: đến năm 2030, duy trì NMXL rác thải Văn Phú diện 

tích 35ha, đầu tư 12 lò đốt CTRSH tập trung tổng công suất 220 tấng/ngày. 

Sau 2030, đầu tư 02 lò đốt CTRSH sử dụng công nghệ đốt có thu hồi năng 

lượng để phát điện tại thành phố Yên Bái (với công suất: 300 tấn/ngày để phát 

điện khoảng 5 - 6 MW) và Thị xã Nghĩa Lộ (công suất: 125 tấn/ngày để phát 

điện khoảng 2 - 3 MW). 
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10 Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Yên 

Bái giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết 

định số 3520/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh 

Yên Bái): 

+ Quy hoạch đối với 15 nhóm, loại khoáng sản trên địa bàn 

09 huyện, thành phố, thị xã, với tổng số 189 khu vực. 

Định hướng trong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: 

Thăm dò với 15 nhóm, loại khoáng sản trên địa bàn 09 huyện, thành phố, thị 

xã, với tổng số 206 khu vực với diện tích 1.858,57 ha (giai đoạn 2021-2030 là 

1.480,26ha; Giai đoạn 2031-2050 là 378,31ha) và khai thác 353 khu vực với 

diện tích là 2.022,79ha (giai đoạn 2021-2030 là 1.632,55ha; Giai đoạn 2031-

2050 là 390,24ha). Có 2039 khu vực cấp phép mới; 114 khu vực chuyển tiếp. 

11 Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-

2025 có xét đến năm 2035 (Quyết định số 3016/QĐ-BCT ngày 

23/08/2018 của Bộ trưởng Bộ Công thương) 

Trong phương án quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 – 

2030 định hướng đến năm 2050 có kế thừa Quy hoạch đã được phê duyệt, 

ngoài ra phương án bổ sung một số định hướng như: 

- Trong giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh sẽ được bổ sung thêm 34 

NMTĐ với quy mô công suất 356,3 MW.Tổng công suất thủy điện toàn tỉnh 

873,2 MW. 

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, cố gắng phấn đấu đưa vào vận hành 

500MW điện mặt trời. 

- Tổng công suất điện sinh khối có thể phát triển trong giai đoạn quy hoạch đạt 

368 MW 

- Dự kiến trong giai đoạn quy hoạch có thể thu hút phát triển điện gió với công 

suất khoảng 200MW đã được thống kê trong dự thảo TSĐ8. 

12 - Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (QĐ số 1978/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ): 

+ Đến năm 2030, 65% dân số nông thôn được sử dụng nước 

sạch đạt chất lượng theo quy chuẩn. 

Theo phương án cấp nước trong QH tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 như sau: 

- Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch đạt trên 91%; tỷ lệ dân số nông 

thôn được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh đạt 98%. 

13 Chiến lược quốc gia về ĐDSH đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 (QĐ số 149/QĐ-TTg, ngày 28/01/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ) 

+ Độ che phủ rừng đạt 42-43%; 

+ 70% khu BTTN, di sản thiên nhiên được đánh giá hiệu quả 

quản lý; 

+ 15 khu đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế; 

Phương án BTTN và ĐDSH tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 – 2030, định hướng 

đến năm 2050: 

- Đến năm 2030: 

+ Tỷ lệ che phủ rừng giữ ổn định 63%. 

+ Giữ vững ổn định 2 Khu Bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu thuộc địa phận huyện 

Văn Yên và Khu Bảo tồn loài sinh cảnh Mù Cang Chải thuộc huyện Mù Cang 

Chải. 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=205263
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+ 14 khu dữ trữ sinh quyển, 15 vườn di sản ASEAN - Định hướng đến năm 2050, phát triển 2 khu bảo tồn lên Khu bảo tồn được 

UNESCO công nhận 

14 - Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế 

hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Yên Bái 

(Nghị quyết số 57/NQQ-CP, ngày 17/5/2018) 

* Diện tích cơ cấu các loại đất đến năm 2020: 

+ Đất nông nghiệp: 588.871 ha, chiếm 85,5%; 

+ Đất phi nông nghiệp: 70.220 ha, chiếm 10,19%; 

+ Đất đô thị: 23.783 ha, chiếm 3,45%. 

+ Đất chưa sử dụng: 29.676 ha, chiếm 4,31%. 
- Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử sụng đất quốc gia 5 năm 

2021-2025 (NQ 39/2021/NQ-QH15 ngày 13/11/2021): 

- Bảo đảm nhu cầu sử dụng đất để thực hiện Chiến lược phát 

triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; 

- Bố trí quỹ đất đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống kết cấu 

hạ tầng đồng bộ, bảo đảm kết nối không gian phát triển liên 

ngành, liên vùng, các hành lang kinh tế và các vùng động lực 

phát triển của quốc gia; đảm tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở 

mức 42 - 43%; 

Phương án sử dụng đất của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch: 

+ Đất nông nghiệp: 612.307 ha năm 2025, 606.283 năm 2030, giảm 11.604 

ha; 

+ Đất phi nông nghiệp: 66.130 ha năm 2025, 75.149 ha năm 2030, tăng 

18.412 ha; 

+ Đất đô thị: 28.358 ha năm 2025, 29.799 ha năm 2030, tăng 11.601 ha. 

+ Đất chưa sử dụng: 10.830 ha năm 2025, 7.835 ha năm 2030, giảm 6.808 ha. 

- Quan điểm sử dụng đất của tỉnh: 

+ Sử dụng đất phải bảo đảm phù hợp, thống nhất, đồng bộ với mục tiêu, định  

hướng quy hoạch cấp quốc gia; quy hoạch vùng; Chiến lược phát triển kinh tế 

- xã hội 10 năm 2021 - 2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 

2025 của cả nước; chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và phát triển bền 

vững; các điều ước quốc tế mà Việt Nam là nước thành viên; bảo đảm sự tuân 

thủ, tính liên tục, kế thừa, ổn định, thứ bậc trong hệ thống quy hoạch quốc gia; 

+ Khai thác sử dụng đất hợp lý, có hiệu quả, chú trọng đến việc nâng cao hệ số 

sử dụng đất. đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các lĩnh vực, các 

huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 và tạo nền tảng 

phát triển ổn định cho thời kỳ kế tiếp; đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ giữa các 

ngành, các địa phương trong tỉnh; 

+ Dành một quỹ đất hợp lý ưu tiên phát triển thương mại dịch vụ, du lịch; phát 

triển và mở rộng khu cụm công nghiệp tập trung; phát triển các khu dân cư; 

+ Bảo vệ và phát triển diện tích rừng, đặc biệt là rừng đặc dụng, rừng phòng 

hộ đầu nguồn, đảm bảo tỷ lệ che phủ của rừng (68 - 69%) cần thiết để bảo vệ 

môi trường; 

+ Coi trọng công tác an ninh quốc phòng; bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh 

thái 
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15 Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (QĐ số 1055/QĐ-TTg 

ngày 20/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ); 

- Nâng cao hiệu quả thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua 

việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí 

hậu, trong đó có hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu, 

thúc đẩy việc lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu vào hệ 

thống chiến lược, quy hoạch. 

- Tăng cường khả năng chống chịu và nâng cao năng lực 

thích ứng của cộng đồng, các thành phần kinh tế và hệ sinh 

thái thông qua việc đầu tư cho các hành động thích ứng, khoa 

học và công nghệ, nâng cao nhận thức để sẵn sàng điều chỉnh 

trước những thay đổi của khí hậu. 

- Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và giảm thiểu thiệt hại, sẵn sàng 

ứng phó với thiên tai và khí hậu cực đoan gia tăng do biến đổi 

khí hậu 

Phương án phòng chống thiên tai, ứng phó BĐKH của tỉnh trong thời kỳ quy 

hoạch: 

* Phương án phòng chống thiên tai giai đoạn 2021-2030: 

+  Đầu tư xây dựng mới và nâng cấp 43,96 km đê sông Hồng bảo đảm chống 

lũ tương ứng với mực nước lũ thiết kế tại trạm thủy văn Yên Bái là 34,3m; 

+ Đầu tư xây dựng mới 31,46 km kè sông, suối nhằm ổn định bờ sông và tăng 

cường khả năng tiêu thoát lũ; chống sạt lở đất; 

+ Cải tạo suối Nam Cường và nâng cấp tuyến bờ bao Nga Quán - Việt Thành  

 thành đê kết hợp đường giao thông nội vùng, cao trình bảo đảm chống lũ 

+ Đầu tư các công trình kè chống sạt lở bờ sông, suối để bảo vệ các công  

trình hạ tầng cơ sở, công trình an ninh quốc phòng và bảo vệ khu dân cư. 

* Phương án ứng phó BĐKH: 

Giai đoạn năm 2021-2025 

+ Đầu tư sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn 96 hồ chứa; 

+ Sửa chữa nâng cấp 50 dự án các công trình nước sạch nông thôn; 

+ Lắp đặt, xây dựng hệ thống quan trắc chuyên dùng phục vụ phòng chống 

thiên tai tại 41 hồ chứa. 

+ Xây dựng tổng số 13 dự án đê, kè kết hợp phòng chống thiên tai. 
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1.4. Nội dung của Quy hoạch có khả năng tác động đến môi trường 

1.4.1. Định hướng phát triển các ngành kinh tế 

1.4.1.1. Phương án phát triển công nghiệp giai đoạn 2021-2030 

a. Công nghiệp chế biến chế tạo 

- Cụm ngành chế biến NLSTP:  

 + Định hướng phát triển vùng nguyên liệu hài hòa với phát triển ngành nông 

nghiệp, với thế mạnh chế biến thực phẩm và chế biến, sản xuất gỗ, sản phẩm từ gỗ.  

 + Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, tập trung chế biến 

sâu, đa dạng hóa sản phẩm,… 

+ Khuyến khích các cơ sở sản xuất thực phẩm tham gia các chương trình sản 

xuất sạch hơn; sản phẩm an toàn, sạch, xanh và hữu cơ; hệ thống quản lý chất lượng và 

vệ sinh an toàn thực phẩm đạt tiêu chuẩn của Việt Nam và quốc tế (theo VietGap, 

GlobalGap, hữu cơ, ...). 

+ Tập trung nguồn nguyên liệu tại chỗ, ưu tiên thu hút đầu tư các nhà máy sản 

xuất, chế biến gỗ, tre, luồng… hiện đại, thân thiện môi trường, sản xuất sản phẩm gỗ 

cao cấp, có giá trị cao, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.. 

- Cụm ngành sản xuất sản phầm từ khoáng phi kim loại: 

+ Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo 

vệ môi trường. Tăng cường đầu tư chế biến sâu, đổi mới công nghệ, đa dạng hóa sản 

phẩm, giảm tiêu hao nguyên vật liệu, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của 

sản phẩm cuối cùng. 

+ Tập trung phát triển một số sản phẩm có tiềm năng, sản lượng lớn, giá trị gia 

tăng cao như đá vôi trắng, kaolin, Felspat, Grafit, đá thạch anh; 

+ Không khuyến khích sản xuất VLXD (gạch, ngói) nung sử dụng 100% đất 

sét. Có biện pháp hỗ trợ phát triển VLXD không nung. 

+ Di dời các nhà máy xi măng và các cơ sở chế biến đá nằm trong Quy hoạch 

Khu du lịch Quốc gia hồ Thác Bà (huyện Yên Bình) vào các KCCN.  

- Cụm ngành cơ khí, điện tử:  

+ Công nghiệp sản xuất kim loại: thu hồi các dự án không triển khai, tiến độ 

triển khai quá chậm hoặc chủ đầu tư không đủ năng lực tài chính. Chú trọng đổi mới 

công nghệ, thúc đẩy chế biến sâu, gia tăng giá trị và bảo vệ môi trường. 

+ Các ngành, lĩnh vực cơ khí chế tạo: Khuyến khích đầu tư mở rộng, nâng cấp 

máy móc, thiết bị và công nghệ của một số cơ sở cơ khí chế tạo, sửa chữa và bảo 

dưỡng hiện có trên địa bàn tỉnh. 

+ Các ngành, lĩnh vực sản xuất sản phẩm điện, điện tử: chú trọng thu hút đầu tư  

sản xuất công nghiệp hỗ trợ (sản xuất, lắp ráp linh kiện, cụm linh kiện điện, điện tử, cơ 

điện tử), sản xuất thiết bị điện, điện tử gia dụng, văn phòng. 

- Cụm ngành dệt may, da giày: Phát triển sản xuất các sản phẩm truyền thống 

trên nền tảng giữ gìn bản sắc văn hóa và đổi mới, sáng tạo mẫu mã mới nhằm đáp ứng 

nhu cầu của người dân và du khách. Chú trọng các dự án có công nghệ hiện đại, giá trị 
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gia tăng cao, phục vụ thị trường xuất khẩu. 

- Cụm ngành hóa chất: Khuyến khích đổi mới công nghệ, nâng công suất và 

chất lượng sản phẩm của các cơ sở; đảm bảo thực hiện xử lý tốt về môi trường. 

- Cụm ngành CN CBCT khác:  

+ Sản xuất giường, tủ, bàn ghế: Đảm bảo tiến độ, sớm đưa vào hoạt động các 

dự án đã được cấp chứng nhận đầu tư. Thu hút đầu tư mới, đầu tư mở rộng các dự án 

sản xuất đồ gỗ nội ngoại thất (giường, tủ, bàn ghế…) từ gỗ công nghiệp và gỗ thịt chất 

lượng cao.  Thu hút đầu tư, phát triển sản xuất đồ nội ngoại thất từ vật liệu kim loại, 

nhựa tổng hợp nhằm phục vụ nhu cầu tại địa phương và thị trường trong nước. 

+ In, sao chép bản ghi các loại: Cập nhật công nghệ, nâng cao chất lượng các cơ 

sở in ấn phục vụ nhu cầu tại địa phương; thu hút đầu tư in ấn và sản xuất bao bì chất 

lượng cao phục vụ bao gói hàng hóa cao cấp trên địa bàn tỉnh. 

b. Phát triển lĩnh vực khai thác khoáng sản 

Trong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: Lập phương án thăm dò 

với 15 nhóm, loại khoáng sản trên địa bàn 09 huyện, thành phố, thị xã, với tổng số 206 

khu vực với diện tích 1.858,57 ha (giai đoạn 2021-2030 là 1.480,26ha; Giai đoạn 

2031-2050 là 378,31ha) và khai thác 353 khu vực với diện tích là 2.022,79ha (giai 

đoạn 2021-2030 là 1.632,55ha; Giai đoạn 2031-2050 là 390,24ha). Có 239 khu vực 

cấp phép mới; 114 khu vực chuyển tiếp. 

c. Phát triển về KCN, CCN 

* Về Khu công nghiệp 

- Giai đoạn 2021 – 2030: đến năm 2030, tỉnh có 8 KCN  tổng diên tích 2.080ha 

Giai đoạn 2031 – 2050, toàn tỉnh lên 9 KCN; tổng diện tích KCN lên 2.539 ha. 

Giai đoạn 2021 – 2030: 

+ Giữ nguyên diện tích 02 KCN: KCN phía Nam và KCN Âu Lâu. 

+ Mở rộng KCN Minh Quân: mở rộng từ 107,89 ha lên thành 195,89 ha 

(tăng 88 ha).  

+ Thành lập mới 05 KCN: tổng diện tích thành lập mới là 1.364,0 ha, gồm: 

KCN Trấn Yên (339 ha); KCN Y Can (350ha); KCN Đông An (350ha); KCN Lục 

Yên (300 ha); KCN Thịnh Hưng (184 ha);  

- Giai đoạn 2031 – 2050: Mở rộng KCN Thịnh Hưng giai đoạn 2 là 80ha để đạt 

tổng là 184ha. Quy hoạch mới KCN Lục Yên (300ha); KCN Vùng Thượng huyện Văn 

Yên (300ha). 

* Về Cụm công nghiệp: 

Phát triển hệ thống khu cụm công nghiệp có quy mô khoảng 2.000 ha bên hữu 

ngạn sông Hồng, dọc theo tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai. 

- Giai đoạn đến 2030: 

+ Đưa ra khỏi quy hoạch 03 CCN: CCN Đầm Hồng (16ha); CCN Bảo Hưng 

(75ha); CCN Tây Cầu Mậu A (35ha). 
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- Giữ nguyên diện tích 06 CCN hiện có: CCN Thịnh Hưng; CCN Sơn Thịnh; 

CCN Báo Đáp; CCN Hưng Khánh; CCN Đông An; CCN Minh Quân. 

- Tăng giảm diện tích 03 CCN: CCN Âu Lâu có diện tích hiện tại là 50 ha, 

diện tích sau mở rộng là 75ha; CCN Yên Thế có diện tích hiện tại là 39,97 ha, 

diện tích sau mở rộng là 55 ha; CCN Bắc Văn Yên có diện tích hiện tại là 72 ha, diện 

tích còn lại là 55 ha. 

 - Thành lập mới 16 CCN với tổng diện tích là 842,4 ha.  

Như vậy, đến 2030, tỉnh Yên Bái quy hoạch phát triển 25 CCN tổng diện 

tích là 1.288,21ha. Đến 2030, tỷ lệ lấp đầy tại các khu, cụm công nghiệp có hoạt động 

công nghiệp đạt bình quân chung khoảng 65 - 70%. 

1.4.1.2. Phát triển ngành nông nghiệp:  

a) Trồng trọt giai đoạn 2021 - 2030 

- Cây lúa: Diện tích lúa giữ ổn định 25.960 ha/năm, trong đó đất đất chuyên 

trồng lúa nước là 19.200 ha; Khuyến khích ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất lúa ở 

các vùng sản xuất có điều kiện thích hợp. Xây dựng vùng sản xuất lúa hàng hóa tập 

trung chất lượng cao như cánh đồng Mường Lò thuộc thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn 

Chấn; cánh đồng Đại Phú An – Đông Cuông thuộc huyện Văn Yên; cánh đồng Mường 

Lai - Vĩnh Lạc- Liễu Đô, Mai Sơn – Khánh Thiện thuộc huyện Lục Yên; các xã vùng 

thâm canh lúa huyện Trấn Yên, các xã vùng đông hồ huyện Yên Bình; phát triển vùng 

lúa nếp Tú Lệ tại xã Tú Lệ huyện Văn Chấn, vùng lúa nếp Tan Cao Phạ tại các xã 

Nậm Có và Cao Phạ huyện Mù Cang Chải 

- Cây ngô: Diện tích gieo trồng 26.000 ha/năm. Áp dụng các tiến bộ kỹ thuật về 

giống và đầu tư thâm canh để tăng năng suất ngô, áp dụng kỹ thuật canh tác ngô bền 

vững trên đất dốc đê hạn chế xói mòn. 

- Cây rau các loại: Diện tích 12.000 ha. Hình thành các vùng rau tập trung 

khoảng 500 ha (TP Yên Bái, Văn Yên, Mù Cang Chải,..); 

- Cây sắn: Diện tích trên 8.000 ha. Hình thành vùng trồng sắn tập trung chuyên 

canh khoảng 4.000 ha tại Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bình, Lục Yên.  

- Cây chè: Diện tích chè 7.000 Hình thành vùng sản xuất chè tập trung khoảng 

5.000ha tập trung Văn Chấn, Trấn Yên, Yên Bình, Trạm Tấu, Lục Yên, Văn Yên và 

thị xã Nghĩa Lộ. Vùng chè Shan hữu cơ diện tích 1.200 ha. 

- Cây ăn quả: Diện tích đạt 10.000 ha. Hình thành vùng trồng cây ăn quả tập 

trung: Cây ăn quả có múi ở Văn Chấn, TRấn Yên, Văn Yên, Lục Yên, Yên Bình, TX 

NGhĩa Lộ; Cây ăn quả ôn đới ở Mù Cang Chải; vùng Nhãn ở Văn Chấn, Văn Yên, TX 

Nghĩa Lộ; cây ăn quả khác (Na, chuối, thanh long,…) ở Văn Chấn, Trấn Yên, Yên 

Bình, TX Nghĩa Lộ. Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất tại các vùng có điều kiện 

thích hợp.  

- Cây dâu tằm: Diện tích 2.000 ha. Phát triển tại các huyện: Trấn Yên, Văn Yên, 

Văn Chấn,  

- Cây cao su: Diện tích giữ ổn định 2.262 ha, tại các huyện Văn Chấn, Văn Yên, 

Trạm Tấu, TX Nghĩa Lộ. Diện tích khai thác mủ cao su 1.800 ha. 
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b) Chăn nuôi giai đoạn 2021 - 2030 

- Tổng đàn gia súc chính đạt 1.200.000 con (trâu: 130.000 con, bò: 55.000 con, 

lợn 1.015.000 con ); đàn gia cầm đạt 11,0 triệu con; đàn dê đạt 45.000 con; Ong 

khoảng 40.000 đàn. Hình thành vùng chăn nuôi tập trung tại  tại các huyện Văn Yên, 

Văn Chấn, Lục Yên, Yên Bình, Trấn Yên. Khuyến khích phát triển chăn nuôi trâu, bò 

quy mô vừa và lớn theo quy trình sinh học, khép kín kết hợp với trồng các loại cỏ chất 

lượng cao, ngô sinh khối đảm bảo thức ăn cho trâu bò. Tổ chức chăn nuôi lợn theo hai 

hình thức chính: Chăn nuôi trang trại và chăn nuôi nông hộ. Doanh nghiệp đầu tư xây 

dựng các cơ sở chăn nuôi lớn, khép kín. 

c) Lâm nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 

- Phát triển lâm nghiệp bền vững theo hướng đa mục tiêu; khai thác và sử dụng 

hợp lý tài nguyên rừng; bảo tồn nguồn gen và phát huy giá trị đa dạng sinh học của 

rừng. Quản lý, bảo vệ chặt chẽ diện tích rừng tự nhiên hiện có. Tỷ lệ che phủ rừng đến 

năm 2030 giữ ổn định 63%; Bình quân hàng năm trồng trên 15.000 ha rừng các loại 

(trong đó diện tích trồng lại rừng sau khai thác chiếm từ 90-95%). 

- Dự kiến bình quân mỗi năm toàn tỉnh khai thác và tiêu thụ trên 950.000 m3 

gỗ/năm. Phấn đấu đến năm 2030 có trên 40.000 ha rừng cây gỗ lớn, khoảng 90.000 ha 

rừng trồng trở lên được cấp chứng chỉ rừng. 

- Dự kiến thực hiện khoán quản lý bảo vệ rừng bình quân 221,4 nghìn ha/năm 

(rừng phòng hộ 120,3 nghìn ha/năm; rừng đặc dụng 29,0 nghìn ha/năm; rừng tự nhiên 

sản xuất 72,1 nghìn ha/năm). 

d) Thủy sản giai đoạn 2021 - 2030 

Diện tích nuôi trồng, khai thác khoảng 22.500 ha; số lượng lồng nuôi từ khoảng 

2.500 – 3.000 lồng. Sản lượng thủy sản đạt 15.500 - 16.000 tấn/năm. Phát triển vùng 

nuôi trồng thủy sản chuyên canh tại các huyện Yên Bình, Trấn Yên, Lục Yên, Văn 

Yên, Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái. Vùng nuôi cá nước lạnh tại Văn 

Chấn, Mù Cang Chải, Lục Yên, Văn Yên, Trấn Yên, Trạm Tấu, Yên Bình. Nuôi ba ba 

gai tại huyện Văn Chấn, huyện Trấn Yên, thị xã Nghĩa Lộ. Khuyến khích ứng dụng 

công nghệ cao vào nuôi cá lồng tại hồ Thác Bà. 

1.4.1.3. Phát triển du lịch 

a) Phát triển kết nối du lịch 

- Liên kết, hợp tác phát triển du lịch vùng, nhất là vùng Trung du và miền núi 

phía Bắc, kết nối hiệu quả với du lịch đồng bằng sông Hồng, Hà Nội – Hải Phòng – 

Quảng Ninh – Ninh Bình; các tỉnh phía Nam, 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng với Thành phố 

Hồ Chí Minh; Xây dựng mối quan hệ hợp tác du lịch quốc tế với các tỉnh kết nghĩa, 

các quốc gia, các khu vực, các vùng lãnh thổ như: tỉnh Val de marne, thành phố 

Chevilly Larue (Cộng hòa Pháp); tỉnh Viêng Chăn, Xay Nha Bu Ly (Lào); tỉnh Vân 

Nam (Trung Quốc); thành phố Mimasaki, tỉnh Okayama (Nhật Bản); Hàn Quốc, 

Asean,… 

- Tăng cường kết nội về giao thông giữa các trọng điểm du lịch trên địa bàn tỉnh 

và giữa Yên Bái với thành phố Hà Nội, các tỉnh lân cận (Sơn La, Tuyên Quang, Hà 

Giang, Lào Cai…); 
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- Tăng cường kết nối, liên kết xúc tiến quảng bá, tuyên truyền du lịch trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, website du lịch của tỉnh Yên Bái, các website về du 

lịch, các mạng xã hội;... 

b) Phát triển thị trường và sản phẩm du lịch: 

- Thị trường du lịch: gồm khách quốc tế và khách trong nước. Giai đoạn từ nay 

đến năm 2025, khai thác các thị trường khách truyền thống, tiếp cận các phân khúc thị 

trường khách cao cấp. Sau năm 2025 đẩy mạnh khai thác thị trường khách quốc tế, tập 

trung dòng khách cao cấp nhằm nâng cao GRDP du lịch, hướng đến đưa ngành du lịch 

Yên Bái trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

- Sản phẩm du lịch: Đa dạng hóa sản phẩm, trong đó tập trung khai thác các giá 

trị tài nguyên nổi trội cả về sinh thái và văn hóa; khai thác tài nguyên du lịch kết hợp 

các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, vui chơi giải trí cao cấp; Hình thành các 

vùng/khu/điểm du lịch động lực gắn với sản phẩm đặc thù để tạo sức hút du khách và 

lan tỏa giá trị; Kết nối với các địa phương để phát triển các sản phẩm du lịch theo 

chuỗi giá trị trên cơ sở khai thác tài nguyên du lịch đặc thù của mỗi địa phương, đặc 

biệt là sự kết nối các giá trị văn hóa truyền thống, các hệ sinh thái, cảnh quan… 

 c) Pháp phát triển mạng lưới cơ sở hạ tầng du lịch 

- Loại hình lưu trú: phát triển khách sạn cao cấp 4-5 sao, Bungalow, resort, biệt 

thự nghỉ dưỡngt ại TP Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ, khu du lịch hồ Thác Bà, khu du lịch 

Mù Cang Chải,…; Khách sạn từ 1-3 sao và khách sạn bình dân: Tập trung phát triển 

tại các trọng điểm phát triển du lịch, trung tâm dịch vụ du lịch gắn với đô thị; 

Homestay, nhà nghỉ cộng đồng tập trung phát triển tại vùng tập trung phát triển du lịch 

văn hóa, như: Mù Cang Chải, thị xã  Nghĩa Lộ, Văn Chấn, Trạm Tấu,…  

1.4.1.4. Phát triển khu vực dịch vụ thương mại 

- Về hạ tầng thương mại giai đoạn 2021 – 2030: 

+ Phát triển cụm TM-DV tổng hợp: Hình thành 14 cụm với tổng diện tích 

100ha 

+ Phát triển mạng lưới chợ: Xoá bỏ 13 chợ; Nâng cấp 04 chợ hạng II lên hạng I; 

Cải tạo 12 chợ; Xây mới 18 chợ (01 chợ đầu mối nông sản; 17 chợ dân sinh). Đến năm 

2030, có tổng cộng 101 chợ.  

+ Phát triển mạng lưới trung tâm thương mại, siêu thị: Đến năm 2030 có 8 

TTTM (phát triển thêm 6 TTTM mới); có 10 siêu thị (phát triển thêm 9 siêu thị);  

+ Phát triển trung tâm logistics: Đến năm 2030, hình thành 01 Trung tâm 

logistics hạng II gần cảng Văn Phú nhằm gắn kết với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hệ 

thống đường sắt và đường thủy nội địa, diện tích đất 10 - 15 ha. Hình thành mạng lưới 

kho bãi nông sản hàng hóa tại các huyện, thị trên địa bàn Tỉnh. 

+ Phát triển Trung tâm hội chợ triển lãm: hình thành 01 Trung tâm hội chợ triển 

lãm tại thành phố Yên Bái. 

- Khuyến khích phát triển các loại hình tổ chức thương mại trên địa bàn tỉnh: 

Định hướng các doanh nghiệp thương mại chuyển sang liên doanh, liên kết, mua bán, 

sáp nhập, cho thuê, đấu thầu kinh doanh, vv…;  
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- Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ nhằm phát triển hạ tầng thương 

mại của tỉnh…. 

1.4.2. Định hướng phát triển hệ thống đô thị 

Đến năm 2025, có 22 đô thị. Gồm: 

- 01 đô thị loại II (TP Yên Bái); 

- 1 đô thị loại III (Thị xã Nghĩa Lộ); 

- 3 đô thị loại IV (Thị trấn Yên Bình, thị trấn Cổ Phúc và thị trấn Mậu A); 

- 17 đô thị loại V (4 thị trấn huyện lỵ; 03 thị trấn Nông trường và 10 đô thị mới 

(đô thị Hưng Khánh, huyện Trấn Yên; đô thị An Thịnh, huyện Văn Yên; đô thị Khánh 

Hòa, huyện Lục Yên; đô thị Cảm Ân, huyện Yên Bình; đô thị Tú Lệ, đô thị Cát Thịnh, 

huyện Văn Chấn; đô thị Báo Đáp, huyện Trấn Yên; đô thị Cảm Nhân, huyện Yên 

Bình; đô thị Tân Thịnh, đô thị An Bình (Trái Hút), huyện Văn Yên). 

Đến năm 2030, có 26 đô thị. Hệ thống đô thị gồm:  

- 1 đô thị loại II (Tp. Yên Bái); 

- 1 đô thị loại III (TX. Nghĩa Lộ); 

- 4 đô thị loại IV (TT. Yên Bình; TT. Yên Thế; TT. Cổ Phúc và TT. Mậu A) 

- 20 đô thị loại V (3 thị trấn huyện lỵ; 03 thị trấn Nông trường và 14 đô thị mới 

(đô thị Hưng Khánh, huyện Trấn Yên; đô thị An Thịnh, huyện Văn Yên; đô thị Khánh 

Hòa, huyện Lục Yên; đô thị Cảm Ân, huyện Yên Bình; đô thị Tú Lệ, đô thị Cát Thịnh, 

huyện Văn Chấn; đô thị Báo Đáp, huyện Trấn Yên; đô thị Xuân Ái, huyện Văn Yên; 

đô thị Púng Luông, huyện Mù Cang Chải; đô thị Cảm Nhân, huyện Yên Bình; đô thị 

Tân Thịnh, đô thị Gia Hội, huyện Văn Chấn; đô thị Vân Hội, huyện Trấn Yên; đô thị 

An Bình (Trái Hút), huyện Văn Yên) 

Tầm nhìn đến năm 2050: toàn tỉnh có 39 đô thị, trong đó có 1 đô thị loại I (Tp 

Yên Bái), 1 đô thị loại II (Nghĩa Lộ), 4 đô thị loại III (Mậu A, Yên Bình, Cổ Phúc), 5 

đô thị loai IV, 15 đô thị loai V và 13 đô thị mới. 

1.4.3. Phương án phân bổ hệ thống điểm dân cư 

Sẽ có 152 điểm trung tâm xã (quy mô tối thiểu từ 15 – 50 hộ/điểm, cụm) cần 

được đầu tư xây dựng phát triển. Mô hình khu dân cư ngoại thị (của thành phố và thị 

xã) có 3 loại: mô hình dân cư nông nghiệp; mô hình dân cư lâm nghiệp; mô hình kinh 

tế trang trại nông nghiệp.  

+ Khu vực nông thôn thuộc vùng đồng bằng (dọc các trục phát triên kinh tế) và 

vùng lõi của các đô thị Khánh Hòa, An Thịnh, Hưng Khánh được định hướng đô thị 

hóa, nâng cấp thành đơn vị hành chính cấp đô thị (thị trấn, phường). 

+ Khu vực nông thôn thuộc vùng trung du, miền núi dọc tuyến đường hành lang 

đường Cao tốc Nội Bài - Lào Cai, quốc lộ 37, quốc lộ 32 phát triển nông thôn theo 

cụm điểm, tuyến theo địa hình từng khu vực. Đối với nhưng khu vực này đa phần dân 

cư ở phát triển ổn định, duy trì văn hóa bản địa và nền kinh tế đặc trưng vùng miền. 

+ Khu vực nông thôn thuộc vùng miền núi cao, vùng sâu dân cư còn thưa thớt. 

Dự báo trong thời gian tới việc phân bố dân cư nông thôn trong vùng sâu tiếp tục di 

chuyển, sắp xếp, ổn định theo chương trình mục tiêu quốc gia xay dựng nông thôn mới 
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của nhà nước. Đây là khu vực phát triển bảo vệ rừng được giữ lại theo hiện trạng, xem 

xét phương án phát triển tập trung dân cư tại các điểm thuận lợi, di dời tái định cư các 

cụm điểm nằm trong các khu vực bị ảnh hưởng bởi tai biến môi trường, kết hợp phát 

triển dân cư với chuyển dịch kinh tế rừng và kết hợp phát triển du lịch sinh thái, văn 

hóa.  

1.4.4. Phương án về quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng 

1.4.4.1. Phát triển hệ thống giao thông 

*Giao thông đường bộ: 

- Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (CT.05): Đến năm 2030, xây dựng hoàn 

chỉnh đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai với quy mô 06 làn xe; hoàn thiện các nút giao 

trên tuyến đường cao tốc; sau năm 2030, duy trì 06 làn xe. 

- Đường nối Cao tốc Nội Bài - Lào Cai với Hà Giang (CT.12): Đến năm 2030, 

đầu tư xây dựng hoàn thành dự án với chiều dài khoảng 81km, đoạn qua tỉnh Yên Bái 

dài khoảng 45km với quy mô 04 làn xe, hoàn chỉnh  các nút giao trên tuyến, kết nối 

với nút giao IC14 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Sau năm 2030, duy trì quy mô 

tuyến đường 04 làn xe. 

- Các tuyến Quốc lộ: Đến năm 2030 có 07 tuyến, bao gồm: 05 tuyến hiện trạng 

nâng cấp, hoàn thiện đạt tối thiểu đường cấp IV miền núi (QL.37 dài 94,1km; QL.70 

dài 85km; QL.32 dài 175km; QL.32C dài 17,5km; QL.2D dài 27,61km)  và 02 tuyến 

hình thành mới (QL 32D, đường cấp IV miền núi và QL.3B dài, đường cấp IV miền 

núi); 

- Các tuyến đường tỉnh và công trình cầu: Đến năm 2030, nâng cấp, mở rộng các 

tuyến đường tỉnh lộ hiện có (ĐT.163, ĐT.164, ĐT.165, ĐT.166, ĐT.170, ĐT.171, 

ĐT.172, ĐT.173, ĐT.175B) đạt tối thiểu đường cấp V miền núi; điều chuyển một số 

tuyến đường tỉnh thành đường Quốc lộ, đường huyện, đường đô thị; hình thành mới và 

bổ sung kéo dài một số tuyến đường tỉnh hiện có; mở mới, nâng cấp, sửa chữa các tuyến 

đường đô thị, đường huyện, đường GTNT, các công trình cầu vượt sông, suối trên địa 

bàn tỉnh… 

*Đường thủy nội địa: 

- Đến năm 2030, nâng cấp, cải tạo tuyến đường thủy nội địa sông Hồng đoạn 

qua tỉnh Yên Bái thuộc tuyến đường thủy nội địa Hà Nội - Việt Trì - Yên Bái - Lào 

Cai đạt tiêu chuẩn cấp III (đoạn từ Việt Trì đến cảng Yên Bái và đoạn từ cảng Yên Bái 

đến ngã ba Nậm Thi); nâng cấp, cải tạo tuyến đường thủy nội địa hồ Thác Bà (đoạn từ 

đập Thác Bà đến Cảm Nhân chiều dài 50km) đạt tiêu chuẩn cấp III (đoạn từ cảng 

Hương Lý đến Cẩm Nhân, chiều dài L = 42km; đoạn từ cảng Hương Lý đến Đập Thác 

Bà, chiều dài L = 8km).  

- Quy hoạch đưa vào kỹ thuật tuyến nhánh của tuyến đường thủy nội địa trên 

sông Chảy và vùng hồ Thác Bà với chiều dài 33km (đoạn từ xã An Phú đến xã Minh 

Chuẩn, Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên và đoạn từ xã Hán Đà đến xã Đại Minh, huyện Yên 

Bình). 

- Đến năm 2030: Xây dựng cụm cảng Yên Bái với công suất đạt 2,7 triệu 

tấn/năm, tiếp nhận cỡ tàu đến 600 tấn. Nâng cấp cảng Hương Lý, cảng Mông Sơn đạt 
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tổng công suất đến 800 tấn/năm; cảng đá vôi xi măng Yên Bình đạt 300 tấn/năm. Xây 

dựng mới các cảng hàng hóa trên sông Hồng (cảng Văn Phú thuộc thành phố Yên Bái 

đạt công suất đến 1 triệu tấn/năm; cảng Mậu A thuộc huyện Văn Yên đạt công suất 

đến 300.000 tấn/năm; cảng Âu Lâu thuộc thành phố Yên Bái đạt công suất đến 

300.000 tấn/năm). Xây dựng các cảng khách vùng hồ thủy điện Thác Bà với công suất 

50 nghìn khách/năm. Xây dựng bổ sung các bến thủy du lịch (Tân Hương - Đại Đồng; 

Phúc Ninh - Cảm Nhân, Trung tâm dịch vụ phụ trợ Tây Nam Hồ Thác Bà). 

Đường sắt: 

- Đến năm 2030, nâng cấp, cải tạo đưa vào cấp kỹ thuật đường sắt quốc gia 

tuyến Hà Nội - Lào Cai từ ga Yên Viên đến ga Lào Cai (đường đơn khổ 1.000m); 

Hoàn thành việc xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 

97/KH-UBND ngày 15/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Quyết 

định số 358/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án 

đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường 

sắt trên địa bàn tỉnh Yên Bái;  

- Đến năm 2050, xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao (khổ đường 1.435mm) 

đoạn qua tỉnh Yên Bái thuộc tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và tuyến 

đường sắt (khổ 1000mm) đoạn qua tỉnh Yên Bái thuộc đường sắt Thái Nguyên – 

Tuyên Quang – Yên Bái. 

Hạ tầng giao thông khác 

Đến năm 2030, xây dựng các trung tâm logistics (tại khu vực cảng Văn Phú kết 

nối thuận lợi với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai, 

tuyến đường thủy nội địa trên sông Hồng); các khu tập kết hàng hóa, kho bãi tại thị xã 

Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn...); xây dựng các trạm dừng nghỉ trên tuyến đường cao tốc, 

quốc lộ, đường tỉnh; các bến xe, bãi đỗ xe tĩnh...trên địa bàn tỉnh . 

b) Phát triển các công trình thủy lợi 

Giai đoạn 2021-2025:  

- Xây mới hồ Đầm Lớn, đập Phai Rin, đập Ngòi Gùa và 61 đập dâng có diện 

tích tưới <40 ha để cấp nước tưới cho 624 ha lúa và 601 ha cây trồng cạn (Quyết định 

số 2506/QĐ-BNN-TCTL ngày 27/12/2018); 

- Nâng cấp sửa chữa 200 công trình để đảm bảo cấp nước cho 3.820 ha lúa 

(1337 ha lúa chất lượng cao) và 1281 ha cây trồng cạn. Trong đó, các công trình đã 

được quy hoạch theo Quyết định số 2506/QĐ-BNN-TCTL ngày 27/12/2018 gồm 7 hồ, 

54 đập và 8 trạm bơm để đảm bảo cấp nước cho 3267 ha lúa (1337 ha lúa chất lượng 

cao) và 1281 ha cây trồng cạn. 

Giai đoạn 2026-2030:  

- Xây mới các đập Sài Lương 2, đập Nhiêu Năm 1, đập Nạ Phang, đập Khe Xá 

1 và 100 đập có diện tích <40 ha để cấp nước tưới cho 456 ha lúa và 521 ha cây trồng 

cạn (Quyết định số 2506/QĐ-BNN-TCTL ngày 27/12/2018). 

- Nâng cấp sửa chữa 151 công trình để đảm bảo cấp nước cho 3000 ha lúa và 

390 ha cây trồng cạn. Trong đó, các công trình đã được quy hoạch theo Quyết định số 
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2506/QĐ-BNN-TCTL ngày 27/12/2018 gồm 8 công trình (4 hồ, 4 đập) đảm bảo cấp 

nước cho 246 ha lúa và 510 ha cây trồng cạn. 

Giai đoạn sau 2030:  

- Xây mới 114 đập có diện tích tưới <40 ha để cấp nước tưới cho 327 ha lúa và 

158 ha màu (Quyết định số 2506/QĐ-BNN-TCTL ngày 27/12/2018). 

- Nâng cấp 21 đập để đảm bảo tưới cho 1153 ha lúa và 1267 ha cây trồng cạn. 

1.4.4.2. Phát triển hạ tầng cấp nước, thoát nước, xử lý môi trường 

*  Cấp nước đô thị, công nghiệp 

- Đối với các đô thị hiện hữu: tiếp tục đầu tư, hoàn thiện mạng lưới đường ống 

cấp II, cấp III, mở rộng, cải tạo và nâng cấp các nhà máy nước hiện có đảm bảo nhu 

cầu dùng nước của đô thị và các xã ngoại thị. 

- Đối với các đô thị mới: đầu tư xây dựng mới nhà máy nước và mạng lưới 

đường ống đảm bảo nhu cầu dùng nước của đô thị. Quy hoạch đến năm 2025 có 23 

NMN tổng công suất 74.600m3/ng; đến năm 2030 có 27 NMN tổng công suất 

119.200m3/ng; 

- Đối với khu vực nông thôn: Các khu dân cư nông thôn có thể xây dựng các hệ 

thống cấp nước tập trung tự chảy với quy mô công suất nhỏ, nguồn nước suối hoặc 

bơm giếng. Tiếp tục thực hiện chương trình nước sạch nông thôn và nước ăn vùng cao, 

xây dưng các giếng lọc, giếng khoan bơm tay, công trình nước sạch tự chảy. 

- Các khu, cụm công nghiệp kết hợp sử dụng nhà máy nước từ các đô thị và bổ 

sung nguồn nước thiếu hụt từ các nhà máy nước riêng của từng khu, cụm công nghiệp 

hoặc các nhà máy nước của từng xí nghiệp. 

* Cấp nước nông thôn: 

+ Giai đoạn 2021-2025:  

- Xây mới 142 công trình cấp nước tập trung với tổng công suất đạt 

12.316m3/ngđ, số người hưởng lợi 84.400 người. 

- Sửa chữa nâng cấp 118 công trình cấp nước tập trung với tổng công suất đạt 

11.562 m3/ngđ, số người hưởng lợi khoảng 99.827 người. 

- Dự kiến nâng cấp cho 50 công trình toàn tỉnh với tổng công suất thiết kế dự 

kiến 4.800 m3/ngđ, phục vụ 43.000 người 

- Hỗ trợ đầu tư cho 24.886 hộ các công trình cấp nước sinh hoạt nhỏ lẻ (giếng 

đào, giếng khoan, téc nước…). 

+ Giai đoạn 2026- 2030: 

- Dự kiến đầu tư xây mới các công trình CNSH tập trung nông thôn tại các 

huyện Văn Yên, Yên Bình, TX Nghĩa Lộ, Mù Cang Chải, Lục Yên với tổng công suất 

31.026 m3/ngđ, cấp nước cho 302.750 người. 

- Tiếp tục nâng cấp, cải tạo, mở rộng các công trình CNSH tập trung nông thôn 

hiện có đảm bảo cấp nước theo năng lực thiết kế, nâng cao chất lượng nước cấp. Dự 

kiến nâng cấp khoảng 250 công trình. 
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- Hỗ trợ đầu tư 27.126 hộ các công trình cấp nước nhỏ lẻ (Giếng đào, giếng 

khoan, téc nước....) 

+ Tầm nhìn đến năm 2050: phấn đấu 100% người dân nông thôn được sử dụng 

nước sạch. Đầu tư xây dựng mới nâng cấp, cải tạo các công trình CNSH tập trung 

nông thôn đáp ứng nhu cầu dùng nước của người dân. Nâng cấp, mở rộng các công 

trình cấp nước được cấp nguồn từ các hồ chứa. 

* Thoát nước thải và xử lý nước thải 

- TP. Yên Bái, xây dựng các trạm xử lý nước thải theo từng lưu vực thoát nước 

với tổng công suất giai đoạn đầu 17.500 m3/ngđ, giai đoạn sau là 25.000 m3/ngđ, trong 

đó có 04 trạm xử lý nước thải tập trung và một số khu vực có mật độ xây dựng thấp tổ 

chức xử lý phân tán. 

- TX Nghĩa Lộ sử dụng HTTN riêng, nước thải được xử lý tập trung theo từng 

lưu vực (trong đó có 06 TXL tập trung và một số khu vực có mật độ xây dựng thấp tổ 
chức xử lý phân tán). với tổng công suất giai đoạn đầu là 2.000 m3/ngđ giai đoạn sau 

là 6.000 m3/ngđ. 

- Các thị trấn đưa về TXLNT tập trung công suất từ 100– 500 m3/ngày. 

- Các KCN, CCN xây dựng TXLNT tập trung công suất theo từng giai đoạn. 

1.4.4.3. Phát triển hạ tầng ngành điện 

- Trong giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh sẽ được bổ sung thêm 34 nhà 

máy thủy điện với quy mô công suất 356,3MW, nâng tổng công suất thủy điện toàn 

tỉnh sẽ đạt 873,2 MW. Trong điều kiện thuận lợi, các dự án thủy điện đẩy nhanh tiến 

độ khảo sát đánh giá tiềm năng và được các cấp có thẩm quền phê duyệt quy hoạch, 

đồng thời chủ đầu tư dự án triển khai xây dựng nhà máy thì trong giai đoạn từ nay đến 

năm 2030 trên địa bàn tỉnh có thể được bổ sung thêm 42 nhà máy thủy điện với tổng 

quy mô công suất tăng thêm 605 MW, nâng tổng công suất thủy điện toàn tỉnh lên 

thành 1.121,9 MW; 

- Về nguồn điện mặt trời, tỉnh Yên Bái đang chủ trương cho các doanh nghiệp 

khảo sát đánh giá tiềm năng tại khu vực huyện Yên Bình với tổng công suất dự kiến có 

thể phát triển trong giai đoạn quy hoạch đạt 1.780 MWp (các dự án được thể hiện 

trong bảng 3.2b). Trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, cố gắng phấn đấu đưa vào vận 

hành 500MW điện mặt trời. 

- Về điện sinh khối, hiện nay trên địa bàn tỉnh có dự án nhà máy điện sinh khối 

Trường Minh công suất 58MW đã được phê duyệt quy hoạch và được bổ sung thêm 

trong dự thảo TSĐ8 các dự án ĐSK khác với tổng công suất 143MW. Bên cạnh đó, 

trên địa bàn tỉnh cũng đang triển khai nghiên cứu đánh giá một số các dự án tại các 

huyện Lục Yên, Văn Chấn, Văn Yên với tổng công suất 167 MW. Theo đó, tổng công 

suất ĐSK có thể phát triển trong giai đoạn quy hoạch đạt 368 MW. 

- Về điện gió, trên địa bàn tỉnh có một số khu vực có tiềm năng về phát triển 

điện gió, dự kiến trong giai đoạn quy hoạch có thể thu hút phát triển điện gió với công 

suất khoảng 200MW đã được thống kê trong dự thảo TSĐ8. 

1.4.5. Các định hướng về khai thác, sử dụng tài nguyên nước 

* Định hướng phân bổ nước trên địa bàn tỉnh: 



Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ năm 2021 – 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 

   4 2   
 

- Nhu cầu nước cho sinh hoạt được đảm bảo 100% theo nhu cầu. 

- Nhu cầu nước cho các ngành kinh tế còn thiếu ở tiểu lưu vực Sông Thao 3, 

Ngòi Lao. Tháng thiếu nước tập trung vào tháng 1, tháng 3 đây là các tháng mùa khô, 

thời gian nhu cầu nước cho nông nghiệp ở mức cao. 

- Với hiện trạng các công trình thu trữ nước như hiện nay (hồ chứa, đập dâng), 

trong tháng 1 khu vực Sông Thao 3, Ngòi Lao chỉ đáp ứng 71%, 95% nhu cầu nước 

cho nông nghiệp vào năm 2025 và 64%, 89%  nhu cầu nước cho nông nghiệp vào năm 

2030. Trong tháng 3 khu vực Sông Thao 3, Ngòi Lao chỉ đáp ứng 55%, 47% nhu cầu 

nước cho nông nghiệp vào năm 2025 và 68%, 64%  nhu cầu nước cho nông nghiệp 

vào năm 2030. Tuy nhiên, đây là nhu cầu nước tính cho các loại cây hàng năm, lâu 

năm, nên nếu chỉ tính các cây trồng chủ lực được tưới từ các công trình thủy lợi thì tỷ 

lệ trên sẽ cao hơn. Công nghiệp đáp ứng 70- 80% nhu cầu nước trong tháng 3 vào các 

năm 2025, 2030. Đây là nhu cầu nước công nghiệp tính cho toàn bộ diện tích, trong 

thực tế nếu tỷ lệ lấp đầy diện tích các khu công nghiệp chỉ đạt 80% thì nước cấp cho 

công nghệp sẽ đủ theo nhu cầu 

* Đề xuất các công trình điều tiết nước: 

Để giải quyết sự thiếu hụt nguồn nước vào mùa khô, đề xuất xây dựng 3 hồ đập 

trữ nước (giai đoạn 2021-2025), 4 hồ đập cho giai đoạn 2026-2030. 

1.4.6. Các định hướng về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học  

Đến năm 2030: Tỷ lệ che phủ rừng giữ ổn định 63%. Giữ vững ổn định 2 Khu 

Bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu thuộc địa phận huyện Văn Yên và Khu Bảo tồn loài sinh 

cảnh Mù Cang Chải thuộc huyện Mù Cang Chải. Định hướng đến năm 2050, phát triển 

2 khu bảo tồn lên Khu bảo tồn được UNESCO công nhận. 

 Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu (huyện Văn Yên).  

- Diện tích 11.273,5 ha,  

- Vị trí địa lý: thuộc địa phận của bốn xã phía Nam của huyện Văn Yên, đó là 

xã Nà Hẩu, Đại Sơn, Mỏ Vàng và xã Phong Dụ Thượng. 

- Mục tiêu: Nhằm bảo vệ hệ sinh thái kiểu rừng kín thường xanh mưa ẩm á 

nhiệt đới tiêu biểu cho vùng Trung tâm ẩm miền Bắc Việt Nam; Bảo tồn đa dạng sinh 

học với 957 loài thực vật bậc cao có mạch thuộc 447 chi và 153 họ. Nhằm duy trì độ 

che phủ rừng, phát triển du lịch sinh thái và nghiên cứu khoa học, giáo dục.  

 Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải 

-  Diện tích là 19.952,5 ha 

- Nằm trên địa bàn của các xã: Chế Tạo, Lao Chải, Dế Xu Phình, Púng Luông, 

Nậm Khắt thuộc huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. 

- Mục tiêu: Bảo tồn các hệ sinh thái và đa dạng sinh học với 788 loài thực vật 

bậc cao có mạch thuộc 480 chi, 147 họ và 5 ngành. Nhằm duy trì độ che phủ rừng, 

phát triển du lịch sinh thái và nghiên cứu khoa học, giáo dục. 

Ngoài 2 khu bảo tồn nêu trên, quy hoạch định hướng bảo vệ thêm các khu vực 

có tính đa dạng sinh học cao, cảnh quan sinh thái quan trọng như: Khu du lịch Quốc 

gia hồ Thác Bà (28.800ha), khu rừng Tân Phượng, khu đa dạng sinh học Trạm Tấu, 
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khu đa dạng sinh học Khau Phạ. Đề xuất phát triển hành lang sinh thái Văn Yên – 

Mù Cang Chải – Trạm Tấu bao gồm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn 

và rừng sản xuất.  
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Chương 2. PHẠM VI ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC VÀ 

THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG, DI SẢN THIÊN NHIÊN CÓ KHẢ NĂNG 

BỊ TÁC ĐỘNG BỞI QUY HOẠCH  

 

2.1. Phạm vi thực hiện ĐMC 

2.1.1. Phạm vi không gian 

- Phạm vi lập nghiên cứu liên vùng: Nghiên cứu vai trò tỉnh Yên Bái trong mối 

quan hệ phát triển với các tỉnh lân cận có tác động trực tiếp đến tỉnh bao gồm các tỉnh: 

Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ; vùng Trung du và 

miền núi phía Bắc, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và 

cả nước. 

- Ranh giới lập quy hoạch: Toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Yên Bái với tổng 

diện tích tự nhiên 689.268 ha, gồm 09 đơn vị hành chính cấp huyện: 01 thành phố, 01 

thị xã (thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ) và 07 huyện (Mù Cang Chải, Trạm Tấu, 

Văn Chấn, Văn Yên, Trấn Yên, Lục Yên, Yên Bình). Có tọa độ địa lý từ 21o24' đến 

22o16' vĩ độ Bắc và từ 103o56' đến 105o03' kinh độ Đông. Có giới cận như sau: 

- Phía Bắc và Tây Bắc giáp tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu;  

- Phía Nam giáp tỉnh Phú Thọ;  

- Phía Đông giáp tỉnh Tuyên Quang;  

- Phía Tây và Tây Nam giáp tỉnh Sơn La. 

 

Hình 2. 1: Bản đồ mối liên hệ tỉnh Yên Bái với các tỉnh trong vùng 
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2.1.2. Phạm vi thời gian 

Theo Khoản 1, Điều 8, Luật Quy hoạch quy định “Thời kỳ quy hoạch của các 

quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia 10 năm. Tầm nhìn của quy hoạch từ 20 

năm đến 30 năm”. Do đó, Quy hoạch tỉnh Yên Bái xác định thời kỳ cho 10 năm và tầm 

nhìn 30 năm, cụ thể: 

- Thời kỳ lập quy hoạch tỉnh: 2021 - 2030. 

- Tầm nhìn dài hạn: Đến năm 2050. 

2.2. Thành phần môi trường, di sản thiên nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội khu 

vực có khả năng bị tác động bởi Quy hoạch  

2.2.1. Thành phần môi trường  

2.2.1.1. Hiện trạng môi trường nước  

a) Diễn biến chất lượng nước mặt 

Để đánh giá chất lượng nước mặt tại Yên Bái, Sở TNMT hàng năm tổ chức 

thực hiện quan trắc môi trường nước định kỳ tại các điểm tập trung tại sông Hồng, 

sông Chảy, hồ Thác Bà và hệ thống các suối và các hồ chính trên địa bàn tỉnh. Sở đã 

tiến hành quan trắc tại 29 điểm với 16 chỉ tiêu (Khu vực thành phố Yên Bái thực hiện 

quan trắc ở 10 điểm; khu vực thị xã Nghĩa Lộ quan trắc 02 điểm; khu vực huyện Văn 

Chấn quan trắc 02 điểm; khu vực huyện Văn Yên quan trắc 04 điểm; khu vực huyện 

Trấn Yên quan trắc 02 điểm; khu vực huyện Lục Yên quan trắc 04 điểm; khu vực 

huyện Yên Bình quan trắc 03 điểm; khu vực huyện Trạm Tấu quan trắc 01 điểm; khu 

vực huyện Mù Cang Chải quan trắc 01 điểm). Hàm lượng các thông số quan trắc được 

đánh giá, so sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT (QCVN 08:2009/BTNMT cũ), cột 

B1 – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng Quy chuẩn nước mặt dùng cho mục 

đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích khác yêu cầu chất lượng nước thấp. Theo số 

liệu kết quả quan trắc môi trường từ năm 2010 - 2020 của tỉnh Yên Bái, chất lượng 

nước mặt trên địa bàn tỉnh Yên Bái như sau: 

* Diễn biến ô nhiễm tại các sông Hồng, sông Chảy: 

Theo kết quả quan trắc giai đoạn 2011 – 2020 cho thấy phần lớn các điểm quan 

trắc trên sông Hồng có hàm lượng TSS, COD, BOD5 vượt giới hạn cho phép của 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1 đặc biệt là các vị trí sau điểm xả của các nhà 

máy giấy, thời điểm năm 2011, 2012 như: Sau điểm xả xí nghiệp giấy Minh Quân có 

hàm lượng TSS vượt 11,6 lần, COD, BOD5 vượt hơn 3 lần; Sau điểm xả Nhà máy giấy 

Yên Hợp TSS vượt 4,86 lần; Tại bến phà Trái Hút có TSS vượt 6,24 lần,… Từ năm 

2013 - 2017, hàm lượng TSS, COD, BOD5 đã được cải thiện hơn. 
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Nguồn: Báo cáo HTMT tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2015 và 2015-2020, STNMT Yên Bái 

Hình 2. 2: Diễn biến COD tại một số vị trí trên sông Hồng, sông Chảy giai đoạn 

2011 - 2020 

 

Nguồn: Báo cáo HTMT tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2015 và 2015-2020, STNMT Yên Bái 

Hình 2.3: Diễn biến BOD5 tại một số vị trí trên sông Hồng, sông Chảy giai đoạn 

2011 - 2020 

Đến năm 2018 – 2019, hàm lượng COD, BOD5 tại một số vị trí như điểm xả 

của nhà máy giấy Yên Hợp; điểm xả nhà máy giấy Minh Quân vượt từ 1,6 – 1,8 lần 

giới hạn cho phép. 

Chất lượng nước sông Chảy tương đối tốt. Các điểm quan trắc trên sông Chảy 

phần lớn các thông số quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép trong các đợt quan 

trắc. 
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* Diễn biến ô nhiễm tại các suối chính: 

Kết quả quan trắc giai đoạn 2011 – 2014, chất lượng nước mặt tại một số suối 

có dấu hiệu bị ô nhiễm COD, BOD5 như: suối Ngòi Thia tại Nghĩa Lộ, suối Minh An tại 

Văn Chấn, Suối Khánh Hoà tại Lục Yên, Ngòi Lâu tại thành phố Yên Bái là nguồn tiếp 

nhận nước thải của các nhà máy, cơ sở sản xuất giấy đế, chế biến tinh bột sắn; suối Khe 

Dài, Ngòi Yên tại thành phố Yên Bái là nguồn tiếp nhận NTSH đô thi, nước thải bệnh 

viện. Hàm lượng COD, BOD5 vượt trên 2 – 3 lần QCVN 08:2008/BTNMT (B1). 

Giai đoạn 2015 – 2019, tại một số điểm quan trắc có hàm lượng COD, BOD5, 

TSS cao hơn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột B1). 

 

Nguồn: Kết quả quan trắc môi trường tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010-2020 – STNMT Yên Bái 

Hình 2.4: Diễn biến TSS tại một số suối chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 - 2020 

Tại các điểm như suối Ngòi Sen, suối tuần Quán (Công ty CP Sứ Hoàng Liên 

Sơn đi CCN Đầm Hồng), suối Khe Dài, suối Ngòi Yên có hàm lượng TSS vượt từ 

1,06 – 1,5 lần; 
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Nguồn: Kết quả quan trắc môi trường tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010-2020 – STNMT Yên Bái 

Hình 2.5: Diễn biến COD tại một số suối chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 – 2020 

Tại các điểm như suối Ngòi Sen, suối tuần Quán (Công ty CP Sứ Hoàng Liên 

Sơn đi CCN Đầm Hồng), suối Khe Dài, suối Ngòi Yên hàm lượng COD vượt từ 1,27 – 

2,27 lần, hàm lượng BOD5 vượt từ 1,13 – 3,27 lần;  

Tại các vị trí điểm xả thải xí nghiệp giấy đế Mậu Đông và vị trí suối Khánh 

Hòa, huyện Lục Yên (đoạn sau điểm thải nhà máy giấy An Lạc) có hàm lượng COD 

vượt từ 1,27 – 1,5 lần, BOD5 vượt từ 1,6 – 1,9 lần.  
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Nguồn: Kết quả quan trắc môi trường tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010-2020 – STNMT Yên Bái 

Hình 2.6: Diễn biến BOD5 tại một số suối chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 - 2020 

Năm 2019, tại điểm quan trắc tại suối Nụng và suối Ngòi Khai -  điểm xả của xí 

nghiệp giấy đế Mậu Đông có hàm lượng COD vượt 1,6 – 1,9 lần, BOD5 vượt 1,8 – 2,2 

lần, coliform vượt 1,24 lần giới hạn cho phép. 

* Diễn biến ô nhiễm tại một số hồ trên địa bàn tỉnh: 

Theo kết quả quan trắc giai đoạn 2015 – 2019, hàm lượng COD, BOD5, TSS tại 

một số điểm quan trắc cao hơn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột B1) như: tại hồ 

Km5 – TP Yên Bái có hàm lượng COD vượt từ 1,13 – 1,57 lần; Hàm lượng BOD5 

vượt từ 1,6 – 1,7 lần; Hàm lượng TSS vượt khoảng 1,56 lần. Hồ Nam Cường – TP 

Yên Bái có hàm lượng COD vượt 1,43 lần; hàm lượng BOD5 vượt 1,65 lần. 
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Nguồn: Kết quả quan trắc môi trường tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010-2020 – STNMT Yên Bái 

Hình 2. 7: Diễn biến hàm lượng COD trong nước hồ trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn  

2015 - 2020 

 

Nguồn: Kết quả quan trắc môi trường tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010-2020, STNMT Yên Bái 

Hình 2. 8: Diễn biến hàm lượng BOD5 trong nước hồ trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai 

đoạn 2015 - 2020 

Diễn biến chất lượng nước mặt Hồ Thác Bà: 

Hồ Thác Bà là một trong những hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam hiện nay, 

đây là hồ chứa nước có tác động đến phát triển KT-XH của tỉnh Yên Bái nói chung và 

huyện Yên Bình, Lục Yên nói riêng. Đặc biệt, hồ Thác Bà còn là hồ cung cấp nước 
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sạch cho sinh hoạt của thành phố Yên Bái, thị trấn Yên Bình và hoạt động SXCN của 

KCN Phía Nam, CCN Đầm Hồng… 

Hồ chịu tác động của các hoạt động nuôi trồng thủy sản, hoạt động du lịch, giao 

thông đường thủy, sản xuất nông nghiệp, các hoạt động khai khoáng, ngoài ra còn có 

nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư xung quanh hồ và nguồn nước từ thượng nguồn 

sông Chảy đổ về... 

Trong 2 đợt quan trắc năm 2018 tại 25 vị trí, kết quả phân tích so sánh với 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A2) cho thấy Hàm lượng BOD5 có 13/50 mẫu vượt 

giới hạn cho phép từ 1,08 – 2,1 lần. Các vị trí có hàm lượng BOD5 đều gần các khu vực 

khai thác đá, khu vực nghiền đá, MN xi măng, khu du lịch, khu nuôi cá lồng công 

nghiệp,… Hàm lượng BOD5 cao nhất tại điểm thuộc xã Mông sơn, gần với công ty khai 

thác đá Mông Sơn và cạnh các bè nuôi cá lồng. 

Hình 2. 9: Hàm lượng BOD5 trong các mẫu nước trên hồ Thác Bà 

Đánh giá chất lượng nước 

giải đoạn 2015 - 2018 theo chỉ 

số WQI theo quyết định số 

1460/QĐ-TCMT ngày 

12/11/2019 của Tổng cục Môi 

trường, cho thấy chất lượng 

nước mặt khu vực khá tốt, đa số 

nằm trong vùng màu vàng (51 - 

75) và xanh lá cây (76 - 90) là 

phù hợp với mục đích tưới tiêu, 

mục đích nước sinh hoạt nhưng 

cần biện pháp xử lý phù hợp và 

bảo vệ đời sống thủy sinh. 
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Hình 2. 10: Giá trị WQI nước sông trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2015 - 2018 
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Nhận xét: Nhìn chung chất lượng nước mặt tại các sông, suối, hồ trên địa bàn 

tỉnh Yên Bái tương đối tốt, nhất là sông Chảy, hầu hết tại các vị trí quan trắc, các 

thông số quan trắc đều thấp hơn QCVN 08-MT:2015/BTNMT loại B1, vẫn đảm bảo 

mục đích tưới tiêu thủy lợi, mục đích nước sinh hoạt nhưng cần biện pháp xử lý phù 

hợp và bảo vệ đời sống thủy sinh. Giai đoạn 2015 – 2020, chất lượng nước mặt đã cải 

thiện hơn giai đoạn trước nhưng tại một số điểm quan trắc TSS, BOD5, COD vẫn vượt 

giới hạn cho phép như: Tại suối Nung, suối Ngòi Khai sau điểm xả của xí nghiệp giấy 

đế Mậu Đông năm 2019 có COD vượt 1,6 – 1,9 lần, BOD5 vượt 1,8 – 2,2 lần, coliform 

vượt 1,24 lần giới hạn cho phép; tại điểm xả NM giấy Minh Quân, Yên Hợp trên sông 

Hồng năm 2018 – 2019 có hàm lượng COD và BOD vượt 1,6 – 1,8 lần. Vì vậy, cần có 

các biện pháp xử lý, kiểm soát chặt chẽ nguồn nước thải sản xuất, sinh hoạt tại các 

khu vực bị ô nhiễm để bảo vệ chất lượng nguồn nước mặt trên địa bàn tỉnh. 

b) Chất lượng nước dưới đất 

Để đánh giá chất lượng nước ngầm trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Hàng năm Sở Tài 

nguyên và Môi trường tổ chức lấy mẫu nước ngầm và phân tích các thông số trong 

nước ngầm tại 30 điểm phân bố tại tất cả các thành phố, huyện, thị xã với 13 thông số 

chính. Kết quả quan trắc được so sánh với QCVN 09-MT:2015/BTNMT-Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng dưới đất để đánh giá diễn biến và mức độ ô nhiễm. 

Kết quả quan trắc định kỳ hằng năm và biểu đồ thể hiện diễn biến chất lượng 

nước dưới đất cho thấy chất lượng nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái là tương đối tốt, hầu 

hết tại các vị trí quan trắc, các thông số quan trắc đều thấp hơn QCVN 09-

MT:2015/BTNMT. 

Trong giai đoạn 2011 – 2015, các thông số quan trắc hầu hết đều nằm trong giới 

hạn cho phép, chỉ có hàm lượng Coliform tại các điểm quan trắc đều vượt từ 2 – 21 lần 

giới hạn cho phép, đặc biệt tại các khu bãi rác, hàm lượng coliform cao hơn các khu 

vực khác, trong đó bãi rác Tuần Quán, TP Yên Bái có hàm lượng coliform rất cao. 

Trong giai đoạn 2015 – 2020, tại một số điểm quan trắc có hàm lượng Fe, 

Coliform, NO2
- vượt giới hạn cho phép từ 01 đến dưới 06 lần,  chủ yếu  vào năm 2017, 

giá trị các thông số cao đột biến. 
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Hình 2. 11: Diễn biến giá trị Fe trong nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2015-2018 

Giá trị trung bình Fe năm 2017 cao hơn so với các năm khác, đặc biệt giá trị Fe tại 3 điểm Bãi rác Báo Đáp huyện Trấn Yên, Bãi rác 

huyện Lục Yên và Bãi rác huyện Yên Bình vượt 1,6 lần giới hạn cho phép theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT. 



Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ năm 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

   55  
 

 

Hình 2. 12: Diễn biến giá trị NO2- trong nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2015-2018 

Giá trị trung bình NO2
- trong nước ngầm của tỉnh Yên Bái qua các năm tương đối cao, nhiều điểm quan trắc có giá trị cao hơn giới 

hạn cho phép, trong đó năm 2017 cao hơn so với các năm trước, đặc biệt vào năm 2017 giá trị NO2
- tại 2 điểm Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Nghĩa Lộ và điểm Bãi rác huyện Lục Yên cao nhất, vượt 5,8 lần giới hạn cho phép theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT. 
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Hình 2. 13: Diễn biến giá trị Coliform trong nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2015-2018 

Nhìn chung giá trị Coliform trung bình tại các điểm quan trắc qua các năm hầu hết đều cao hơn giới hạn cho phép. Năm 2018 hàm 

lượng các thông số có xu hướng giảm so với các năm trước. Tuy nhiên tại Bãi rác xã Văn Tiến trên địa bàn TP. Yên Bái năm 2018 lại có 

giá trị cao đột biến, vượt 22 lần giới hạn cho phép theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT. 
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Năm 2019, 2020 kết quả quan trắc tại 30 điểm cho thấy giá trị các thông số 

quan trắc nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 09-MT:2015/BTNMT và không có 

chênh lệch nhiều so với giai đoạn trước. 

Nhận xét: Nhìn chung chất lượng nước ngầm trên địa bàn tỉnh Yên Bái vẫn tương 

đối tốt, chất lượng nước dưới đất chủ yếu bị nhiễm khuẩn coliform. Tuy nhiên, năm 2017, 

đột biến chất lượng nước dưới đất có dấu hiệu bị ô nhiễm bởi các chỉ tiêu Fe, NO2
-, 

coliform. Đặc biệt tại hầu hết các bãi rác trên địa bàn tỉnh (Bãi rác huyện Lục Yên, huyện 

Yên Bình, huyện Trấn Yên,…), sang năm 2018 đến 2020 thì hàm lượng các thông số đã ổn 

định, nhưng vẫn cần theo dõi thêm để đánh giá nguyên nhân ô nhiễm. 

2.2.1.2. Hiện trạng môi trường không khí, tiếng ồn  

Theo kết quả quan trắc môi trường không khí trên địa bàn tỉnh từ năm 2011 đến 

năm 2020 trên địa bàn tỉnh tại 32 điểm (trong đó 15 điểm môi trường không khí xung 

quanh tại các khu dân cư, 9 điểm không khí xung quanh khu vực giao thông, 7 điểm 

không khí xung quanh khu công nghiệp, khu sản xuất và 1 không khí xung quanh khu 

vực bệnh viện). Về cơ bản hàm lượng các thông số quan trắc đều nằm trong giới hạn 

cho phép. 

- Khu dân cư: Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh đã tiến hành quan trắc 15 điểm 

môi trường không khí xung quanh tại các khu dân cư. Kết quả quan trắc cho thấy, chất 

lượng không khí khu vực dân cư vẫn khá tốt, hàm lượng các thông số quan trắc hầu hết 

đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT, QCVN 

05:2013/BTNMT, QCVN 06:2009/BTNMT. Tại một số điểm có hàm lượng bụi và 

tiếng ồn cao xấp xỉ ngưỡng giới hạn cho phép ở một số đợt quan trắc. Đặc biệt tại 

trung tâm huyện Văn Chấn và cổng chợ Lục Yên năm 2018 hàm lượng TSP cao bất 

thường vượt giới hạn cho phép từ 3 – 3,7 lần. Kết quả quan trắc năm 2019 – 2020, các vị 

trí quan trắc đều có các thông số nằm trong giới hạn cho phép. 
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Nguồn: Kết quả quan trắc môi trường tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010-2020 – STNMT Yên Bái 

Hình 2.14: Diễn biến TSP trong KKXQ khu vực dân cư từ năm 2010 - 2020 

- Khu vực giao thông: Đánh giá chất lượng môi trường không khí xung quanh 

khu vực giao thông tại 9 điểm quan trắc. Tại một số khu vực có phương tiện giao 

thông qua lại nhiều sẽ làm cho hàm lượng bụi lơ lửng tăng cao (phụ thuộc vào thời 

điểm quan trắc: sáng, trưa, chiều, tối hoặc giờ cao điểm, thời tiết,…) như ngã tư Nam 

Cường, ngã tư TP Yên Bái, ngã năm cầu Yên Bái, nút giao thông IC12 đường cao tốc 

Nội Bài – Lào Cai. Đặc biệt, năm 2019 tại điểm quan trắc cổng chợ Lục Yên, hàm lượng 

TSP trung bình lớn nhất là 1,98 mg/m3 vượt 6,6 lần QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1h). 

Đây là điểm quan trắc gần cổng KCN, đường lớn, đông xe cộ, nơi mật độ phương tiện 

giao thông lớn. Năm 2020 tại vị trí Đường Ngô Minh Loan và ngã 3 km 19, đường 70, xã 

Cảm Ấn, huyện Yên Bình có giá trị TSP xấp xỉ ngưỡng quy định của QCVN 

05:2013/BTNMT. 
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Nguồn: Kết quả quan trắc môi trường tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010-2020 – STNMT Yên Bái 

Hình 2.15:  Diễn biến TSP trong KKXQ khu vực giao thông từ năm 2010 - 2020 

- Khu công nghiệp, khu sản xuất: Quan trắc môi trường không khí xung quanh 

khu công nghiệp, khu sản xuất tại 7 điểm. Kết quả quan trắc cho thấy, các thông số 

NO2, SO2, CO đều nằm trong giới hạn cho phép QCVN 05:2013/BTNMT. Hàm lượng 

bụi tại hầu hết các điểm quan trắc đều có giá trị cao xấp xỉ giới hạn cho phép như: 

điểm CCN và tiểu thủ công nghiệp Đầm Hồng, KCN Minh Quân, CCN Yên Thế, cổng 

nhà máy xi măng Yên Bái. Đến năm 2019 – 2020, hàm lượng các thông số quan trắc 

đã được cải thiện và nằm trong giới hạn cho phép. 
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Hình 2.16:  Diễn biến TSP trong KKXQ khu vực gần cơ sở sản xuất, bãi rác từ 

năm 2010 - 2020 

Nhìn chung, hàm lượng các thông số quan trắc đều có xu hướng giảm nhẹ đến 

năm 2018. Mức độ ô nhiễm bụi có xu hướng tăng nhẹ qua các năm tại các KCN, khu 

sản xuất. 

Nhận xét: Nhìn chung chất lượng không khí xung quanh trên địa bàn tỉnh Yên 

Bái tương đối tốt. Diễn biễn nồng độ các thông số quan trắc ổn định theo thời gian và 

không chênh lệch nhiều giữa các khu vực và các năm. Hàm lượng bụi tại một số khu 

vực có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cao (như ngã tư Nam Cường - TP 

Yên Bái, ngã năm cầu Yên Bái, nút giao thông IC12 đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai) 

và tại các cơ sở sản xuất công nghiệp (CCN và tiểu thủ công nghiệp Đầm Hồng, KCN 

Minh Quân, CCN Yên Thế, cổng nhà máy xi măng Yên Bái) vượt xấp xỉ giới hạn cho 

phép ở một số đợt quan trắc. Hàm lượng bụi tăng cao ở các thời điểm khác nhau còn 

phụ thuộc nhiều yếu tố như: thời tiết (mùa mưa, mùa khô,..), thời điểm quan trắc 

(sáng, trưa, chiều, tối,…). Đặc biệt tại trung tâm huyện Văn Chấn, cổng chợ Lục Yên 

năm 2018 hàm lượng TSP cao bất thường vượt giới hạn cho phép từ 3 – 3,7 lần và cổng 

chợ Lục Yên, hàm lượng TSP vượt 6,6 lần năm 2019. Các vị trí này có kết quả quan trắc 

cao bất thường và đột biến cần tiếp tục theo dõi để đánh giá chính xác…. 

2.2.1.3. Hiện trạng môi trường đất  

Giai đoạn 2012 – 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái đã tiến hành 

quan trắc môi trường đất tại 13 điểm, đến năm 2019 tiến hành quan trắc tại 15 điểm 

với 08 thông số đặc trưng theo QCVN 03-MT:2015/BTNMT bao gồm: Asen, Cadimi, 

Đồng, Chì, Kẽm, hóa chất Bảo vệ thực vật (BVTV) nhóm Clo, hóa chất BVTV nhóm 

Nitơ, hóa chất BVTV nhóm Phốt pho. Kết quả quan trắc môi trường đất qua các năm 

như sau: 
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- Kết quả phân tích các mẫu đất trồng cây nông nghiệp và cây công nghiệp hàng 

năm cho thấy: Hàm lượng các kim loại nặng trong đất ở các vị trí quan trắc môi trường 

đất trên địa bàn tỉnh đều thấp hơn nhiều lần so với giới hạn cho phép của QCVN 

03:2015/BTNMT. Tuy nhiên, ngoại trừ hàm lượng Asen (As) có xu hướng giảm dần 

trong những năm gần đây, còn lại hàm lượng một số kim loại nặng khác phần lớn đều 

có xu hướng gia tăng. Không phát hiện dư lượng hóa chất, thuốc BVTV nhóm Nitơ, 

thuốc BVTV nhóm Clo và phốt pho. Dư lượng hóa chất BVTV các nhóm Clo, nhóm 

Nitơ và Phốt pho đều thấp hơn giới hạn cho phép tại QCVN 15:2008/BTNMT và có 

xu hướng tăng giảm không đều qua các năm. 

- Năm 2019, có sự gia tăng hàm lượng Zn trong đất ở khu vực Bãi rác, khu vực 

có mật canh tác sản xuất cây ăn quả và cây công nghiệp tập trung. Ở các vị trí còn lại, 

hàm lượng Zn có xu hướng giảm. 

- Tuy kết quả quan trắc các thông số kim loại nặng và hóa chất BVTV trong đất 

đều nằm trong giới hạn cho phép, nhưng tỷ lệ đất bị thoái hóa ở Yên Bái lại chiếm tỷ 

lệ cao, tập trung nhiều ở Văn Yên, Mù Cang Chải, Văn Chấn,…. Toàn tỉnh có 463.852 

ha đất bị thoái hóa, chiếm 73.31% tổng diện tích đất được điều tra (632.715 ha, chiếm 

91.86% diện tích tự nhiên của tỉnh), trong đó: 

+ Đất bị xói mòn do mưa có diện tích 352.499ha chiếm 55.71% (tập trung tại 

các huyện Văn Yên, Văn Chấn, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Lục Yên,...) 

+ Đất bị khô hạn có diện tích 599.970ha chiếm 94.82% (tập trung tại các huyện 

Văn Yên, Mù Cang Chải, Văn Chấn,..) 

+ Đất bị kết von, đá ong hóa có diện tích 2.169ha chiếm 0.34% (tập trung tại 

các huyện Huyện Văn Chấn 1.424ha và thị xã Nghĩa Lộ 745ha) 

+ Đất bị suy giảm độ phì có diện tích 547.420ha chiếm 86.52% (tập trung tại 

các huyện Văn Yên, Văn Chấn, Mù Cang Chải, Lục Yên,...). 

Trong diện tích đất thoái hóa, có 110.963ha bị thoái hóa nặng chiếm 17.54% 

như Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn; 89.136ha bị thoái hóa trung bình, chiếm 

14.09% như Văn Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu; 263.753ha bị thoái hóa nhẹ chiếm 

41.69% như Văn Yên, Văn Chấn, Mù Cang Chải. Có 87.096 ha đất nông nghiệp bị 

thoái hóa, trong đó có 17.770ha bị thoái hóa nhẹ, 31.233 ha bị thoái hóa trung bình và 

38.093ha bị thoái hóa nặng. Đất lâm nghiệp có 332.591ha bị thoái hóa, trong đó có 

245.817ha bị thoái hóa nhẹ, 51.896 ha bị thoái hóa trung bình và 34.878 ha bị thoái 

hóa nặng. 

Các nguyên nhân thoái hóa đất gồm có nguyên nhân tự nhiên gây ra do tác động 

tổng hợp của địa hình, khí hậu và chế độ thủy văn và các nguyên nhân chủ quan do 

công tác quản lý, sử dụng đất. 

Nhận xét chung: Hàm lượng các kim loại nặng và dư lượng hóa chất BVTV các 

nhóm Clo, nhóm Nitơ và Phốt pho đều nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép khi so 

sánh đối chiếu với ngưỡng giới hạn cho phép đối với nhóm đất nông nghiệp tại QCVN 

03-MT:2015/BTNMT và QCVN 15:2008/BTNMT. Tuy nhiên, chất lượng đất trên địa 
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bàn tỉnh đang bị suy thoái với tỷ lệ cao chiếm 463.852 ha chiếm 73.31% tổng diện tích 

đất được điều tra, trong đó 17.54%, bị suy thoái nặng, 41.69% bị suy thoái nhẹ. Các 

nguyên nhân thoái hóa đất ngoài các nguyên nhân tự nhiên do tác động tổng hợp của 

địa hình, khí hậu và chế độ thủy văn còn có các nguyên nhân chủ quan do công tác 

quản lý, sử dụng đất. 

2.2.1.4. Hiện trạng các sinh vật 

 Đa dạng loài thực vật: 

 Đặc trưng đa dạng thực vật của tỉnh được thể hiện bởi sự đa dạng các hệ sinh 

thái rừng, bao gồm: Kiểu rừng kín thường xanh mưa mùa nhiệt đới; Kiểu rừng kín 

thường xanh cây lá rộng á nhiệt đới núi thấp; Kiểu rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt 

đới vùng thấp; Kiểu phụ thứ sinh nhân tác rừng kín thường xanh nhiệt đới phục hồi sau 

nương rẫy; Rừng hỗn giao tre nứa gỗ phục hồi sau nương rẫy và khai thác kiệt; Trảng 

cỏ thứ sinh; Thảm thực vật nhân tạo.  

 Đa dạng loài động vật:  

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 2 khu vực Khu bảo tồn giàu đa dạng động, thực 

vật là KBTTN Nà Hẩu và Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải, sự đa dạng hệ 

động thực vật của 02 KBT được cụ thể như sau: 

- Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải: Từ 1980 đến năm 2002, Tổ 

chức Bảo tồn động thực vật quốc tế FFI đã có nhiều đợt khảo sát hệ động vật có xương 

sống ở khu vực và đã thống kê được 241 loài, 74 họ, 24 bộ động vật có xương sống. 

Trong đó có 54 loài thú, 132 loài chim, 26 loài bò sát, 26 loài lưỡng thê. Riêng về cá, 

do suối nhỏ, có độ dốc lớn, chỉ sưu tầm được 3 loài cá bám đá, ít giá trị kinh tế. Có 42 

loài quí hiếm cho Việt nam và 28 loài ở mức độ bị đe doạ toàn cầu. Đặc biệt có 4 loài: 

Niệc cổ hung, Gà lôi tía, Vượn đen, Voọc xám đang có nguy cơ bị đe doạ tiêu diệt ở 

mức toàn cầu. 

- Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu: Hệ động vật khảo sát đã ghi nhận được 129 

loài thuộc 54 họ, 17 bộ của 4 lớp động vật có xương sống là Thú, Chim, Bò sát và ếch 

nhái. Tính đa dạng phân loại cao, bình quân 1 bộ có 3,18 họ, 1 họ có 2,39 loài. Có 

nhiều nguồn gen quí hiếm có giá trị bảo tồn cao không chỉ trong nước mà cả trên phạm 

vi quốc tế. Trong đó, có 28 loài có tên trong sách đỏ Việt Nam 2007 và 30 loài trong 

Nghị định 32/NĐ-CP của Chính phủ 

 Đa dạng thủy sinh vật và khu hệ ngập nước:  

- Sông Hồng và các phụ lưu: Hiện tại khu hệ thủy vực này có 151 loài cá thuộc 

lớp cá xương, 12 loài nhuyễn thể (ốc, hến, trai), 6 loài thuộc lớp giáp sát (tôm, cua), 2 

loài thuộc lớp ếch và 2 loài thuộc lớp bò sát (ếch, baba, rùa) sinh sống. Trong tổng số 

66 loài cá có kinh tế của tỉnh thì sông Hồng và lưu vực của nó có gần 60 loài (chiếm 

90,9% tổng các loài cá kinh tế). 
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- Sông Chảy, hồ chứa Thác Bà và các phụ lưu: Theo kết quả điều tra khu hệ này 

hiện có 115 loài cá thuộc lớp cá xương, 12 loài nhuyễn thể (ốc, hến, trai), 6 loài thuộc 

lớp giáp sát (tôm, cua) 2 loài thuộc lớp ếch và 3 loài thuộc lớp bò sát. Có 62 loài trong 

tổng số 66 loài cá kinh tế (chiếm 93,9 % tổng các loài cá kinh tế).  

Nhận xét: Trước áp lực phát triển kinh tế-xã hội số lượng loài thực vật, động vật 

đang có xu hướng suy giảm và số lượng cá thể của các loài quý hiếm trong các hệ sinh 

thái tự nhiên đang suy giảm; Nguyên nhân suy giảm sinh vật, trong thời gian qua hệ 

sinh thái rừng tự nhiên suy giảm, gia tăng xây dựng các nhà máy thủy điện trên các lưu 

vực sông/suối/hồ, gia tăng san lấp và lấn chiếm các dòng sông/suối/hồ và gia tăng 

đánh bắt thủy sản, động thực vật rừng.  

2.2.2. Di sản thiên nhiên  

2.2.2.1. Khái quát đặc điểm của các hệ sinh thái tự nhiên và các khu bảo tồn  

a) Hệ sinh thái tự nhiên  

Tỉnh Yên Bái với đặc trưng là tỉnh miền núi phía bắc, có địa hình và địa mạo 

phức tạp đã tạo ra nhiều hệ sinh thái đặc thù, có 05 hệ sinh thái đặc trưng sau: 

Bảng 2. 1: Các hệ sinh thái đặc trưng trên địa bàn tỉnh Yên Bái 

T

T 

Hệ sinh 

thái 

Khu vực phân 

bố 

Đặc điểm hệ sinh thái 

1 Hệ sinh thái rừng 

1.1 Hệ sinh 

thái rừng 

tự nhiên 

(ít bị tác 

động) 

Tập trung tại 

Khu bảo tồn loài 

và sinh cảnh Mù 

Cang Chải 

(huyện Mù Cang 

Chải), Khu bảo 

tồn thiên nhiên 

Nà Hẩu (huyện  

Văn Yên), khu 

rừng Tân Phượng 

(huyện Lục Yên); 

Chủ yếu hệ sinh thái rừng kín thường xanh mưa 

ẩm nhiệt đới trên đất thấp phân bố ở vành đai độ 

cao tối đa là 600m. Thành phần rất phong phú, 

gồm nhiều họ, loài; Điển hình cho cây gỗ là các 

loài thuộc họ Dầu (Dipterocarpaceae), họ Dâu 

tằm (Moraceae), họ Đậu (Leguminosae), họ Dẻ 

(Fagaceae), họ Re (Lauraceae), họ Vang 

(Caesalpiniaceae), họ Trinh nữ (Mimosaceae), 

họ Cánh bướm (Papilionaceae), họ Bồ hòn 

(Sapindaceae), họ Xoan (Meliaceae), họ Mộc 

lan (Magnoliaceae), họ Trám (Burseraceae)….... 

Cấu trúc của rừng cũng rất phức tạp, có 5 tầng, 

trong đó 3 tầng cây gỗ, 1 tầng cây bụi và 1 tầng 

cây cỏ quyết.  

1.2 Hệ sinh 

thái rừng 

thứ sinh 

đang phục 

hồi 

Phân bố ở các 

huyện Lục Yên, 

Văn Yên, Trấn 

Yên, Yên Bình 

Bao gồm kiểu thảm rừng thưa thường xanh mưa 

mùa nhiệt đới ở đất thấp vốn trước kia là rừng 

kín thường xanh đã bị khai thác nhưng đã có 

thời gian phục hồi. Thành phần cây gỗ gồm một 

số loài thuộc họ Dẻ như cà ổi, Dẻ bí đao, Sồi đá 

quả gỗ, Sồi phảng; một số loài thuộc họ Đậu 

như Lim, Ràng ràng, Mán đỉa; thuộc họ Du có 
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T

T 

Hệ sinh 

thái 

Khu vực phân 

bố 

Đặc điểm hệ sinh thái 

Ngát, Hu đay; một số loài ưa ánh sáng mọc 

nhanh như Ba soi, Gụ, Pơ mu Lau,...Một kiểu 

rừng nữa cũng khá phổ biến trong kiểu Hệ sinh 

thái này là rừng thưa thường xanh mưa mùa á 

nhiệt đới ở núi thấp; Loài cây ưu thế là chẹo, 

Bời lời lá một vòng, Sau sau, Kháo, Vối thuốc 

và một số loài thuộc họ Dẻ 

1.3 Hệ sinh 

thái rừng 

trồng 

Hệ sinh thái rừng 

trồng ở Yên Bái 

phân bố hầu hết 

ở các huyện, 

nhưng tập trung 

nhiều ở các 

huyện Văn Chấn, 

Trạm Tấu, Văn 

Yên, Trấn Yên, 

Lục Yên 

Các loài cây trồng chủ yếu là Keo, Mỡ, Quế, Bồ 

đề. Cấu trúc rừng trồng thường chỉ có 1 tầng cây 

gỗ. Tầng cây bụi, cỏ quyết rất thưa thớt. Hệ sinh 

thái rừng trồng ở Yên Bái có vai trò khá quan 

trọng, không chỉ góp phần phòng hộ đầu nguồn 

sông Hồng, sông Chảy mà còn tham gia bảo vệ 

môi trường, phủ xanh đất trống đồi trọc, góp 

phần bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ một số 

nguồn gen thực vật của tỉnh.   

2 Hệ sinh 

thái thủy 

vực (đất 

ngập 

nước) 

Hàng năm Yên 

Bái nhận khoảng 

13 tỷ m3 nước 

mưa từ các đỉnh 

núi đến các khe 

rạch, tạo nên 

mạng lưới sông 

suối với 296 con 

suối thuộc 4 hệ 

thống sông chính 

là sông Hồng, 

sông Chảy, sông 

Đà và sông Lô. 

Tổng diện tích 

sông ngòi trên 

địa bàn tỉnh là 

9.694,54 ha 

Tổng diện tích ao, hồ, đầm trên địa bàn tỉnh vào 

khoảng 2.212,83 ha. Trong đó, hồ Thác Bà với 

diện tích mặt hồ 19.050 ha phục vụ thủy điện và 

có tiềm năng phát triển thủy sản và du lịch sinh 

thái; Hàng năm, sản lượng khai thác thủy sản tại 

hồ Thác Bà vào khoảng 400 - 500 tấn cá/năm; 

Hồ Thác Bà còn nhiều loài động vật thủy sinh 

khác thuộc lớp nhuyễn thể, giáp xác, lưỡng cư, 

bò sát,… Điển hình như tôm càng nước ngọt, ba 

ba,…vv; Ngoài ra, còn có một số hồ lớn như 

đầm Vân Hội-huyện Trấn Yên có diện tích 

khoảng 400 ha, hồ Làng Đáy-huyện Yên Bình 

diện tích 120 ha, .....vv. Diện tích ao trên địa bàn 

tỉnh vào khoảng 1.092,83 ha phân bố ở tất cả các 

huyện trong tỉnh với mục đích nuôi thả cá và 

một số đặc sản khác như ba ba, tôm, … 

Thảm thực vật tiêu biểu ở các thủy vực gồm có 

một số loài như Sậy, Cỏ lác, Rau mác, Rau ngổ, 

Rau rệu, Rong đuôi chó, Khoai nước, Bèo cái, 

Bèo tấm, Bèo Nhật Bản.... 

3 Hệ sinh 

thái trảng 

cây bụi, 

Hệ sinh thái 

trảng cây bụi 

được phân bố ở 

hầu hết các địa 

Cây bụi thường phân tán cành sớm, thân có vỏ 

dày, tái sinh bằng chồi tốt. Các cây tái sinh bao 

gồm: Thành ngạnh, Thẩu tấu, Hoắc quang, Me 

rừng, Hoa dẻ, Phèn đen, Găng, Sim, Mua. Ngoài 
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T

T 

Hệ sinh 

thái 

Khu vực phân 

bố 

Đặc điểm hệ sinh thái 

trảng cỏ phương trên đại 

bàn tỉnh Yên Bái. 

cây bụi còn xen một số cây gỗ nhỏ như Sòi, 

Ràng ràng, Ba soi, Ba bét.... 

4 Hệ sinh 

thái nông 

nghiệp  

Phân bố hầu hết 

các địa bàn trong 

tỉnh  

HST nông nghiệp bao gồm các quần thể cây 

trồng chủ đạo, chủ yếu là cây Quế và các loài 

thuộc họ Poaceae (họ Hòa thảo), họ Fabaceae 

(họ Đậu) và các quần thể cây trồng khác thay 

đổi tùy từng vùng và từng thời điểm trong năm, 

quần thể cỏ dại. Đặc điểm chính của HST nông 

nghiệp là có cây trồng chủ đạo, thành phần loài 

đơn giản, thay đổi giữa các khu vực, các mùa vụ 

trong năm. 

5 Hệ sinh 

thái khu 

dân cư 

HST khu dân cư 

tập trung ở các 

khu vực đồng 

bằng, trung tâm 

huyện 

Quần xã của HST khu dân cư là quần xã sinh vật 

nhân tạo, chủ yếu là các loại cây trồng, vật nuôi 

cung cấp các nhu cầu thiết yếu cho nhân dân địa 

phương. Các hộ gia đình sinh kế bằng nhiều 

nghề khác nhau. HST khu dân cư có quan hệ 

chặt chẽ với các HST lân cận. 

Hệ thực vật chủ yếu là các giống lúa, lạc, đỗ, 

mía, các loài cây ăn quả như cam, bưởi, ổi... 

được trồng. Trong đó có nhiều loài có giá trị 

kinh tế, các loài liên quan đến giá trị nghề nuôi, 

trồng truyền thống, là kiến thức bản địa của 

cộng đồng Yên Bái mà tỉnh khác không có để 

phát triển: Bưởi, Mía, Quế, Quýt, Măng bát độ, 

Bồ đề, Quế… 

(Nguồn: Theo báo cáo kết quả điều tra “Điều tra đa dạng sinh học và xây dựng Kế 

hoạch hành động của tỉnh Yên Bái về ĐDSH đến năm 2015 và định hướng đến năm 

2020”) 

b) Khu bảo tồn thiên nhiên 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 02 KBT thiên nhiên đã được thành lập là 

nơi lưu chứa đa dạng sinh học lớn nhất tỉnh và có giá trị vai trò quan trọng trong việc 

bảo vệ đa dạng sinh học trước áp lực phát triển kinh tế trên địa bàn. Theo báo cáo hiện 

trạng môi trường tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, số liệu các KBT như sau:  

 Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải: 

- Theo Quyết định 513/QĐ-UB ngày 09/10/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên 

Bái về việc Phê duyệt thành lập khu bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải. Khu bảo 

tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải có diện tích là 20.108,2 ha, nằm trên địa bàn của 

các xã Chế Tạo, Lao Chải, Dế Xu Phình, Púng Luông, Nậm Khắt thuộc huyện Mù 

Cang Chải, tỉnh Yên Bái.  
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- Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải có tính đa dạng và đặc hữu cao 

về thực vật, qua kết quả 3 đợt điều tra của Tổ chức Bảo tồn động thực vật quốc tế 

(FFI) năm 2000, 2002 và Trung tâm Tài nguyên môi trường năm 2002 bước đầu đã 

thống kê được 788 loài thực vật bậc cao có mạch thuộc 488 chi, 147 họ và 5 ngành.  

-  Trong số 788 loài thực vật có tổng số 33 loài cây thuộc diện quý hiếm có giá 

trị bảo tồn cao được xếp vào sách đỏ. Trong đó 2 loài thuộc nguy cấp, 4 loài thuộc cấp 

bị đe dọa nguy cấp, 7 loài thuộc cấp quý hiếm.  

- Khu hệ động vật KBT loài và sinh cảnh Mù Cang Chải rất đa dạng về thành 

phần loài. Từ 1980 đến năm 2002, Tổ chức Bảo tồn động thực vật quốc tế FFI đã có 

nhiều đợt khảo sát hệ động vật có xương sống ở khu vực và đã thống kê được 241 loài, 

74 họ, 24 bộ động vật có xương sống. Trong đó có 54 loài thú, 132 loài chim, 26 loài 

bò sát, 26 loài lưỡng thê. Riêng về cá, do suối nhỏ, có độ dốc lớn, chỉ sưu tầm được 3 

loài cá bám đá, ít giá trị kinh tế. Có 42 loài quí hiếm cho Việt nam và 28 loài ở mức độ 

bị đe doạ toàn cầu. Đặc biệt có 4 loài: Niệc cổ hung, Gà lôi tía, Vượn đen, Voọc xám 

đang có nguy cơ bị đe doạ tiêu diệt ở mức toàn cầu.  

 Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu 

- Theo Quyết định 512/QĐ-UB ngày 09/10/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên 

Bái về việc Phê duyệt thành lập khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu. Khu bảo tồn thiên 

nhiên Nà Hẩu có diện tích là 16.399,92  ha, nằm trên địa bàn của các xã Mỏ Vàng, Nà 

Hẩu, Đại Sơn, Phong Dụ Thượng thuộc huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.  

- Hệ thực vật tại vùng lõi của Khu bảo tồn hiện nay có 516 loài thuộc 332 chi và 

126 họ thuộc 5 ngành.  

Trong danh lục thực vật ở Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu có 27 loài thuộc 

diện quý hiếm ghi trong Sách đỏ Việt Nam.  

- Hệ động vật khảo sát đã ghi nhận được 129 loài thuộc 54 họ, 17 bộ của 4 lớp 

động vật có xương sống là Thú, Chim, Bò sát và ếch nhái.  

- Tính đa dạng phân loại cao, bình quân 1 bộ có 3,18 họ, 1 họ có 2,39 loài. 

- Có nhiều nguồn gen quí hiếm có giá trị bảo tồn cao không chỉ trong nước mà 

cả trên phạm vi quốc tế. Trong đó, có 28 loài có tên trong sách đỏ Việt Nam 2007 và 

30 loài trong Nghị định số 06/2019/NĐ-CP. 

2.2.2.2. Khái quát về các loài động, thực vật nguy cấp, quy hiếm 

* Động vật quý hiếm:  

- Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải: Động vật có 42 loài quí hiếm 

cho Việt nam và 28 loài ở mức độ bị đe doạ toàn cầu. Đặc biệt có 4 loài: Niệc cổ hung, 

Gà lôi tía, Vượn đen, Voọc xám đang có nguy cơ bị đe doạ tiêu diệt ở mức toàn cầu. 

- Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu: Động vật có 28 loài có tên trong sách đỏ 

Việt Nam 2007 và 30 loài trong Nghị định 32/NĐ-CP của Chính phủ 

 Hệ thực vật:  

Những loài thực vật quý hiếm và vấn đề bảo tồn: 
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+ Số loài thực vật quý hiếm là 68 loài trên tổng số 957 loài của tỉnh đã được đề 

cập trong sách Đỏ Việt Nam 2007 và sách Đỏ thế giới. 

+ Tổng số 68 loài cây quý hiếm có nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng này đều là 

cây bản địa, phân bố tại các huyện Văn Yên, Lục Yên, Mù Cang Chải. 

+ Trong tổng số 68 loài thực vật quý hiếm có 63 loài có tên trong sách đỏ Việt 

Nam 2007 (chiếm 13,63 % tổng số loài TV quý hiếm phạm vi toàn quốc được xếp vào 

SĐVN 2007). Trong đó có 40 loài phân bố tại KBTTN Nà Hẩu, huyện Văn Yên ; 47 

loài phân bố tại Tân Phượng, huyện Lục Yên; 5 loài không có tên trong sách đỏ Việt 

Nam nhưng lại có tên trong sách đỏ thế giới. 

+ Số loài thực vật được xếp vào nhóm IIA của Nghị định 32 là 6 loài, đều có tên 

trong SĐVN. 

+ Trong tổng số 63 loài thực vật có tên trong SĐVN 2007, có 36 loài TV ở cấp 

R và T (hiếm và bị đe dọa) có tên trong SĐVN 2000 đã tăng lên mức VU – sẽ nguy 

cấp trong SĐVN 2007; 8 loài TV ở cấp T – bị đe dọa có tên trong SĐVN 2000 đã tăng 

lên cấp EN – nguy cấp trong SĐVN 2007. Như vậy, nguy cơ về số loài thực vật quý 

hiếm trên địa bàn tỉnh Yên Bái bị đe dọa tuyệt chủng ngày càng tăng. 

+ Ngoài ra, kết quả điều tra, phỏng vấn người dân sống trong vùng đệm của các 

khu bảo tồn cho thấy một số loài TV quý trước đây khá phổ biến, nhiều cây to nhưng 

hiện nay chỉ còn lại cây con. Điển hình như Lát hoa, Vù hương, Sến mật, Táu mật, 

Giổi găng, Chò chỉ, Vàng tâm xanh, Trai lý, Thông tre lá ngắn, Đinh,... 

 Đa dạng sinh học thủy sinh: Lưu vực sông Hồng có một số loài cá quý như 

cá Lăng, cá Chiên, cá Bỗng sản lượng giảm. 

Một số nguồn gen quý của tỉnh như: Chè Suối Giàng, Nếp Tú Lệ, Cam sành 

Lục Yên, Quýt Sen Lục Yên, Bưởi Đại Minh, Quế Văn Yên, táo mèo Mù Cang Chải... 

Đến nay, việc quản lý, tiếp cận, chia sẻ lợi ích từ nguồn gen, lưu giữ, bảo tồn và phát 

huy các nguồn gen quý hiếm đã và đang được các cơ quan chuyên môn của tỉnh triển 

khai thực hiện. Tuy nhiên, do không có kinh phí nên kết quả còn nhiều hạn chế. Một 

số nội dung như quản lý rủi ro do sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền của sinh vật 

biến đổi gen gây ra đối với đa dạng sinh học chưa có kinh phí để triển khai thực hiện. 

2.2.2.3. Đặc điểm tự nhiên của di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh 

đã được xếp hạng theo quy định 

Tính đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh có 123 di tích được xếp hạng và phân cấp 

quản lý từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường, thị trấn (bao gồm 01 di tích quốc gia đặc biệt, 

12 di tích quốc gia khác và 110 di tích cấp tỉnh). Một số di tích quốc gia như sau:  

+ Di tích quốc gia đặc biệt có 01 di tích: Di tích quốc gia đặc biệt danh lam 

thắng cảnh ruộng bậc thang Mù Cang Chải được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt 

theo Quyết định số 1954/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Danh 

thắng ruộng bậc thang phân bố ở 14/14 xã, thị trấn với tổng diện tích khoảng 7.000ha. 

Trong đó, diện tích được khoanh vùng bảo vệ là gần 853ha, tập trung tại 6 xã: La Pán 

Tẩn, Chế Cu Nha, Dế Su Phình, Kim Nọi, Mồ Dề, Lao Chải. Ruộng bậc thang là một 

loại hình canh tác trung gian, kết hợp hài hoà giữa hai phương thức canh tác ruộng 

nước và canh tác nương rẫy, được khoanh vùng bảo vệ tại 6 xã trên địa bàn huyện Mù 

Cang Chải. Đây là một di sản văn hóa tiêu biểu, hội tụ các giá trị lịch sử, kinh tế, văn 
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hóa - xã hội của người Mông tỉnh Yên Bái, thể hiện trình độ sáng tạo và sức lao động 

phi thường trong việc chinh phục thiên nhiên của cư dân địa phương. Lễ mừng cơm 

mới của người Mông huyện Mù Cang Chải là một nghi lễ nông nghiệp truyền thống 

quan trọng gắn liền với đời sống tín ngưỡng của đồng bào Mông vừa chứa đựng ý 

nghĩa tâm linh sâu sắc vừa thể hiện sự kính trọng, biết ơn của con cháu với thần linh, 

tổ tiên, ông bà.  

+ Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Hồ Thác Bà: Quyết định số 1905/QĐ-

BVHTTDL về việc sửa đổi tên gọi di tích Hồ Thác Bà tỉnh Yên Bái tại Điều 1 của 4 

Quyết định số 2410- QĐ/VH ngày 27/9/1996 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin 

(nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về việc công nhận di tích lịch sử, văn hóa và 

danh lam thắng cảnh; Hồ Thác Bà được hình thành khi đập thủy điện Thác Bà hoàn tất 

năm 1970 chặn dòng sông Chảy. Hồ Thác Bà có diện tích 23400 ha, trong đó, diện tích 

mặt nước là 19050 ha, chiều dài 80 km, chiều rộng lớn nhất 30 km, mực nước dao 

động từ 46 m đến 58 m, chứa được 3 đến 3,9 tỉ mét khối nước. Ngoài dòng sông Chảy 

là nơi cung cấp nước chủ yếu, hồ Thác Bà còn có một hệ thống ngòi lớn như: ngòi 

Hành, ngòi Cát,... đổ về, làm tăng lượng phù sa và các loài sinh vật phong phú cho hồ. 

Hồ Thác Bà có hơn 1.300 đảo lớn nhỏ tạo nên nhiều hang động và cảnh đẹp sơn thủy 

hữu tình. 

 

Hình: Di tích quốc gia đặc biệt danh lam 

thắng cảnh ruộng bậc thang Mù Cang Chải 

 

Hình: Di tích danh thắng quốc gia Hồ Thác 

Bà 

+ Đền Đông Cuông: Quyết định số 296/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 01 năm 

2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận đền Đông Cuông, xã Đông 

Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia. Đền 

Đông Cuông là cụm Di tích gồm 4 điểm: Ngoài Đền chính còn có Miếu Cô, Miếu Cậu 

và Miếu Đức Ông (Miếu Đức Ông tọa bên hữu ngạn sông Hồng đối diện với ngôi Đền 

Chính về hướng Nam cách 150m đường chim bay thuộc cụm di tích Đền Đông 

Cuông). Đền có từ lâu đời, qua sử sách thư tịch được biết Đền có muộn nhất vào đời 

Lê, được phát triển từ một Miếu cổ (thuộc trung tâm trại Quy Hóa thời Trần); Các thư 

tịch cổ như Kiến văn tiểu lục, Đại Nam thống nhất chí đều có ghi chép về ngôi Đền 

Đông Cuông này. Đền và khu vực đền có liên quan đến Đền Ngọc Tháp và Đền Hùng 

(Phú Thọ). 
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+ Mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ hy sinh trong khởi nghĩa Yên Bái: 

Di tích lịch sử cấp Quốc gia theo Quyết định số 117/ VH-QĐ, ngày 5/3/1990 của Bộ 

Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Di tích khu mộ Nguyễn Thái Học 

và các chiến sĩ trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930, nằm trong khuôn viên công 

viên Yên Hòa (rộng 30 ha ), bên cạnh đại lộ mang tên nhà yêu nước Nguyễn Thái Học, 

thuộc phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái được tỉnh Yên Bái xây dựng từ 

năm 2001 là nơi an nghỉ, ghi dấu tinh thần anh dũng quyết hy sinh cho phong trào cách 

mạng của nhà yêu nước Nguyễn Thái Học và các chiến sỹ những năm đầu thế kỷ XX. 

+ Lễ đài sân vận động: Nơi Bác Hồ đứng nói chuyện với nhân dân các dân tộc 

tỉnh Yên Bái ngày 25/9/1958, là Di tích lịch sử cấp Quốc gia đã được Bộ văn hóa 

thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) công nhận tại Quyết định số 

1288/VH-QĐ ngày 16/11/1988. Lễ đài nay thuộc phường Hồng Hà, thành phố Yên 

Bái. Lễ đài nguyên là khán đài sân vận động thị xã xưa. Sân và Lễ đài nằm trong khu 

vực đông dân cư, trung tâm của tỉnh lỵ trước đây. Sân vận động thị xã có từ thời Pháp 

thuộc.  

+ Chiến khu Vần: Ngày 4/9/1995, Bộ Văn hoá - Thông tin (Nay là Bộ Văn hóa 

- Thể thao và Du lịch) đã ban hành Quyết định số 2861/QĐ-BT công nhận Chiến khu 

Vần là Di tích lịch sử cấp Quốc gia. Chiến khu Vần là một vùng đất khá rộng, nằm ở 

phía Nam huyện Trấn Yên và Đông Nam huyện Văn Chấn; trung tâm của Chiến khu là 

xã Minh Phú (tổng Lương Ca, huyện Trấn Yên) nay gồm 3 xã Việt Hồng, Việt Cường, 

Vân Hội trong đó tiêu biểu là 2 điểm Làng Vần xã Việt Hồng (là trung tâm chỉ huy của 

Chiến khu) và Làng Đồng Yếng (thuộc xã Vân Hội) là trung tâm huấn luyện quân sự 

của căn cứ cách mạng Chiến khu.  

+ Khu ủy Tây Bắc, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn: Ngày 27/8/2012, Bộ 

Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 3269/QĐ-BVHTTDL công 

nhận địa danh Khu ủy Tây Bắc, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn là di tích cấp Quốc 

gia.  Nơi đây đã được ghi vào lịch sử thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, xứng 

đáng được công nhận là Di tích lịch sử cách mạng, là địa chỉ đỏ về nguồn để các cấp 

bộ Đảng, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong vùng mà trực tiếp là huyện Văn 

Chấn, xã Phù Nham. 

+ Căng và Đồn Nghĩa Lộ: Ngày 27/9/1996, Bộ trưởng Bộ Văn hoá - thông tin 

ký Quyết định số 2410-QĐ/ VH công nhận di tích Căng và Đồn Nghĩa Lộ là Khu di 

tích lịch sử cấp Quốc gia. Khu di tích Căng và Đồn Nghĩa Lộ, nơi đã diễn ra những 

trận chiến đấu ác liệt và chiến thắng năm 1952, giải phóng Nghĩa Lộ. Khu di tích 

Căng-Đồn nằm trên đường Điện Biên và đường Nguyễn Quang Bích (ĐT.174). Đây là 

điểm trung tâm của thị xã Nghĩa Lộ và vùng lòng chảo cánh đồng Mường Lò. 

+ Di tích lịch sử khảo cổ học Hắc Y: Ngày 12/7/2001, Bộ Văn hóa - Thể thao 

và Du lịch đã ban hành Quyết định số 38/2001/QĐ-BVHTT công nhận di tích lịch sử 

khảo cổ học Hắc Y thuộc xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái là Di tích cấp 

Quốc gia. Chùa tháp đất nung Hắc Y hay còn gọi là miếu Hắc Y, xưa kia tọa lạc trên 

đỉnh núi Vua Áo Đen. Chùa toạ lạc trên đỉnh đồi Hắc Y, thuộc xã Tân Lĩnh, huyện Lục 

Yên, cách Thành phố Yên Bái 80 km; Chùa mang kiến trúc độc đáo thời Trần. Đền 

Đại Cại sau nhiều lần chuyển đổi vị trí, xây dựng lại, đền Đại Cại nay định vị gần cửa 

ngòi Tân Lĩnh, bên tả ngạn sông Chảy; Theo sách sử xưa, qua ý kiến của giới khảo cổ 
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học và qua hoạt động lễ hội của cư dân bản địa, khẳng định: Đền Đại Cại là một trong 

chuỗi hạt di sản văn hoá Hắc Y - Đại Cại quý giá.  

+ Đèo Lũng Lô, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái: Đèo Lũng Lô đã được Bộ 

VHTT & DL công nhận là di tích lịch sử cấp Quốc gia tại quyết định số 1409/QĐ - 

BVHTTDL. Đèo Lũng Lô thuộc bản Dạ, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, tỉnh 

Yên Bái, đèo còn có tên gọi khác là Đèo Đao. Lũng Lô - một địa danh đã đi vào sử 

sách trong cuộc kháng chiến chống Pháp hào hùng của dân tộc như một huyền thoại. 

Đèo Lũng Lô nằm trên Quốc lộ 37 (đường 379 cũ, nối Quốc lộ 32 với Quốc lộ 32B) tại 

ranh giới hai huyện Văn Chấn (Yên Bái) và Phù Yên (Sơn La), nằm về phía Đông Bắc 

và cách thị trấn Phù Yên33 km. Đèo dài 15 km, từ km 349 đến km 364, độ dốc 10%.  

+ Đền Nhược Sơn: Nằm bên bờ sông Hồng, cách thị trấn Mậu A, huyện Văn 

Yên (Yên Bái) khoảng 31 km, đi theo ĐT.163 là tới Khu du tích Lịch sử-Văn hóa Đền 

Nhược Sơn. Khu di tích này thuộc thôn Ngọc Châu, xã Châu Quế Hạ, là đền thờ võ 

tướng Hà Chương - một nhân vật có thật trong lịch sử, một võ tướng tài ba thời nhà 

Trần - đã có những đóng góp to lớn trong việc trấn giữ vùng biên cương phía Bắc, góp 

phần làm nên chiến thắng oanh liệt của dân tộc ta trước quân xâm lược Nguyên Mông. 

Khu di tích đã được xếp vào loại hình di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia số 72/QĐ- 

BVHTT ngày 16/11/2005. 

+ Di tích lịch sử Bến Âu Lâu: Ngày 07/8/2012 Bến Âu Lâu được Bộ 

VHTT&DL công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia theo quyết định số 3027/QĐ-

BVHTTDL. Bến Âu Lâu (nay nằm trên địa bàn xã Âu Lâu và phường Nguyễn Phúc, 

thành phố Yên Bái) là nơi góp phần quan trọng vận chuyển cán bộ, bộ đội, dân công, 

lương thực và vũ khí phục vụ các chiến dịch lớn thời kỳ kháng chiến chống thực dân 

Pháp, mở đường đến thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ, lập lại hòa bình ở miền 

Bắc năm 1954. Bến Âu Lâu là nơi ghi dấu một thời đấu tranh chống quân xâm lược 

của nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái cũng như của dân tộc Việt Nam.  

Nơi thành lập đội du kích Khau Phạ: Ngày 27/8/2012, Nơi thành lập đội du 

kích Khau Phạ đã được Bộ VHTT & DL công nhận là di tích lịch sử cấp Quốc gia theo 

quyết định số 3270/QĐ- BVHTTDL. Đây là những ghi nhận xứng đáng đối với những 

cống hiến, hy sinh anh dũng của Đội du kích hoạt động trên xứ núi Mù Cang Chải. 

Đây là một di tích nằm trên vùng đồi núi hiểm trở, trải dài và rộng từ chân đèo Cao 

Phạ lên đỉnh đèo (dài trên 20km).1 

Nhận xét: 

-  Tỉnh Yên Bái có nhiều di sản thiên nhiên rất đặc trưng; Có nhiều hệ sinh thái 

tự nhiên quan trọng, có đa dạng sinh học phong phú về các loài động, thực vật và 

nguồn gen quý hiếm, đóng góp rất lớn cho sự phát triển du lịch của tỉnh; trong các 

lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; tạo giống cây trồng, vật nuôi; 

cung cấp các vật liệu xây dựng và các nguồn nhiên liệu, dược liệu.  

- Tuy nhiên, trước áp lực phát triển kinh tế trong thời gian qua đa dạng sinh 

học có chiều hướng suy giảm: Giai đoạn 2010-2020 diện tích rừng tăng lên chủ yếu là 

rừng sản xuất tăng lên 45.481 ha (rừng sản xuất có tính đa dạng sinh học thấp, chủ 

yếu là đơn loài), rừng đặc dụng tăng 1.546 ha, rừng phòng hộ giảm 28.962 ha; 

                                                           
1 Nguồn số liệu các di tích quốc gia: yenbai.gov.vn 
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Nguyên nhân chính suy giảm rừng phòng hộ là do chuyển mục đích RPH sang RSX 

(Đặc biệt tại các H. Mù Cang Chải, H. Trạm Tấu, H.Văn Chấn, H. Văn Yên,....vv) và 

một phần nhỏ do khai thác khoáng sản (đặc biệt các H. Lục Yên, H.Văn Chấn, H.Trấn 

Yên...vv), xây dựng nhà máy thủy điện (Đặc biệt tại các H.Mù Cang Chải, H.Văn Yên, 

H.Trạm Tấu)....vv. Hiện nay đã không còn xuất hiện Báo lửa, Báo gấm, Báo hoa mai, 

Hổ như thời điểm năm 2000; Số loài thực vật quý trước đây khá phổ biến ở khu bảo 

tồn thiên nhiên Nà Hẩu và khu bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải có nhiều cây 

to nhưng hiện nay chỉ còn lại cây con (Điển hình như Lát hoa, Vù hương, Sến mật, Táu 

mật, Giổi găng, Chò chỉ, Vàng tâm xanh, Trai lý, Thông tre lá ngắn, Đinh,...vv).  

2.2.3. Điều kiện về kinh tế - xã hội 

2.2.3.1. Hiện trạng hoạt động của các ngành kinh tế chính 

Giai đoạn 2016 - 2020: Tốc độ tăng GRDP (giá so sánh 2010) bình quân giai 

đoạn 2016-2020 đạt 6,23%/năm, cao hơn giai đoạn trước (5,71%/năm). Năm 2020, là 

năm có tốc độ tăng trưởng GRDP thấp nhất trong 05 năm trở lại đây (GRDP năm 2020 

theo giá so sánh đạt 18.291 tỷ đồng, tăng 5,45% so với năm trước), Năm 2020 GRDP 

giá hiện hành của tỉnh Yên Bái đạt là 33.381 tỷ đồng. Trong đó, khu vực nông, lâm 

nghiệp, thủy sản đạt 8.102tỷ đồng, chiếm 24,27%; công nghiệp - xây dựng đạt 9.700 tỷ 

đồng, chiếm 29,06%; dịch vụ đạt 14.063 tỷ đồng, chiếm 42,13%, thuế sản phẩm trừ trợ 

cấp sản phẩm chiếm chiếm 4,54%. GRDP bình quân đầu người đạt 40,14 triệu đồng 

tương đương 1.735 USD, tăng 133 USD so với năm 2019. Cơ cấu kinh tế có xu hướng 

chuyển dịch từ nông, lâm nghiệp, thủy sản sang khối công nghiệp - xây dựng và dịch 

vụ. 

a. Thực trạng phát triển nông, lâm, thủy sản 

Tổng sản phẩm nông, lâm nghiệp, thuỷ sản năm 2020 (theo giá so sánh 2010) 

đạt 4.379 tỷ đồng, tăng 25,7% so với năm 2015. 

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2020 (theo giá so sánh 2010) 

đạt 7.525,6 tỷ đồng, đạt mục tiêu đề ra; tốc độ tăng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp 

và thuỷ sản đạt 4,64%. Tỷ trọng ngành nông nghiệp năm 2020 đạt 69,57% trong cơ 

cấu nông, lâm nghiệp và thuỷ sản (kế hoạch 67%). 

a1) Thực trạng phát triển nông nghiệp:  

+ Thực trạng về trồng trọt: 

- Lương thực có hạt: Diện tích gieo trồng năm 2020 là 72.217 ha (tăng 825,5 ha 

so với năm 2016, tăng 8.564,6 ha so với năm 2010), tổng sản lượng đạt 319.780 tấn 

(tăng 10.179,8 tấn so với năm 2016, tăng 68.983,3 tấn so với năm 2010).   

- Cây ăn quả: Diện tích cây ăn quả năm 2020 là 9.754  ha (tăng 2.479,8 ha so 

với năm 2016, tăng 2.914 ha so với năm 2010), sản lượng các loại đạt 46.686 tấn (tăng 

15.764 tấn so với năm 2016, tăng 17.402 tấn so với năm 2010). Đã hình thành và phát 

triển các vùng cây ăn quả tập trung có diện tích và sản lượng hàng hóa lớn. 

- Cây dâu tằm: Diện tích dâu tằm năm 2020 là 827,2 ha (tăng 600 ha so với năm 

2016, tăng 768 ha so với năm 2010), sản lượng lá dâu các loại đạt 19.815 tấn (tăng 

12.992,2 tấn so với năm 2016, tăng 17.691 tấn so với năm 2010); sản lượng kén tằm 
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đến năm 2020 đạt 1.200 tấn. Đã hình thành vùng sản xuất nguyên liệu và nuôi tằm tập 

trung, quy mô lớn. 

- Cây rau các loại: Diện tích gieo trồng 10.756,4 ha (tăng 1.568,6 ha so với năm 

2016, tăng 4.344 ha so với năm 2010), sản lượng rau các loại đạt 127.021 tấn (tăng 

21.784,7 tấn so với năm 2016, tăng 52.385 tấn so với năm 2010). 

- Cây dược liệu: Diện tích dược liệu năm 2020 là 3.480 ha, sản lượng dược liệu 

các loại đạt 7.700 tấn. 

- Cây cao su: Diện tích cao su năm 2020 giữ ổn định 2.270 ha. Bắt đầu từ năm 

2019, Công ty Cổ phần cao su Yên Bái tiến hành mở cạo, khai thác cao su (diện tích 

cao su cho khai thác 60 ha, năng suất bình quân toàn tỉnh là 583 kg/ha với sản lượng 

đạt 35 tấn). Năm 2020, diện tích cao su cho khai thác 135 ha, năng suất bình quân toàn 

tỉnh là 925 kg/ha với sản lượng đạt 125,68 tấn. 

- Cây chè: Diện tích chè năm 2020 đạt 7.619 ha (giảm 2.036,7 ha so với năm 

2016, giảm 4.280 ha so với năm 2010). Sản lượng chè búp tươi đạt 74.009,9 tấn (giảm 

6.629,4 tấn so với năm 2016, giảm 11.905 tấn so với năm 2010), sản lượng chè búp 

tươi chất lượng cao đạt 21.120 tấn. 

+ Thực trạng về chăn nuôi: 

- Năm 2020, tổng đàn gia súc chính là 589.780 con giảm so với năm 2016 là 

47.361 con; Tổng đàn gia cầm là 6.369 nghìn con tăng so với năm 2016 là 1.874 nghìn 

con; Sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại là 54.434 tấn tăng so với năm 2016 là 

10.630 tấn. 

- Toàn tỉnh hiện có 18 cơ sở chăn nuôi tập trung lợn với quy mô trên 500 

con/lứa và trên 4 nghìn cơ sở chăn nuôi nông hộ. Có 439 cơ sở chăn nuôi gia cầm với 

quy mô trên 1.000 con/lứa tập trung chủ yếu tại huyện Trấn Yên (340 cơ sở). 

a2) Hiện trạng phát triển lâm nghiệp:  

Tổng diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh là 689.268 ha; trong đó diện tích đất quy 

hoạch cho lâm nghiệp là 469.858,0 ha chiếm trên 68% tổng diện tích tự nhiên. Theo 

báo cáo số 3432/UBND- NLN ngày 30/9/2021, tổng diện tích đất có rừng đến 

31/12/2020 là 417.649,8 ha, đất chưa có rừng là: 100.529,5ha, trong đó rừng đặc dụng: 

36.166,8ha; rừng phòng hộ: 152.494,3 ha; rừng sản xuất 329.518,2ha (trong đó: rừng 

tự nhiên 210.794,9 ha; rừng trồng 206.854,9ha). Tỷ lệ che phủ rừng đạt 63%.  

Giá trị sản xuất của ngành lâm nghiệp ngày một tăng cao, chiếm tỷ trọng 

26,22% trong cơ cấu nông, lâm nghiệp và thuỷ sản. Năm 2020, giá trị sản xuất lâm 

nghiệp (theo giá so sánh 2010) đạt 1.863,8 tỷ đồng. 

a3)  Hiện trạng phát triển thủy sản 

- Sản lượng thủy sản: Năm 2020 đạt 11.640 tấn tăng 5926 tấn so với năm 2010; 

trong đó, sản lượng nuôi trồng thủy sản 80 - 92 %/năm. Giá trị sản xuất ngành thủy sản 

(theo giá so sánh 2010) năm 2020 đạt 306,6 tỷ đồng, tăng 209,126 tỷ đồng so với năm 

2010. 
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- Trong những năm qua, tỉnh Yên Bái phát triển nhanh nuôi trồng thủy sản theo 

hướng công nghiệp, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và khai thác tiềm năng du 

lịch. 

b. Thực trạng phát triển công nghiệp – xây dựng 

Năm 2020, ngành công nghiệp (CN) đóng góp 6,63 nghìn tỷ đồng theo giá hiện 

hành vào (GRDP) tỉnh Yên Bái. Tỷ trọng ngành CN trong GRDP tăng từ 11,5% năm 

2010 lên 15,8% năm 2015 và 19,9% năm 2020. Trong đó CN CBCT đóng vai trò quan 

trọng nhất. Năm 2020, giá trị tăng thêm (VA) ngành CN CBCT đạt 3,75 nghìn tỷ đồng, 

chiếm 56,6% VA của toàn ngành CN (tương đương 11,2% GRDP tỉnh Yên Bái). Tiếp 

theo là ngành sản xuất và phân phối điện, năm 2020, VA đạt 1,95 nghìn tỷ đồng, 

chiếm 29,5%. Công nghiệp khai thác giảm tỷ trọng, từ 26,9% năm 2010 xuống chỉ còn 

12,8% năm 2020. Ngành cung cấp nước; xử lý rác thải, nước thải có VA thấp và đóng 

góp rất nhỏ vào VA của ngành CN. 

Theo giá so sánh 2010, giai đoạn 2016 – 2020, ngành CN tỉnh Yên Bái có tốc 

độ tăng trưởng bình quân (TTBQ) khá cao. Trong đó CN CBCT liên tục tăng nhanh 

hơn ngành CN, 14,1 %/năm. Ngành sản xuất và phân phối điện giai đoạn từ 2016 – 

2020 đã phát triển chậm hơn giai đọa trước, TTBQ đạt 5,2%/năm. 

* Thực trạng phát triển ngành công nghiệp 

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp năm 2020 tăng 8,12% so với cùng kỳ. 

Trong đó: Chỉ số sản xuất ngành khai khoáng giảm 0,92%; công nghiệp chế biến, chế 

tạo tăng 7,59%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng tăng  19,15%; 

ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,24%. 

Trong năm 2020, một số sản phẩm công nghiệp tăng cao so với năm trước: Đá 

xây dựng tăng 38,14%; mỡ thực vật tinh luyện khác tăng 20,51%; đồ lắp đặt cách điện 

bằng gốm, sứ tăng 21,86%; xi măng Portland đen tăng 18,30%; bột đá tăng 18,04%; 

điện sản xuất tăng 21,98%.... Bên cạnh đó còn có một số các sản phẩm giảm so với 

cùng kỳ như: Quặng sắt giảm 21,23%; giấy vàng mã giảm 11,9%; sản phẩm in giảm 

36,57%; gạch xây dựng giảm 5,07%. Đá xẻ giảm 19,61%... 

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo năm 2020 giảm 5,42% 

so với năm 2019, trong đó một số ngành có chỉ số tiêu thụ cộng dồn giảm mạnh so với 

cùng kỳ là: Tinh bột sắn giảm 21,39%; gỗ dán, ván ép giảm 60,24%; in ấn giảm 

35,8%; sơn, vec ni giảm 73,17%; đá xẻ giảm 22,13%; bột đá giảm 56,42%; cấu kiện 

kim loại giảm 52,38%. Bên cạnh đó có một số mặt hàng tiêu thụ tăng cao so cùng kỳ 

như: Cưa xẻ, bảo quản gỗ tăng 14,77%; sản xuất bao bì tăng 11,08%; sản xuất xi măng 

tăng 17,8%.  

Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 

31/12/2020 tăng 67,89% so với cùng thời điểm năm 2019. Sản xuất chế biến thực 

phẩm tăng 2,59 lần; may trang phục tăng 57,89%; giấy và sản phẩm từ giấy tăng 

34,21%; thuốc và dược liệu tăng 7,18 lần; sản phẩm từ khoáng phi kim loại tăng 

10,15%. Trong các ngành chế biến, chế tạo chỉ có ngành chế biến gỗ là có chỉ số tồn 

kho giảm 28,75% so với tháng cùng kỳ. 

* Thực trạng phát triển ngành xây dựng 
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Giai đoạn 2016-2020 đã thực hiện 78 dự án ODA và NGO với tổng mức đầu tư 

gần 2.100 tỷ đồng để phát triển hạ tầng giao thông, đô thị, y tế, nông nghiệp; thu hút 

được 11 dự án FDI, nâng số dự án FDI toàn tỉnh lên 27 dự án với tổng vốn đầu tư gần 

10.000 tỷ đồng. Về thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, năm 2020 đạt 590,1 tỷ đồng, 

tăng 1,26 lần so với năm 2019. Ngoài ra, đã thu hút nhiều tập đoàn, doanh nghiệp hàng 

đầu trong nước đầu tư xây dựng vào Yên Bái, như: Vingroup, TH True Milk, 

SunGroup, Eurowindow, Hoa Sen, APEC, Bảo Lai... Số lượng doanh nghiệp, hợp tác 

xã tăng nhanh, hoạt động khá hiệu quả.  

Năm 2020, diện tích sàn xây dựng nhà ở hoàn thành của hộ dân cư ước đạt 

1.099.704 m2 , giảm 7,12% so với năm trước, trong đó diện tích nhà ở kiên cố 523.427 

m2, chiếm 47,60%, diện tích nhà bán kiên cố đạt 251.845 m2, chiếm 22,90%. Nhà 

khung gỗ lâu bền đạt 202.649 m2, chiếm 18,43%, Nhà khác đạt 121.783 m2, chiếm 

11,07%. 

* Phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn 

Năm 2020, số lượng cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp (TTCN) hoạt động 

CBCT đạt 6.243 cơ sở, chiếm gần như tuyệt đối số lượng hộ kinh doanh (cơ sở kinh tế 

cá thể) hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp (99,7%). Số lượng cơ sở sản xuất TTCN 

trong giai đoạn 2016-2020 tăng trở lại nhưng giảm mạnh trong năm 2020 do đại dịch 

Covid-19. Vì vậy TTBQ về số lượng hộ kinh doanh giai đoạn 2016- 2020 âm. 

Bảng 2. 5: Số lượng hộ kinh doanh sản xuất TTCN CBCT 

  
2015 2019 2020 sb 

TTBQ (%/năm) 

11-15 16-20 

TTCN ngành CN 6.589 7.016 6.264 -1,4 -1,0 

TTCN CN CBCT 6.547 6.988 6.243 -1,3 -0,9 

Cơ cấu (%) 99,4 99,6 99,7 
  

Nguồn: Tổng hợp từ Niên giám thống kê tỉnh Yên Bái 2015 - 2020 

Giá trị tài sản cố định bình quân của mỗi cơ sở TTCN CBCT tăng từ 37,8 triệu 

đồng/cơ sở năm 2010 lên tới 120,7 triệu đồng/cơ sở năm 2020. Điều này cho thấy đã 

có sự đầu tư đáng kể về thiết bị phục vụ sản xuất tại các cơ sở TTCN CBCT (trong khi 

số lao động bình quân không tăng). 

Hiện nay tỉnh đã tổ chức công nghận 02 nghề truyền thống, 15 làng nghề và 01 

làng nghề truyền thống. Hầu hết các làng nghề còn nhỏ bé, mẫu mã sản phẩm và thị 

trường còn hạn chế. Từ năm 2020, hoạt động sản xuất kinh doanh cũng bị ảnh hưởng 

nặng nề do Covid-19. 

*  Thực trạng phát triển KCN, CCN 

+ Về Cụm công nghiệp (CCN): Đến năm 2020 phát triển 12 CCN. 09 CCN đã 

được quy hoạch từ trước. Tổng diện tích CCN đã được quy hoạch là 533,16 ha, 

trong đó đất công nghiệp là 357,88 ha. 

+ Về KCN: Đến năm 2020 phát triển 3 KCN. Tổng diện tích KCN đã được 

quy hoạch là 627,89ha, trong đó đất công nghiệp là 470,7 ha 
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Bảng 2.6: Tổng hợp diện tích, tỷ lệ lấp đầy các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh 

TT Tên KCCN 

Diện tích theo 

QH (ha) 
Diện tích 

các DN 

đã đăng 

ký (ha) 

Tỷ lệ lấp 

đầy (%) 
Tổng 

Trong 

đó đất 

CN 

I KCN 627,89 470,7 418,12 88,8 

1 KCN Phía Nam 400 315,79 295,92 93,7 

2 KCN Âu Lâu 120 81,06 56,5 69,7 

3 KCN Minh Quân 107,89 73,85 65,7 89,0 

II Các Cụm công nghiệp (CCN) 533,16 357,88 127,82 35,7 

1 CCN Đầm Hồng, thành phố Yên Bái 16,00 11,99 11,99 100,0 

2 CCN Âu Lâu, thành phố Yên Bái 50,38 30,77 21,48 69,8 

3 CCN Báo Đáp, huyện Trấn Yên 20,00 14,00 1,90 13,6 

4 CCN Hưng Khánh, huyện Trấn Yên 20,00 14,00 1,18 8,4 

5 CCN Tây Cầu Mậu A, huyện Văn Yên 35,00 19,56 9,66 49,4 

6 CCN Đông An, huyện Văn Yên 34,00 23,04 11,14 48,4 

7 CCN Bắc Văn Yên, huyện Văn Yên 72,00 42,70 21,84 51,1 

8 CCN Thịnh Hưng, huyện Yên Bình 53,05 37,14 21,50 57,9 

9 CCN Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn 58,76 41,13 27,86 67,7 

10 CCN Yên Thế, huyện Lục Yên 39,97 27,98 11,26 40,2 

11 CCN xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên 75,00 54,07 0,00 0,0 

12 CCN xã Minh Quân, huyện Trấn Yên 75,00 53,49 0,00 0,0 

  Tổng cộng (I+II) 1.161,05 828,58 545,94   

Đến năm 2020, tỉnh mới thu hút được nhà đầu tư đầu tư hạ tầng cho 02 CCN 

(cụm công nghiệp Bảo Hưng 75 ha và cụm công nghiệp Minh Quân 75 ha, vốn đầu tư 

490,402 tỷ đồng). Đầu tư hạ tầng KCN, CCN chủ yếu là từ nguồn ngân sách nhà nước, 

vì vậy rất nhỏ bé và dàn trải, rời rạc. Hạ tầng KCN, CCN chưa hoàn thiện, thiếu đất 

sạch, thiếu đường giao thông và hệ thống xử lý nước thải, rác thải công nghiệp. 

* Thực trạng ngành công nghiệp khai thác khoáng sản: 

Đến năm 2020 tỉnh Yên Bái đã cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng với 110 

khu vực, đạt 78% chỉ tiêu đề ra. Gồm: 3 mỏ than tổng công suất 22.200 tấn, tổng diện 

tích 33,29ha; 14 mỏ quặng sắt tổng công suất 1.157.872  tấn/ năm, tổng diện tích 

541,57 ha; 6 mỏ Quặng chì-kẽm, tổng công suất 59.150 tấn/ năm, tổng diện tích 38,93 

ha; 4 mỏ Felspat, đá granit phong hóa, tổng công suất 155.000 tấn/ năm, tổng diện tích 

14,54 ha; 1 mỏ Grafit, tổng công suất: 250.000 tấn/ năm, tổng diện tích 11 ha; 34 mỏ 

Đá vôi trắng, tổng công suất 1.321.218 m3/ năm, tổng diện tích: 320 ha; 02 mỏ Thạch 

anh, tổng công suất 8.000 tấn/ năm, tổng diện tích 17,2 ha; 05 mỏ Sét làm gạch, tổng 

công suất 105.197 m3/ năm, tổng diện tích 16,6 ha; 18 mỏ Cát, sỏi, tổng công suất 
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302.581 m3/ năm, tổng diện tích 158,32 ha; 23 mỏ Đá làm VLXD thông thường, tổng 

công suất 1.284.896 m3/ năm, tổng diện tích 93,08 ha. 

Giai đoạn 2016-2020, giá trị sản xuất ngành khai khoáng chỉ đạt 1.650,436 tỷ 

đồng. Sản xuất công nghiệp chế biến (khoáng sản) vẫn gặp khá nhiều khó khăn. Sản 

xuất công nghiệp chủ yếu vẫn là chế biến thô, gia công với giá trị gia tăng thấp. Công 

nghệ chế biến, sản xuất còn lạc hậu. 

Công tác quản lý về môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản, công 

nghiệp chế biến,… còn hạn chế khiến cho chất lượng không khí, đất đai và môi trường 

nước bị giảm sút. Bên cạnh đó, việc quản lý nước thải, chất thải còn nhiều bất cập. 

c. Thực trạng phát triển ngành du lịch 

Tính đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 449 cơ sở lưu trú, trong đó có 23 cơ sở lưu 

trú xếp hạng 1 - 3 sao, 64 cơ sở lưu trú đủ điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ 

thuật, dịch vụ đối với khách sạn, nhà nghỉ, trong đó có 3.027 buồng; 4.750 giường. 

Loại hình nhà ở có phòng cho thuê (homestay) trên địa bàn tỉnh, trong đó có 115 cơ sở 

đã kiểm tra đủ điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ đối với nhà ở có 

phòng cho khách du lịch thuê.  

 Doanh thu du lịch dịch vụ có bước tăng trưởng mạnh, nhất là những năm gần 

đây số lượng khách đến tham quan, du lịch luôn có chiều hướng tăng. Năm 2015 đón 

466.000 lượt khách, khách quốc tế 20.750 lượt, doanh thu đạt 194 tỷ đồng; đến năm 

2020, đón 760.000 lượt khách; khách quốc tế 7.500 lượt, bình quân tăng giai đoạn 

2015 – 2020 10,3%/năm; doanh thu du lịch ước đạt 475 tỷ đồng, tăng trưởng bình 

quân giai đoạn 2015 – 2020 đạt 19,6%/năm 

d. Thực trạng phát triển thương mại, dịch vụ 

Giai đoạn 2016 – 2020, tăng trưởng đạt bình quân 5,54%/năm, đóng góp 2,46 

điểm %, tương đương 40,72% vào tăng trưởng chung. Khu vực này đã thu hút được 

nhiều doanh nghiệp, ngân hàng lớn đầu tư vào ngành thương mại, dịch vụ của tỉnh. 

Tuy nhiên, khu vực này đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19 vào năm 

2020. Bên cạnh đó, xét về tổng thể, tăng trưởng của khu vực dịch vụ chưa có “đột 

phá”, nhiều ngành dịch vụ tăng trưởng chỉ khoảng 6,0-6,5% trong các năm trước đại 

dịch. 

e. Thực trạng phát triển ngành giao thông vận tải 

Đến năm 2020, vận tải hàng hoá đường bộ của tỉnh 100% do thành phần kinh tế 

ngoài nhà nước (tập thể, tư nhân và cá thể) đảm nhận. Trên địa bàn hiện có khoảng 

1.130 cơ sở kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ với tổng số xe hoạt động là 

9.715 phương tiện trong đó xe tải: 8.470 xe, xe đầu kéo và rơ mooc: 1.201 xe, xe 

container: 44 xe; tổng năng lực vận chuyển trên 90.200 tấn/năm; 

Hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển đồng bộ từ thành thị 

đến nông thôn. Trong giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh đã huy động được hơn 12.200 tỷ 

đồng đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. 

2.2.3.2. Điều kiện về xã hội  

a) Văn hóa, lịch sử, tôn giáo, tín ngưỡng 
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Tỉnh Yên Bái có 30 dân tộc đều mang những bản sắc văn hóa riêng. Đó là vùng 

đồng bào Tày ở Yên Bình, Lục Yên; vùng đồng bào Dao ở Văn Yên; vùng đồng bào 

Thái ở khu vực cánh đồng Mường Lò - Nghĩa Lộ, Văn Chấn; vùng đồng bào Mông ở 

huyện vùng cao Trạm Tấu, Mù Cang Chải… 

Sự đa dạng về dân tộc đã hình thành nên bản sắc văn hóa riêng cũng như các 

ngành nghề truyền thống trên địa bản tỉnh Yên Bái. Nhiều làng nghề truyền thống, có 

giá trị bản sắc được hình thành, lưu giữ và truyền nối lâu đời trong cộng đồng: nghề 

làm giấy dó của dân tộc Dao; nghề rèn, chạm khắc bạc, xe lanh, dệt vải của người 

Mông; nghề dệt thổ cẩm của người thái… Trung  bình mỗi năm trong tỉnh diễn ra trên 

40 lễ hội tín ngưỡng dân gian và lễ hội tại các di tích văn hóa lịch sử, trong đó có 2 lễ 

hội có quy mô lớn ở khu di tích cấp quốc gia là: lễ hội đền Đông Cuông, huyện Văn 

Yên và lễ hội đền Đại Cại, huyện Lục Yên. Nhiều lễ hội truyền thống thường niên diễn 

ra tại các huyện, thị, thành phố với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, trở thành nét 

đẹp trong sinh hoạt văn hóa của người dân, tiêu biểu như: lễ hội Lồng Tồng, xã 

Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn; lễ hội đền Mẫu Thác Bà, thị trấn Thác Bà, huyện 

Yên Bình; lễ hội đình, đền, chùa Nam Cường, phường Nam Cường, thành phố Yên 

Bái... 

Hiện tại, tỉnh có 3 di sản văn hóa đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, gồm: Lễ Cấp sắc của người Dao 

quần trắng, xã Ngòi A, huyện Văn Yên; Nghệ thuật Xòe Thái ở Mường Lò và Hạn 

khuống của người Thái, thị xã Nghĩa Lộ. Nghệ thuật xòe Thái đang được tỉnh Yên Bái 

phối hợp với các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên triển khai xây dựng hồ sơ trình 

Unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 

- Lễ Cấp sắc của người Dao quần trắng, xã Ngòi A, huyện Văn Yên: Đây là 

nghi lễ tín ngưỡng đặc trưng của người Dao nói chung và người Dao Quần Trắng nói 

riêng. Mỗi người con trai khi lớn lên đều phải qua lễ Cấp sắc này mới được coi là 

trưởng thành. Lễ này vừa mang tính phong tục, lại vừa có ý nghĩa văn hoá, đánh dấu 

một giai đoạn trưởng thành của mỗi người đàn ông trong tộc người Dao. Bằng việc 

thực hiện nghi lễ mang tính biểu trưng đậm nét văn hóa tín ngưỡng này mà mỗi thanh 

niên người Dao nhận thấy được vai trò và trách nhiệm của bản thân trong cộng đồng 

của mình. 

- Hạn Khuống của người Thái: Nghệ thuật trình diễn dân gian; Theo quyết định 

số 217/QĐ-BVHTTDL, ngày 23/1/2017 về việc công bố danh mục di sản văn hóa phi 

vật thể quốc gia; Lễ hội Hạn Khuống là một lễ hội của người đồng bào dân 

tộc Thái, Tây Bắc là một hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống, bao gồm nhiều thể 

loại (hát, kể chuyện) trong khung cảnh ấm cúng và tao nhã. 

- Nghệ thuật Xòe Thái ở Mường Lò - Nghĩa Lộ: Nghệ thuật trình diễn dân gian; 

Địa điểm thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái; Theo quyết định số 1877/QĐ-BVHTTDL, 

ngày 08 tháng 06 năm 2015 về việc công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc 

gia. Di sản văn hóa phi vật Nghệ thuật xòe Thái ở Mường Lò - Nghĩa Lộ được phân bố 

trên cơ sở địa bàn cư trú của người Thái trên địa bàn tỉnh Yên Bái: Toàn bộ thị xã 

Nghĩa Lộ với 4 phường (Tân An, Cầu Thia, Pú Trạng, Trung Tâm), chín xã (Nghĩa 

An, Nghĩa Lợi, Nghĩa Phúc, Hạnh Sơn, Phúc Sơn, Thanh Lương, Thạch Lương, Sơn 

A, Phù Nham); Xòe là biểu hiện nghệ thuật dân gian Thái đặc trưng và trở thành biểu 

trưng cơ bản, là thành tố quan trọng trong giá trị văn hóa đặc thù của dân tộc Thái. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%85_h%E1%BB%99i_H%E1%BA%A1n_Khu%E1%BB%91ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_T%C3%A2y_B%E1%BA%AFc
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b) Dân số, lao động, việc làm 

* Dân số:  

Theo số liệu thống kê dân số năm 2020 tỉnh Yên Bái có 831.586 người, tăng 

8.552 người, tương đương tăng 1,04% so với năm 2019, dân số nam 419.098 người, 

chiếm 50,40%; dân số nữ 412.488 người, chiếm 49,60%. Dân cư phân bố không đồng 

đều giữa các huyện, thị xã, thành phố.Dân số thành thị 171.588 người, chiếm 20,63%; 

dân số nông thôn 659.998 người, chiếm 79,37%; 

Tỷ lệ đô thị hóa là 20,19%, cao hơn tỷ lệ trong vùng Trung du và Miền núi phía 

Bắc (18,58%), thấp hơn tỷ lệ đô thị hóa của cả nước (40%). Tuy nhiên tính trong giai 

đoạn 2010-2019, tỷ lệ đô thị hóa rất chậm, từ năm 2010 (19,53%) đến năm 2020 

(20,63%), chỉ tăng 0,66% trong 9 năm.  

Bảng 2. 7: Dân số trung bình thành thị, nông thôn toàn tỉnh giai đoạn năm 2020 

STT Đơn vị hành chính Dân số (người) Thành thị Nông thôn 

TOÀN TỈNH 831.586 171.588 659.998 

1 Thành phố Yên Bái 106.109 81.059 25.050 

2 Thị xã Nghĩa Lộ 69.650 22.357 47.293 

3 Huyện Lục Yên 108.781 9.866 98.915 

4 Huyện Văn Yên 130.218 11.560 118.658 

5 Huyện Mù Cang Chải  65.042 3.525 61.517 

6 Huyện Trấn Yên 85.668 5.787 79.881 

7 Huyện Trạm Tấu 34.680 2.765 31.915 

8 Huyện Văn Chấn  118.195 19.262 98.933 

9 Huyện Yên Bình 113.243 15.407 97.836 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Yên Bái năm 2020 

Mật độ dân số tỉnh Yên Bái (121 người/km2) thấp và phân bố không đồng đều 

và tập trung chủ yếu ở các đô thị lớn là thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ. 

Cộng đồng dân cư trong tỉnh gồm trên 30 dân tộc cùng sinh sống, trong đó: 07 

dân tộc có số dân trên 10.000 người, 02 dân tộc có từ 2.000 – dưới 10.000 người, 03 

dân tộc có 500 – 2.000 người, còn lại các dân tộc khác có số dân dưới 500 người. Dân 

tộc Kinh có số dân lớn nhất chiếm 46,3%, dân tộc Tày 17%, dân tộc Dao 9,1%, dân tộc 

Mông 8,1%, dân tộc Thái 6,1%, còn lại là các dân tộc khác. 

* Lao động và việc làm:  

Tổng số lao động từ 15 tuổi trở lên của tỉnh Yên Bái có quy mô trung bình 

trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc chiếm 6,8 % lực lượng lao động toàn vùng, 

đứng vị trí thứ 8 về quy mô lao động vùng Trung du và miền núi phía Bắc sau Hà 

Giang, Hòa Bình, Thái Nguyên, Sơn La, Phú Thọ, Bắc Giang. Lực lượng lao động 

đang làm việc trong nền kinh tế của tỉnh Yên Bái năm 2020 là 521.205 người trong đó 

lao động nam là 267.678 người (chiếm 51,36 %), lao động nữ là 253.527 người (chiếm 
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48,64 %). (Niên giám thống kê Yên Bái 2020). Từ năm 2015 đến năm 2020, lực lượng 

lao động của tỉnh Yên Bái tăng 18026 người, trung bình mỗi năm tăng 3600 lao động. 

Lao động trong các ngành nông – lâm – ngư nghiệp còn chiếm tỷ trọng tương 

đối lớn trong cơ cấu lao động toàn tỉnh nhưng đã có xu hướng giảm nhẹ. Tỷ trọng này 

cao gấp 2 lần của cả nước và cao thứ 3 so với các tỉnh vùng Trung du và miền núi phía 

Bắc vào năm 2020. Trong giai đoạn 2011-2015, tỷ trọng lao động trong ngành nông, 

lâm nghiệp chiếm trung bình khoảng 70,1 %, giảm dần từ 71,8% xuống còn 65,5% vào 

năm 2015. Giai đoạn 2016-2020, tỷ trọng lao động trong ngành nông lâm nghiệp có xu 

hướng giảm nhiều hơn giai đoạn 2010-2015 nhưng vẫn giữ vai trò chủ chốt, chiếm 

khoảng 60,6 % tỷ trọng lao động toàn tỉnh. Trung bình hàng năm giảm khoảng 1,7 % 

lao động so với tổng số lao động trên địa bàn tỉnh, cao hơn giai đoạn 2010-2015 

khoảng 0,1 % (Tính toán từ niên giám thống kê tỉnh Yên Bái 2020). 

Bên cạnh đó, tỷ trọng lao động trong các ngành công nghiệp và dịch vụ có sự 

chuyển biến tương đối tích cực trong giai đoạn 2016-2020. Giai đoạn 2011-2015, tỷ 

trọng lao động trong ngành công nghiệp tăng 1,8 % từ 10,7 % năm 2011 lên đến 12,5 

% năm 2015. Giai đoạn 2016-2020, tỷ trọng lao động ở khu vực này tiếp tục tăng 6,1 

% từ 14,3 % năm 2016 lên đến 20,4 % năm 2020. Đối với các ngành dịch vụ, hầu hết 

đều dịch chuyển dương trong giai đoạn 2011-2020 nhưng tương đối chậm và chưa rõ 

nét (tăng khoảng 0,7% tỷ trọng từ năm 2015 đến năm 2020).  

 
 Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Yên Bái năm 2020 

Hình 2. 17. Cơ cấu lao động trong các ngành kinh tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái 

giai đoạn 2011-2020 (%) 

c) Đặc điểm các dân tộc thiểu số 

Tỉnh Yên Bái có 30 dân tộc đều mang những bản sắc văn hóa riêng; Dân tộc 

Kinh có số dân lớn nhất chiếm 46,3%, dân tộc Tày 17%, dân tộc Dao 9,1%, dân tộc 

Mông 8,1%, dân tộc Thái 6,1%, còn lại là các dân tộc khác. 

Dân tộc Tày:  

Theo kết quả cuộc tổng điều tra dân số năm 2019, toàn tỉnh Yên Bái có 150.083 

người Tày, sống tập trung ở 9/9 huyện, thị xã, thành phố. Kinh tế chính của người Tày 

ở Yên Bái là nền kinh tế nông nghiệp, đồng bào làm ruộng nước kết hợp với săn bắt và 

chăn nuôi. Nhà ở của người Tày chủ yếu là nhà sàn, dùng vật liệu xây dựng sẵn có ở 

địa phương, lợp bằng lá cọ hoặc cỏ giang; Sàn được dát mai, diễn hoặc ván, cửa làm 

bằng phên nứa hoặc lịa bằng gỗ. Nghề thủ công truyền thống như trồng bông dệt vải 
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đã phát triển từ rất sớm, nghề nuôi tằm để lấy tơ dệt dây dao Slaicha cũng có mặt trong 

văn hoá của người Tày nơi đây từ lâu. 

Dân tộc Dao:  

Theo kết quả cuộc tổng điều tra dân số năm 2019, toàn tỉnh Yên Bái có 101.221 

người Dao, sinh sống tập trung tại 9 huyện, thị xã, thành phố. Người Dao hiện sinh 

sống ở tỉnh Yên Bái có 4 nhóm chính là: Dao Đỏ (còn gọi là Dao Sừng, Dao Đại Bản), 

Dao Quần Chẹt (còn gọi là Dao Nga Hoàng, Dao Sơn Đầu), Dao Quần Trắng và Dao 

Làn Tuyển (còn gọi là Dao Tuyển). Hình thái kinh tế chủ yếu của người Dao ở Yên 

Bái là sản xuất nông nghiệp với hai loại hình: lúa nương và lúa nước. Nghề thủ công 

truyền thống là làm giấy, dệt vải, nhuộm chăn, in và thêu hoa văn trên vải. Đan lát các 

đồ đựng bằng tre, nứa, giang, mây song. Nghề rèn của đồng bào Dao cũng phát triển, 

chủ yếu là các nông cụ như: dao, cuốc, cào cỏ, lưỡi cày. Nghề làm đồ trang sức bằng 

bạc, bằng đồng làm thành vòng cổ, vòng tay, khuyên tai, nhẫn, xà tích. Đồng bào dựng 

nhà gần các con suối và ở tập trung thành từng bản riêng biệt hoặc xen cư với các dân 

tộc anh em khác.  

Dân tộc Mông:  

Theo kết quả cuộc tổng điều tra dân số năm 2019, toàn tỉnh Yên Bái có 107.049 

người Mông sống tập trung trung ở 9/9 huyện, thị xã, thành phố. Những tiềm năng thế 

mạnh của người Mông ở Yên Bái là: nghề rừng, chăn nuôi đại gia súc, trồng cây đặc 

sản và cây công nghiệp ngắn ngày. Người Mông có nghề rèn rất nổi tiếng với kỹ thuật 

cao. Do đặc điểm cư trú biệt lập nên người Mông ít có quan hệ với dân tộc khác. Nếu 

có sống trên địa bàn xen cư với dân tộc khác thì người Mông sống quần tụ lại với nhau 

thành thôn, bản riêng. Đồng bào Mông ở nhà đất, nguyên liệu chủ yếu là gỗ, mái nhà 

thường lợp bằng gỗ Pơ mu chẻ mỏng và hiện nay đã có một số nhà lợp mái 

phibrôximăng. 

Dân tộc Thái:  

Theo kết quả cuộc tổng điều tra dân số năm 2019, toàn tỉnh Yên Bái có 61.964 

người Thái sinh sống tập trung tại 9 huyện, thị xã, thành phố. Cộng đồng người Thái 

sống tập trung thành bản mường ở các thung lũng lòng chảo, không cách xa nhau, 

thích nghi với sở trường trồng lúa nước, trồng bông, dệt vải thổ cẩm. Một phần nhờ có 

truyền thống văn minh lúa nước của người Thái mà Yên Bái có được cánh đồng nổi 

tiếng là Mường Lò, Tú Lệ hay Mường Than, Mường Tấc trước đây. Nghề thủ công 

truyền thống của đồng bào Thái là làm đệm bông lau, dệt vải thổ cẩm với những họa 

tiết hoa văn độc đáo, màu sắc rực rỡ và có chất lượng tốt. 

Dân tộc Nùng:  

Theo kết quả cuộc tổng điều tra dân số năm 2019, toàn tỉnh Yên Bái có 16.385 

người Nùng sinh sống tập trung tại 9 huyện, thị xã, thành phố. Do địa bàn cư trú của 

người Nùng ở nơi có nhiều rừng, núi và ở khoảng giữa là thung lũng lòng chảo nên 

đồng bào Nùng rất thành thạo trong khai thác đất đồi, làm nương rẫy; đất bằng đồng 

bào trồng lúa nước. Nguồn sống chính của đồng bào Nùng Yên Bái dựa vào cây lúa.  

Dân tộc Mường:  

Theo kết quả cuộc tổng điều tra dân số năm 2019, toàn tỉnh Yên Bái có 17.401 

người Mường sinh sống tập trung tại 9 huyện, thị xã, thành phố. Đồng bào Mường Yên 
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Bái cư trú chủ yếu trên các thung lũng ven suối, nguồn sống chính của đồng bào dựa 

vào nông nghiệp, trong đó phần lớn làm ruộng nước. Lúa nước là cây lương thực 

chính. Ngoài ra cũng làm thêm nương rẫy và trồng các loại cây màu khác như: ngô, 

khoai, sắn. Dân tộc Mường có nền văn hóa khá phong phú và đặc sắc. Đồng bào 

thường ở nhà sàn, dáng nhà chững chạc bề thế, thường từ ba đến năm gian, lợp ván 

thông hoặc cỏ gianh.  

d) Hệ thống thiết chế văn hóa cấp tỉnh 

Tính đến năm 2020, thiết chế văn hóa cấp tỉnh hiện có: 01 Trung tâm văn hóa 

tỉnh, 01 thư viện tỉnh, 01 Bảo tàng tỉnh, 01 Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi: 

- Trung tâm văn hóa nghệ thuật: Trung tâm có cơ sở tại tổ 20, phường Yên 

Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Toàn tỉnh hiện có 1.400 câu lạc bộ nghệ 

thuật, đội văn nghệ quần chúng, 10 đội Tuyên truyền lưu động, 10 đội tuyên truyền lưu 

động (01 cấp tỉnh, 09 đội tại 09 huyện, thị xã, thành phố) thường xuyên bám sát cơ sở 

phục vụ mỗi năm được trên 700 buổi chủ yếu ở vùng sâu vùng xa. Cơ sở vật chất: 

Hiện đang sử dụng 06 công trình với tổng diện tích xây dựng là 1.506m2, diện tích sử 

dụng là 2.241m2. Có 4 xe chuyên dụng, 2 hệ thống âm thanh, ánh sáng và một số máy 

chiếu phim lưu động. Cơ sở vật chất của Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh mới 

chỉ đủ điều kiện làm việc nhưng chưa đảm bảo công năng hướng dẫn, tổ chức 

các hoạt động văn hóa quần chúng, các hoạt động vui chơi, giải trí, sinh hoạt câu 

lạc bộ sở thích cũng như triển lãm do diện tích chưa đạt tối thiểu theo quy định 

là 5.000 m2. Rạp Yên Ninh được xây dựng từ nhiều năm, hiện nay xuống cấp 

trầm trọng, không đáp ứng được nhu cầu tối thiểu để tổ chức các hoạt động vui 

chơi giải trí phục vụ nhân dân. 

-  Thư viện tỉnh được xây dựng trên khuôn viên đất được cấp là 2.752 m2, 

193 gồm: Khu nhà xây 02 tầng là nhà làm việc hành chính được xây dựng với 

diện tích mặt sàn là 400m2; khu nhà xây 03 tầng là các phòng làm việc chuyên 

môn và phòng phục vụ bạn đọc, kho sách báo khoảng 2.000m2, khu nhà xây cấp 

IV là nhà ăn và phòng bảo vệ với diện tích mặt sàn là 60m2, khu nhà xe ô tô và 

xe máy có diện tích khoảng 90m2. Hiện nay, đã có dấu hiệu xuống cấp cần được 

tu sửa, nâng cấp. 

Bảo tàng: Có 01 bảo tàng; Bảo tàng Yên Bái được khởi công xây dựng 

năm 2009, khánh thành và đưa vào hoạt động tháng 9/2020, có tổng mức đầu tư 

gần 90 tỷ đồng. Đây là một công trình kiến trúc hiện đại gồm hai tầng, lấy ý 

tưởng thiết kế từ ngôi nhà sàn truyền thống của đồng bào dân tộc Thái vùng 

Mường Lò - Nghĩa Lộ. Tính đến nay, bảo tàng tỉnh đã đón được gần 10.000 lượt 

khách đến tham quan. Bình quân mỗi năm sưu tầm được trên 100 hiện vật, bảo 

quản lưu giữ hơn 25.000 hiện vật, tài liệu phim ảnh quý của từng thời kỳ cách 

mạng. Hiện trạng công trình bảo tàng đang được sử dụng rất tốt. 

e)  Mức sống, tỷ lệ hộ nghèo và các chính sách an sinh xã hội 

Thu nhập bình quân đầu người tính theo GRDP ngày càng được cải thiện, từng 

bước thu hẹp khoảng cách với các vùng và cả nước, năm 2020 đạt 40,14 triệu đồng 

(1.735 USD), tăng 133 USD so với năm 2019. 
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Nhờ triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững và các chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm 

nghèo bền vững hàng năm của Tỉnh ủy đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn 

nghèo 2016-2020) toàn tỉnh từ 32,21% vào đầu năm 2016 xuống còn 7,04% vào cuối 

năm 2020, trong đó: huyện Trạm Tấu giảm từ 75,10% xuống còn 36,13%; huyện Mù 

Cang Chải giảm từ 75,13% xuống còn 32,08%. 

Công tác xóa đói giảm nghèo được đẩy mạnh, tỉnh đã ban hành nhiều chính 

sách hỗ trợ người nghèo, chính sách ưu đãi cho người có công như: vay vốn tạo việc 

làm, xây nhà vùng ngập lũ, đào tạo nghề khu vực nông thôn, giải quyết việc làm giảm 

nghèo.. Tuy nhiên, số lượng người nghèo vẫn còn cao, đời sống người dân còn nhiều 

khó khăn thiếu thốn, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa. Chênh lệch giữa mức sống giữa 

các tầng lớp dân cư và giữa các khu vực trong tỉnh còn khá lớn. 
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Chương 3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA QUY HOẠCH ĐẾN MÔI TRƯỜNG 

3.1. Đánh giá sự phù hợp của quan điểm, mục tiêu Quy hoạch với quan điểm, mục 

tiêu, chính sách về bảo vệ môi trường  

3.1.1. Liệt kê các quan điểm, mục tiêu, chính sách có liên quan đến bảo vệ 

môi trường và phát triển bền vững 

3.1.1.1. Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện chương trình Nghị sự 2030 vì 

sự phát triển bền vững 

a) Quan điểm 

1. Phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển đất nước; 

kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội và bảo 

vệ tài nguyên, môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc 

phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia. 

2. Phát triển bền vững là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, các cấp chính 

quyền, các bộ, ngành và địa phương; của các cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể xã hội, 

các cộng đồng dân cư và mỗi người dân. Huy động mọi nguồn lực xã hội; tăng cường 

sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh 

nghiệp và các bên liên quan nhằm đảm bảo thực hiện thành công các mục tiêu phát 

triển bền vững đến năm 2030. 

3. Con người là trung tâm của phát triển bền vững. Phát huy tối đa nhân tố con 

người với vai trò là chủ thể, nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của phát triển bền vững. 

Đáp ứng ngày càng đầy đủ hơn nhu cầu vật chất và tinh thần của mọi tầng lớp nhân 

dân; xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; xây dựng 

nền kinh tế độc lập tự chủ và chủ động hội nhập quốc tế để phát triển bền vững đất 

nước. 

4. Tạo điều kiện để mọi người và mọi cộng đồng trong xã hội có cơ hội bình 

đẳng để phát triển, được tiếp cận những nguồn lực chung và được tham gia, đóng góp 

và hưởng lợi, tạo ra những nền tảng vật chất, tri thức và văn hóa tốt đẹp cho những thế 

hệ mai sau. Không để ai bị bỏ lại phía sau, tiếp cận những đối tượng khó tiếp cận nhất 

trước, bao gồm trẻ em, phụ nữ, người cao tuổi, người nghèo, người khuyết tật, đồng 

bào vùng sâu, vùng xa và những đối tượng dễ bị tổn thương khác. 

5. Khoa học và công nghệ là nền tảng, là động lực cho phát triển bền vững đất 

nước. Công nghệ hiện đại, sạch và thân thiện với môi trường cần được ưu tiên sử dụng 

rộng rãi trong các ngành sản xuất. 

b) Mục tiêu 

*Mục tiêu tổng quát 

Duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững đi đối với thực hiện tiến bộ, công bằng xã 

hội và bảo vệ môi trường sinh thái, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động 

ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm mọi người dân được phát huy mọi tiềm năng, 

tham gia và thụ hưởng bình đẳng thành quả của phát triển; xây dựng một xã hội Việt 

Nam hòa bình, thịnh vượng, bao trùm, dân chủ, công bằng, văn minh và bền vững. 
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3.1.1.2. Nghị quyết số 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường 

quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW 

ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động 

ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường 

theo Kết luận số 56-KL/TW ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị) 

a. Quan điểm 

- Chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 

trường là những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn, quan hệ, 

tác động qua lại, cùng quyết định sự phát triển bền vững của đất nước; là cơ sở, tiền đề 

cho hoạch định đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, 

an ninh và an sinh xã hội. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của 

cả hệ thống chính trị; là trách nhiệm và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp và cộng đồng dân cư, trong đó Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, dưới sự lãnh đạo 

của Đảng và sự tham gia, giám sát của toàn xã hội. 

- Chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 

trường phải trên cơ sở phương thức quản lý tổng hợp và thống nhất, liên ngành, liên 

vùng. Vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa bảo đảm lợi ích lâu dài, trong đó lợi ích lâu 

dài là cơ bản. Vừa bảo đảm toàn diện, vừa phải có trọng tâm, trọng điểm; có bước đi 

phù hợp trong từng giai đoạn; dựa vào nội lực là chính, đồng thời phát huy hiệu quả 

nguồn lực hỗ trợ và kinh nghiệm quốc tế. 

- BĐKH là vấn đề toàn cầu, là thách thức nghiêm trọng đối với toàn nhân loại 

trong thế kỷ 21. Ứng phó với BĐKH phải được đặt trong mối quan hệ toàn cầu; không 

chỉ là thách thức mà còn tạo cơ hội thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo 

hướng phát triển bền vững. Phải tiến hành đồng thời thích ứng và giảm nhẹ, trong đó 

thích ứng với BĐKH, chủ động phòng, tránh thiên tai là trọng tâm. 

- Tài nguyên là tài sản quốc gia, là nguồn lực, nguồn vốn tự nhiên đặc biệt quan 

trọng để phát triển đất nước. Tài nguyên phải được đánh giá đầy đủ các giá trị, định 

giá, hạch toán trong nền kinh tế, được quản lý, bảo vệ chặt chẽ; khai thác, sử dụng tiết 

kiệm, có hiệu quả và bền vững, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm 

an ninh tài nguyên. Chú trọng phát triển, sử dụng năng lượng tái tạo, vật liệu mới, tái 

chế. 

- Môi trường là vấn đề toàn cầu. Bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu vừa là một 

nội dung cơ bản của phát triển bền vững. Tăng cường bảo vệ môi trường phải theo 

phương châm ứng xử hài hoà với thiên nhiên, theo quy luật tự nhiên, phòng ngừa là 

chính; kết hợp kiểm soát, khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường, bảo tồn thiên nhiên 

và đa dạng sinh học; lấy bảo vệ sức khoẻ nhân dân làm mục tiêu hàng đầu; kiên quyết 

loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng. Đầu 

tư cho bảo vệ môi trường là đầu tư cho phát triển bền vững. 

b. Mục tiêu cụ thể:   

Về ứng phó với BĐKH : 

- Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, giám sát BĐKH của các cơ 

quan chuyên môn. Hình thành cho mỗi thành viên trong xã hội ý thức chủ động phòng, 
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tránh thiên tai, thích ứng với BĐKH. Giảm dần thiệt hại về người, tài sản do thiên tai 

gây ra. 

- Chủ động phòng, chống, hạn chế tác động của triều cường, ngập lụt, xâm nhập 

mặn do nước biển dâng đối với vùng ven biển, nhất là vùng đồng bằng sông Cửu 

Long, đồng bằng sông Hồng, ven biển miền Trung, trước hết là khu vực Thành phố Hồ 

Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau và các thành phố ven biển khác. 

- Giảm mức phát thải khí nhà kính trên đơn vị GDP từ 8 - 10% so với năm 

2010. 

Về quản lý tài nguyên : 

- Đánh giá được tiềm năng, giá trị của các nguồn tài nguyên quan trọng trên đất 

liền. Đạt được bước tiến quan trọng trong điều tra cơ bản tài nguyên biển. 

- Quy hoạch, quản lý và khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững các 

nguồn tài nguyên quốc gia. Ngăn chặn xu hướng suy giảm tài nguyên nước ngọt và tài 

nguyên rừng; nâng cao hiệu quả sử dụng nước tính trên một đơn vị GDP. Bảo đảm cân 

đối quỹ đất cho phát triển kinh tế - xã hội; giữ và sử dụng linh hoạt 3,8 triệu ha đất 

chuyên trồng lúa nhằm bảo đảm an ninh lương thực và nâng cao hiệu quả sử dụng đất. 

Khai thác hiệu quả và bền vững sinh thái, cảnh quan, tài nguyên sinh vật. Hạn chế tối 

đa xuất khẩu khoáng sản thô. 

- Chuyển đổi cơ cấu sử dụng năng lượng theo hướng tăng tỷ lệ năng lượng tái 

tạo, năng lượng mới lên trên 5% tổng năng lượng thương mại sơ cấp; giảm tiêu hao 

năng lượng tính trên một đơn vị GDP. 

Về bảo vệ môi trường : 

- Không để phát sinh và xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm 

trọng; 70% lượng nước thải ra môi trường lưu vực các sông được xử lý; tiêu huỷ, xử lý 

trên 85% chất thải nguy hại, 100% chất thải y tế; tái sử dụng hoặc tái chế trên 65% rác 

thải sinh hoạt. 

- Phấn đấu 95% dân cư thành thị và 90% dân cư nông thôn được sử dụng nước 

sạch, hợp vệ sinh. Kiểm soát an toàn, xử lý ô nhiễm môi trường do hậu quả chiến 

tranh. Nâng cao chất lượng môi trường không khí ở các đô thị, khu vực đông dân cư. 

Cải thiện rõ rệt môi trường làng nghề và khu vực nông thôn. 

- Quản lý khai thác hợp lý, sớm chấm dứt khai thác rừng tự nhiên, nâng diện 

tích các khu bảo tồn thiên nhiên lên trên 3 triệu ha; nâng độ che phủ của rừng lên trên 

45%. 

3.1.1.3. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được ban hành 

vào ngày 1/2/2021.  

Định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 

2025:  

Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm đạt khoảng 6,5-

7%/năm. Đến năm 2025, GDP bình quân đầu người khoảng 4.700-5.000USD; đóng 

góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt khoảng 45%; tốc độ 

tăng năng suất lao động xã hội bình quân trên 6,5%/năm; tỷ lệ đô thị hóa khoảng 45%; 
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tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt trên 25%; kinh tế số đạt khoảng 

20% GDP. 

Về xã hội: Đến năm 2025, tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động 

xã hội khoảng 25%; tỷ lệ lao động qua đào tạo là 70%; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực 

thành thị năm 2025 dưới 4%; tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1-1,5% hằng năm; 

có 10 bác sĩ và 30 giường bệnh/1 vạn dân; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân 

số; tuổi thọ trung bình đạt khoảng 74,5 tuổi; tỷ lệ xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới tối 

thiểu 80%, trong đó ít nhất 10% đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 

Về môi trường: Đến năm 2025, tỷ lệ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh của 

dân cư thành thị là 95 - 100%, nông thôn là 93 - 95%; tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải 

rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 90%; tỷ lệ khu công nghiệp, 

khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi 

trường là 92%; tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 100%; 

giữ tỷ lệ che phủ rừng ổn định 42%. 

3.1.1.4. Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

(Quyết định số: 450/QĐ-TTg, ngày 13/04/2022 của Thủ tướng Chính Phủ)  

1. Quan điểm:  

a) Môi trường là điều kiện, nền tảng, yếu tố tiên quyết cho phát triển bền vững 

kinh tế - xã hội; bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ, cần được đặt ở vị 

trí trung tâm của các quyết định phát triển; phát triển kinh tế phải hài hòa với thiên 

nhiên, tôn trọng quy luật tự nhiên, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế. 

b) Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội, 

trong đó các cấp chính quyền địa phương, doanh nghiệp, cộng đồng và người dân có 

vai trò quan trọng; bảo vệ môi trường phải dựa trên sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, 

thống nhất giữa các cấp, các ngành, tận dụng cơ hội của quá trình hội nhập và hợp tác 

quốc tế. 

c) Bảo vệ môi trường phải lấy bảo vệ sức khỏe của nhân dân làm mục tiêu hàng 

đầu. Ưu tiên chủ động phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm, tập trung giải quyết các vấn 

đề môi trường trọng điểm, cấp bách; khắc phục ô nhiễm, suy thoái, cải thiện chất 

lượng môi trường, kết hợp với bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, góp phần ứng 

phó với biến đổi khí hậu. 

d) Bảo vệ môi trường phải dựa trên nâng cao chất lượng thể chế và thực thi 

pháp luật hiệu lực, hiệu quả; tăng cường trách nhiệm giải trình, tính công khai, minh 

bạch và sự giám sát của cộng đồng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới 

sáng tạo, ứng dụng các thành quả của cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi 

số; thúc đẩy phương thức quản lý tổng hợp, tiếp cận dựa trên hệ sinh thái, liên vùng, 

liên ngành, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, các-bon thấp. 

đ) Đầu tư cho bảo vệ môi trường là đầu tư cho phát triển bền vững; tăng cường 

huy động nguồn lực trong xã hội kết hợp với tăng chi ngân sách; áp dụng hiệu quả 

nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả chi phí xử lý và bồi thường thiệt hại, người 

hưởng lợi từ các giá trị môi trường phải trả tiền; tiếp tục đẩy mạnh sự tham gia của các 

doanh nghiệp, tổ chức, cộng đồng và người dân trong bảo vệ môi trường. 

2. Tầm nhìn đến năm 2050 



Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ năm 2021 – 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 

   8 7  
 

Môi trường Việt Nam có chất lượng tốt, bảo đảm quyền được sống trong môi 

trường trong lành và an toàn của nhân dân; đa dạng sinh học được gìn giữ, bảo tồn, 

bảo đảm cân bằng sinh thái; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; xã hội hài hoà với 

thiên nhiên, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, các-bon thấp được hình thành và phát 

triển, hướng tới mục tiêu trung hòa các-bon vào năm 2050. 

3. Mục tiêu đến năm 2030 

a) Mục tiêu tổng quát 

Ngăn chặn xu hướng gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi trường; giải quyết các vấn 

đề môi trường cấp bách; từng bước cải thiện, phục hồi chất lượng môi trường; ngăn 

chặn sự suy giảm đa dạng sinh học; góp phần nâng cao năng lực chủ động ứng phó với 

biến đổi khí hậu; bảo đảm an ninh môi trường, xây dựng và phát triển các mô hình 

kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, các-bon thấp, phấn đấu đạt được các mục tiêu phát 

triển bền vững 2030 của đất nước. 

b) Mục tiêu cụ thể 

- Các tác động xấu gây ô nhiễm, suy thoái môi trường, các sự cố môi trường 

được chủ động phòng ngừa, kiểm soát; 

- Các vấn đề môi trường trọng điểm, cấp bách cơ bản được giải quyết, chất 

lượng môi trường từng bước được cải thiện, phục hồi; 

- Tăng cường bảo vệ các di sản thiên nhiên, phục hồi các hệ sinh thái; ngăn 

chặn xu hướng suy giảm đa dạng sinh học; 

- Góp phần nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu và đẩy mạnh giảm 

nhẹ phát thải khí nhà kính. 

3.1.1.5. Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 (Quyết định số: 149/QĐ-TTg, ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính Phủ) 

Mục tiêu đến năm 2030:   

- Mục tiêu tổng quát  

Gia tăng diện tích các hệ sinh thái tự nhiên được bảo vệ, phục hồi và bảo đảm 

tính toàn vẹn, kết nối; đa dạng sinh học được bảo tồn, sử dụng bền vững nhằm góp 

phần phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng nền kinh tế xanh, chủ động thích ứng 

với biến đổi khí hậu. 

- Mục tiêu cụ thể: 

- Mở rộng và nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống các di sản thiên nhiên, khu 

bảo tồn thiên nhiên bảo đảm đạt được các chỉ tiêu cơ bản sau: diện tích các khu bảo 

tồn thiên nhiên trên đất liền phấn đấu đạt 9% diện tích lãnh thổ đất liền; diện tích các 

vùng biển, ven biển được bảo tồn đạt từ 3 - 5% diện tích vùng biển tự nhiên của quốc 

gia; 70% khu bảo tồn thiên nhiên, di sản thiên nhiên được đánh giá hiệu quả quản lý; 

các khu vực tự nhiên được quốc tế công nhận: 15 khu đất ngập nước có tầm quan trọng 

quốc tế (khu Ramsar), 14 khu dự trữ sinh quyển, 15 vườn di sản ASEAN; tỷ lệ che phủ 

rừng toàn quốc duy trì ổn định từ 42% - 43%; phục hồi được ít nhất 20% diện tích hệ 

sinh thái tự nhiên bị suy thoái. 
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- Bảo tồn hiệu quả các loài hoang dã, đặc biệt là các loài nguy cấp, quý, hiếm 

được ưu tiên bảo vệ, loài di cư; không có thêm loài hoang dã bị tuyệt chủng; tình trạng 

quần thể của ít nhất 10 loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ được cải thiện; 

các nguồn gen hoang dã và giống cây trồng, vật nuôi được lưu giữ và bảo tồn đạt mục 

tiêu thu thập, lưu giữ tối thiểu 100.000 nguồn gen. 

- Giá trị của đa dạng sinh học, dịch vụ hệ sinh thái được đánh giá, duy trì và 

nâng cao thông qua việc sử dụng bền vững, hạn chế các tác động tiêu cực tới đa dạng 

sinh học; giải pháp dựa vào thiên nhiên được triển khai, áp dụng trong phát triển kinh 

tế - xã hội, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; thúc đẩy tiếp cận và 

chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen.  

3.1.1.6. Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn 

đến năm 2050 (QĐ 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng chính phủ) 

Mục tiêu:  

*Mục tiêu tổng quát 

- Phòng ngừa, kiểm soát, hạn chế về cơ bản mức độ phát sinh chất thải rắn gia 

tăng, giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường do chất thải rắn gây ra, góp phần bảo vệ 

sức khỏe con người, môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng tới mục tiêu 

phát triển bền vững đất nước; 

- Tăng cường năng lực quản lý tổng hợp chất thải rắn, tiến hành đồng thời các 

giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác lưu giữ, thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế, 

xử lý chất thải rắn; mở rộng mạng lưới thu gom chất thải rắn; thúc đẩy phân loại chất 

thải rắn tại nguồn với phòng ngừa và giảm thiểu phát sinh chất thải rắn trong sinh hoạt, 

sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; đẩy mạnh xã hội hóa và thu hút đầu tư từ khu vực tư 

nhân, nước ngoài trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt; 

- Ứng dụng các công nghệ xử lý chất thải rắn tiên tiến, thân thiện môi trường; 

lựa chọn các công nghệ xử lý chất thải rắn kết hợp với thu hồi năng lượng, giảm phát 

thải khí nhà kính, an toàn và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của từng 

địa phương; phát triển ngành công nghiệp tái chế, khuyến khích sử dụng, tiêu thụ các 

sản phẩm từ quá trình xử lý chất thải rắn. 

*Mục tiêu cụ thể đến năm 2025: 

- Về chất thải rắn nguy hại: 

+ 100% tổng lượng chất thải rắn nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ, cơ sở y tế, làng nghề phải được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng 

yêu cầu bảo vệ môi trường; 

+ 85% chất thải rắn nguy hại phát sinh tại các hộ gia đình, cá nhân phải được 

thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường; 

+ 100% các nhà sản xuất thiết bị điện tử phải thiết lập và công bố các điểm thu 

hồi sản phẩm thải bỏ theo quy định của pháp luật. 

- Về chất thải rắn sinh hoạt đô thị: 
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+ Tất cả các đô thị loại đặc biệt và loại I có công trình tái chế chất thải rắn phù 

hợp với việc phân loại tại hộ gia đình; 85% các đô thị còn lại có công trình tái chế chất 

thải rắn phù hợp với việc phân loại tại hộ gia đình; 

+ 90% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các đô thị được thu gom 

và xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; tăng cường khả năng tái chế, tái sử 

dụng, xử lý kết hợp thu hồi năng lượng hoặc sản xuất phân hữu cơ; phấn đấu tỷ lệ chất 

thải rắn sinh hoạt xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp đạt tỷ lệ dưới 30% so với 

lượng chất thải được thu gom; 

+ Sử dụng 100% túi nilon thân thiện với môi trường tại các Trung tâm thương 

mại, siêu thị phục vụ cho mục đích sinh hoạt thay thế cho túi nilon khó phân hủy; 

+ 90 - 95% các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt tại các đô thị đã đóng cửa 

được cải tạo, xử lý, tái sử dụng đất; 

+ Việc đầu tư xây dựng mới cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt đảm bảo tỷ lệ 

chôn lấp sau xử lý không quá 20%. 

- Về chất thải rắn sinh hoạt nông thôn: 

+ 80% lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại khu dân cư nông thôn tập 

trung được thu gom, lưu giữ, vận chuyển, tự xử lý, xử lý tập trung đáp ứng yêu cầu 

bảo vệ môi trường; tận dụng tối đa lượng chất thải hữu cơ để tái sử dụng, tái chế, làm 

phân compost hoặc tự xử lý tại các hộ gia đình thành phân compost để sử dụng tại chỗ; 

+ 95% các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực nông thôn đã đóng 

cửa được cải tạo, xử lý, tái sử dụng đất; phấn đấu 100% các bãi chôn lấp chất thải tự 

phát không thuộc quy hoạch phải được xử lý đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường; 

+ Việc đầu tư xây dựng mới cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt phải đảm bảo tỷ 

lệ chôn lấp sau xử lý không quá 20%. 

- Về chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

+ 100% tổng lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường tại các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ và làng nghề phát sinh được thu gom, tái sử dụng, tái chế và 

xử lý đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường; 

+ 80% tổng lượng tro, xỉ, thạch cao phát sinh từ các nhà máy điện, nhà máy hóa 

chất, phân bón được tái chế, tái sử dụng và xử lý làm nguyên liệu sản xuất, vật liệu xây 

dựng, san lấp,... đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường. 

- Về chất thải rắn đặc thù khác: 

+ 90% tổng lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh tại các đô thị được thu gom, 

xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, trong đó 60% được tái sử dụng hoặc tái chế 

thành các sản phẩm, vật liệu tái chế bằng các công nghệ phù hợp; 

+ 100% bùn bể tự hoại thu gom của các đô thị được xử lý đảm bảo môi trường; 

+ 80% chất thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi, gia súc, gia cầm phải được 

thu gom, tái sử dụng, tái chế làm phân compost, biogas và xử lý đáp ứng yêu cầu bảo 

vệ môi trường; 
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+ 80% các phụ phẩm nông nghiệp phát sinh từ hoạt động sản xuất nông nghiệp 

phải được thu gom, tái sử dụng, tái chế thành các nguyên liệu, nhiên liệu và các sản 

phẩm thân thiện với môi trường; 

+ 100% các bao bì đựng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật dùng trong nông 

nghiệp phải được thu gom, lưu giữ và được xử lý theo quy định của pháp luật; 

+ 100% lượng chất thải rắn y tế phát sinh tại các cơ sở y tế, bệnh viện được 

phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường. 

3.1.1.7. Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, 

kế hoạch sử sụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025.  

a. Quan điểm:  

- Bảo đảm có tầm nhìn dài hạn, tổng thể, đáp ứng các mục tiêu của Chiến lược 

phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; là quy hoạch tài nguyên đặc biệt, làm 

cơ sở cho quy hoạch ngành, lĩnh vực có sử dụng đất; bảo đảm tính liên vùng, liên tỉnh, 

kết nối giao thông, hành lang kinh tế ven biển, trọng điểm và quốc tế; gắn kết hữu cơ 

giữa đô thị và nông thôn; giữa yêu cầu công nghiệp hóa với nhu cầu đô thị hóa trên 

phạm vi toàn quốc và từng địa phương; 

- Bảo đảm sự thống nhất từ trung ương đến địa phương, tạo động lực phát triển 

kinh tế - xã hội, văn hóa, củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm an ninh lương thực, 

an ninh nguồn nước, tỷ lệ che phủ rừng; bảo vệ môi trường, các hệ sinh thái, di tích 

lịch sử, di sản thiên nhiên, danh lam thắng cảnh; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nhất 

là nhu cầu đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số, phù hợp với đặc điểm 

phân bố dân cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số; định hướng cho không gian phát triển, 

khai hoang, lấn biển; 

- Phân bổ nguồn lực đất đai phù hợp cho từng thời kỳ, trên cơ sở nguyên tắc thị 

trường và phát triển bền vững; đáp ứng nhu cầu sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã 

hội dựa trên sự cân bằng và khả năng của hệ sinh thái, bảo vệ, phục hồi đất bị suy 

thoái, chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; được phân kỳ 

để khai thác, sử dụng hợp lý, bền vững, tiết kiệm, hiệu quả. 

b. Mục tiêu: 

- Bảo đảm nhu cầu sử dụng đất để thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã 

hội 10 năm 2021 - 2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Phân 

bổ hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực đất đai cho các ngành, lĩnh vực và các địa 

phương trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, gắn với bảo vệ 

môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; tạo nền tảng để đến năm 2045 nước ta trở 

thành nước phát triển, thu nhập cao; 

- Bố trí quỹ đất đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, 

bảo đảm kết nối không gian phát triển liên ngành, liên vùng, các hành lang kinh tế và 

các vùng động lực phát triển của quốc gia; giữ ổn định 3,5 triệu ha đất trồng lúa; bảo 

đảm tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42 - 43%; 

- Khai hoang, phục hóa, lấn biển, đưa diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng; 

hạn chế tình trạng suy thoái đất; cải tạo, phục hồi diện tích đất bị thoái hóa gắn với bảo 

vệ môi trường và phát triển bền vững. 
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3.1.1.8.  Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 (Kèm theo quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 20/7/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành) 

a) Quan điểm 

- Yêu cầu về ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai có vị trí quan 

trọng trong các quyết định phát triển. 

- Nội dung thích ứng với biến đổi khí hậu phải được lồng ghép trong các chính 

sách, hệ thống chiến lược, quy hoạch có liên quan. 

- Thích ứng với biến đổi khí hậu phải gắn với phát triển bền vững, tăng cường 

khả năng chống chịu của hệ thống tự nhiên và xã hội và tận dụng các cơ hội do biến 

đổi khí hậu mang lại. 

- Bảo đảm hài hòa lợi ích, tạo động lực khuyến khích các bên liên quan tích cực 

tham gia công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu 

quả tài nguyên và bảo vệ môi trường. 

b) Mục tiêu  

*Mục tiêu chung 

Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm giảm thiểu tính dễ bị 

tổn thương và rủi ro trước những tác động của biến đổi khí hậu thông qua việc tăng 

cường khả năng chống chịu, năng lực thích ứng của cộng đồng, các thành phần kinh tế 

và hệ sinh thái; thúc đẩy việc lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu vào hệ thống 

chiến lược, quy hoạch. 

*Mục tiêu cụ thể 

- Nâng cao hiệu quả thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua việc tăng cường 

công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu, trong đó có hoạt động thích ứng với 

biến đổi khí hậu, thúc đẩy việc lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu vào hệ thống 

chiến lược, quy hoạch. 

- Tăng cường khả năng chống chịu và nâng cao năng lực thích ứng của cộng 

đồng, các thành phần kinh tế và hệ sinh thái thông qua việc đầu tư cho các hành động 

thích ứng, khoa học và công nghệ, nâng cao nhận thức để sẵn sàng điều chỉnh trước 

những thay đổi của khí hậu. 

- Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và giảm thiểu thiệt hại, sẵn sàng ứng phó với thiên tai 

và khí hậu cực đoan gia tăng do biến đổi khí hậu.  

3.1.1.9. Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 

2050 (Kèm theo quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 1/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành) 

          *Quan điểm 

- Tăng trưởng xanh góp phần thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới 

mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng chống chịu trước các 

cú sốc từ bên ngoài, hiện thực hóa Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021 - 2030, hệ 

thống quy hoạch quốc gia, chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực. 
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- Tăng trưởng xanh là một phương thức quan trọng để thực hiện phát triển bền 

vững, đóng góp trực tiếp vào giảm phát thải khí nhà kính để hướng tới nền kinh tế 

trung hòa các-bon trong dài hạn. 

- Tăng trưởng xanh lấy con người làm trung tâm, giúp giảm thiểu tính dễ bị tổn 

thương của con người trước biến đổi khí hậu; khuyến khích lối sống có trách nhiệm 

của từng cá nhân đối với cộng đồng và xã hội, định hướng thế hệ tương lai về văn hóa 

sống xanh, hình thành xã hội văn minh, hiện đại hài hòa với thiên nhiên và môi trường. 

- Tăng trưởng xanh phải dựa vào thể chế và quản trị hiện đại, khoa học và công 

nghệ tiên tiến, nguồn nhân lực chất lượng cao, phù hợp với bối cảnh quốc tế và điều 

kiện trong nước. 

- Tăng trưởng xanh định hướng đầu tư vào công nghệ tiên tiến, chuyển đổi số, 

kết cấu hạ tầng thông minh và bền vững; tạo động lực để đầu tư tư nhân đóng vai trò 

ngày càng quan trọng trong nền kinh tế xanh. 

- Tăng trưởng xanh là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị, toàn dân, cộng đồng 

doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức liên quan, được thúc đẩy bằng tinh thần đổi mới 

sáng tạo và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, bền vững. 

*Mục tiêu  

*Mục tiêu tổng quát: 

- Tăng trưởng xanh góp phần thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới 

mô hình tăng trưởng, nhằm đạt được thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường 

và công bằng về xã hội; hướng tới nền kinh tế xanh, trung hòa các-bon và đóng góp 

vào mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu. 

*Mục tiêu cụ thể 

1) Giảm cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP 

- Mục tiêu đến năm 2030: Cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP giảm ít 

nhất 15% so với năm 2014. 

- Mục tiêu đến năm 2050: Cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP giảm ít 

nhất 30% so với năm 2014. 

2) Xanh hóa các ngành kinh tế 

3) Xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững 

4) Xanh hóa quá trình chuyển đổi trên nguyên tắc bình đẳng, bao trùm, nâng 

cao năng lực chống chịu 

3.1.2. So sánh, đánh giá sự phù hợp Quan điểm, mục tiêu của quy hoạch 

với quan điểm, mục tiêu, chính sách về bảo vệ môi trường  

Đánh giá sự phù hợp các quan điểm, mục tiêu được đề xuất trong “Quy hoạch 

tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” với các quan điểm, mục tiêu 

bảo vệ môi trường trong các văn bản đã nêu tại mục 3.1 được chi tiết tại bảng sau: 

Cơ bản các chỉ tiêu đặt ra trong quy hoạch qua so sánh, đánh giá đều phù hợp 

với các quan điểm, mục tiêu bảo vệ môi trường Quốc gia và phát triển kinh tế; Tuy 

nhiên, có một vài chỉ số chưa đạt mục tiêu đề ra:  
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- Tỷ lệ đô thị hóa đề ra 27% năm 2025 và 30% năm 2030 thấp hơn so với Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được ban hành vào ngày 

1/2/2021 đến năm 2025 đề ra tỷ lệ đô thị hóa đạt 45%. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình 

tiềm năng phát triển của địa phương, chỉ tiêu đưa ra có tính khả thi và phù hợp với địa 

phương.  

- Đến năm 2030 tỷ lệ thu gom CTR sinh hoạt nông thôn đạt trên 50% chưa phù 

hợp với Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn 

đến năm 2050 (đến năm 2025 tỷ lệ thu gom và xử lý CTR sinh hoạt khu vực nông thôn 

là 80%); Cần xem xét nâng chỉ tiêu này, nếu tỷ lệ thu gom CTR vùng nông thôn đến 

2030 chỉ đạt mức 50%, sẽ là thách thức lớn trong vấn đề bảo vệ môi trường vùng nông 

thôn tỉnh Yên Bái.  
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Bảng 3. 1: Đánh giá sự phù hợp các quan điểm, mục tiêu trong Quy hoạch tỉnh Yên Bái với các quan điểm, mục tiêu BVMT 

TT Quan điểm, mục tiêu quy hoạch tỉnh 

Yên Bái  

Mức độ phù hợp với quan điểm, mục tiêu BVMT 

liên quan trong các văn bản nêu tại mục 3.1. 

Dự báo tác động của các quan điểm, 

mục tiêu quy hoạch đến các quan điểm, 

mục tiêu BVMT 

1 Quan điểm quy hoạch 

1.1 
Xây dựng và phát triển Yên Bái trên cơ 

sở khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế 

mạnh của tỉnh; phát triển hài hòa kinh tế, 

xã hội, môi trường; đẩy mạnh ứng dụng 

khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, 

nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động 

lực phát triển nhanh và bền vững.  

 

- Phù hợp với quan điểm đặt ra trong Kế hoạch hành 

động Quốc gia thực hiện chương trình Nghị sự 2030 

vì sự phát triển bền vững.  

- Phù hợp với quan điểm đặt ra trong Chiến lược quốc 

gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm 

nhìn 2050. 

- Phát triển kinh tế-xã hội theo hướng 

xanh và bền vững cần phải xuyên suốt 

trong quá trình phát triển kinh tế của tỉnh.  

- Đi cùng với sự phát triển kinh tế- xã hội 

sẽ là sự gia tăng các chất thải vào môi 

trường và gia tăng khai thác các nguồn tài 

nguyên thiên nhiên; Vì vậy, đây cũng là 

thách thức lớn trong hoạt động quản lý và 

bảo vệ môi trường trong thời gian tới.  

1.2  
Phát triển nhanh trên cơ sở tập trung 

nguồn lực để phát triển các ngành, lĩnh 

vực, vùng có lợi thế; nâng cao hiệu quả 

và sức cạnh tranh của nền kinh tế dựa trên 

nền tảng cải thiện môi trường đầu tư, 

khoa học công nghệ và yếu tố con người. 

 

- Phù hợp với quan điểm đặt ra trong Kế hoạch hành 

động Quốc gia thực hiện chương trình Nghị sự 2030 

vì sự phát triển bền vững.  

 

- Phát triển nhanh nhưng cần phải bền 

vững; Nếu phát triển nhanh mà không bền 

vững sẽ hủy hoải môi trường.  

1.3 Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế 

với phát triển văn hóa, an sinh xã hội, y tế 

và xóa đói giảm nghèo, giáo dục, đào tạo 

nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh 

tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao 

chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Phát 

triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng dân tộc 

thiểu số trên địa bàn tỉnh 

- Phù hợp với quan điểm trong “Kế hoạch hành động 

Quốc gia thực hiện chương trình Nghị sự 2030 vì sự 

phát triển bền vững” 

 

- Phát triển kết hợp các chính sách an sinh 

xã hội, xóa nghèo đòi, giáo dục, nâng cao 

điều kiện sống.....vv giúp chất lượng sống 

con người tốt hơn, kéo theo ý thức bảo vệ 

môi trường của con người tốt hơn, tác 

động tích cực đến các vấn đề môi trường.   

1.4 Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi 

trường, bảo vệ cảnh quan, khai thác và sử 

dụng lâu dài các nguồn tài nguyên và giữ 

- Phù hợp với quan điểm đề ra trong “Kế hoạch hành 

động Quốc gia thực hiện chương trình Nghị sự 2030 

vì sự phát triển bền vững”; 

-  Quan điểm này đưa ra đều hướng đến sự 

phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, 

thích ứng tốt BĐKH và nhằm bảo vệ môi 
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TT Quan điểm, mục tiêu quy hoạch tỉnh 

Yên Bái  

Mức độ phù hợp với quan điểm, mục tiêu BVMT 

liên quan trong các văn bản nêu tại mục 3.1. 

Dự báo tác động của các quan điểm, 

mục tiêu quy hoạch đến các quan điểm, 

mục tiêu BVMT 

vững cân bằng sinh thái, chủ động thích 

nghi, ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng 

tới nền kinh tế xanh, thân thiện với môi 

trường và phát triển bền vững.  

- Phù hợp với quan điểm “Chiến lược bảo vệ môi 

trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050”; 

- Phù hợp với quan điểm “Nghị quyết số 24-NQ/TW 

về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý 

tài nguyên và bảo vệ môi trường”;  

- Phù hợp với quan điểm “Kế hoạch quốc gia thích 

ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050”;  

- Phù hợp với quan điểm đặt ra trong Chiến lược quốc 

gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm 

nhìn 2050. 

trường tỉnh Yên Bái trong tương lai.  

1.5 Áp dụng các nguyên tắc kinh tế thị trường 

và đảm bảo thực thi pháp luật hiệu lực, 

hiệu quả là điều kiện tiên quyết để thúc 

đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thị trường 

đóng vai trò chủ yếu trong huy động, 

phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn 

lực sản xuất, nhất là đất đai. Phát triển 

nhanh, hài hoà các khu vực kinh tế và các 

loại hình doanh nghiệp; phát triển kinh tế 

tư nhân thực sự là một động lực quan 

trọng của nền kinh tế.  

- Phù hợp với quan điểm “Quy hoạch sử dụng đất 

quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, 

kế hoạch sử sụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025”;  

- Thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường 

nhanh kéo theo các chất thải gia tăng, áp 

lực lên hạ tầng kỹ thuật môi trường và tài 

nguyên. Quan điểm này sẽ là thách thức 

lớn cho công tác bảo vệ môi trường tỉnh 

Yên Bái.  

1.6 Hình thành năng lực sản xuất mới gắn với 

hình thành các chuỗi giá trị/các cụm liên 

kết liên ngành (các value chains, cluster) 

và khả năng chống chịu hiệu quả trước 

các tác động lớn, bất thường từ thiên tai, 

sự cố bên ngoài.  

 

- Phù hợp với quan điểm đặt ra trong “Kế hoạch quốc 

gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050” và “Nghị quyết số 

24-NQ/TW về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng 

cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”.  

- Tự chủ sản xuất phát triển nhằm chống 

chịu hiệu quá trước các tác động từ bên 

ngoài. Nhằm phát triển kinh tế ổn định, 

đem lại cuộc sống tốt hơn cho người 

dân; kéo theo ý thức bảo vệ môi trường 

sẽ tốt hơn.  
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Yên Bái  

Mức độ phù hợp với quan điểm, mục tiêu BVMT 

liên quan trong các văn bản nêu tại mục 3.1. 

Dự báo tác động của các quan điểm, 

mục tiêu quy hoạch đến các quan điểm, 

mục tiêu BVMT 

1.7 - Gắn kết phát triển kinh tế - xã hội với 

xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, 

củng cố quốc phòng - an ninh và đối 

ngoại; tăng cường mở rộng hội nhập quốc 

tế. 

- Phù hợp với mục tiêu đặt ra trong “Kế hoạch hành 

động Quốc gia thực hiện chương trình Nghị sự 2030 

vì sự phát triển bền vững” 

 

- Đảm bảo an ninh quốc phòng, phát triển 

kinh tế tác động tích cực đến mục tiêu 

phát triển môi trường bền vững.  

2 Mục tiêu quy hoạch 

2.1 Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến 

đấu của các cấp ủy đảng; xây dựng hệ 

thống chính trị trong sạch, vững mạnh, 

tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; 

phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân 

tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng 

vươn lên; khai thác tối đa tiềm năng, lợi 

thế của tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng khoa 

học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; huy 

động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực 

cho phát triển nhanh, bền vững theo 

hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh 

phúc; phát huy giá trị văn hóa, xây dựng 

con người Yên Bái "thân thiện, nhân ái, 

đoàn kết, sáng tạo, hội nhập"; bảo vệ môi 

trường sinh thái, sử dụng hiệu quả tài 

nguyên, chủ động ứng phó thiên tai và 

thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng 

cường quốc phòng an ninh, giữ vững ổn 

định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã 

hội, đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá trong 

vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào 

năm 2025 và nằm trong nhóm các tỉnh 

phát triển của Vùng vào năm 2030. 

- Phù hợp với mục tiêu đặt ra trong “Kế hoạch hành 

động Quốc gia thực hiện chương trình Nghị sự 2030 

vì sự phát triển bền vững”.  

- Phù hợp với mục tiêu đặt ra trong “ Chiến lược bảo 

vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050”. 

- Phù hợp với mục tiêu trong nghị quyết số 24-

NQ/TW về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng 

cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; 

- Phù hợp mục tiêu “Kế hoạch quốc gia thích ứng với 

biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050”;  

- Phù hợp mục tiêu “Chiến lược quốc gia về tăng 

trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050”.  

 

- Mục tiêu quy hoạch hướng đến những 

mặt tích cực cho các mục tiêu BVMT, 

phát triển bền vững, thích ứng với 

BĐKH và phát triển kinh tế bền vững.  
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Mức độ phù hợp với quan điểm, mục tiêu BVMT 
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mục tiêu BVMT 

2.2 Tốc độ tăng GRDP bình quân giai đoạn 

2021-2025 đạt trên 7,51%; Sau đó tốc độ 

tăng trưởng GDP được nâng lên, đạt bình 

quân 9,5%/năm giai đoạn 2026 – 2030. 

Tính chung giai đoạn 2021 – 2030, tăng 

trưởng kinh tế dự báo đạt bình quân 

8,5%/năm, cao hơn bình quân giai đoạn 

2011 – 2020 là 5,3%/năm;  . 

- Chỉ tiêu đưa ra cao hơn mục tiêu Nghị quyết Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được ban 

hành vào ngày 1/2/2021 (Tốc độ tăng trưởng kinh tế 

bình quân 5 năm 2021-2025 đạt khoảng 6,5-7%/năm) 

 

Đảm bảo tăng trưởng kinh tế toàn diện, 

liên tục giúp cho xã hội phát triển hơn về 

nhận thức và các vấn đề môi trường sẽ 

được hoàn thiện hơn.  

2.9 Tỷ lệ đô thị hóa đạt 27% (2025); 30% 

(2030) 

- Tỷ lệ đô thị hóa đề ra 27% năm 2025 và 30% năm 

2030 thấp hơn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng ngày 1/2/2021 đến năm 2025 tỷ 

lệ đô thị hóa đạt 45%.  

- Đô thị hóa gia tăng sẽ tác động tiêu cực 

đến môi trường; Vì vậy, sẽ là áp lực lên 

công tác quản lý bảo bệ môi trường. 

2.8 Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%, trong 

đó tỷ lệ lao động qua đào tạo được cấp có 

văn bằng, chứng chỉ đạt 50%. 

- Tỷ lệ người lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng 

chỉ đạt 50% cao hơn “”Nghị quyết Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được ban hành vào 

ngày 1/2/2021” tỷ lệ lao động qua đào tạo là 70%. 

- Lao động qua đào tạo đạt tỷ cao sẽ là 

nguồn lực quan trọng cho sự phát triển 

bền vững kinh tế của tỉnh Yên Bái.  

2.4 - Giai đoạn 2022-2025: Giảm tỷ lệ hộ 

nghèo bình quân 3,3%/năm theo chuẩn 

nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2022-

2025; 

- Giai đoạn 2026-2030: Dự kiến giảm tỷ 

lệ hộ nghèo bình quân từ 2-2,5%/năm. 

Cao hơn mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng (Tỷ lệ nghèo đa chiều duy 

trì mức giảm 1-1,5% hằng năm).  

Tỷ lệ hộ nghèo giảm, cuộc sống người dân 

được tốt hơn, tác động tích cực đến các 

mục tiêu BVM.  

2.5 Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 

96,5%; Đến năm 2025 phấn đấu có 12 

bác sỹ trên 1 vạn dân và 35,7 giường 

bệnh/ 1 vạn dân. 

 Mục tiêu đưa ra cao hơn Nghị quyết Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được (Có 10 bác sĩ 

và 30 giường bệnh/1 vạn dân; tỷ lệ tham gia bảo hiểm 

y tế đạt 95% dân số) 

Hạ tầng y tế phục vụ người dân được tốt 

tốt, chất lượng sống của người dân được 

tốt hơn, tác động tích cực đến các mục 

tiêu BVMT.  

2.3 - Đến năm 2025: 84% số xã đạt chuẩn 

nông thôn mới, trong đó 14,3% số xã đạt 

chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu;  

Chỉ tiêu đạt chuẩn nông thôn mới phù hợp với 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng (tỷ lệ xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới tối thiểu 

80%, trong đó ít nhất 10% đạt chuẩn nông thôn mới 

Các xã gia tăng đạt chuẩn nông thôn mới 

sẽ kéo theo các hạ tầng môi trường nông 

thôn đồng bộ, tỷ lệ thu gom xử lý CTR và 

nước thải gia tăng sẽ cải thiện tích cực đến 
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kiểu mẫu).  môi trường nông thôn.  

2.13 Năm 2030: Tỷ lệ dân số đô thị được sử 

dụng nước sạch đạt trên 95%; tỷ lệ dân số 

nông thôn được sử dụng nguồn nước hợp 

vệ sinh đạt 98%.  

 

- Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch 95% phù 

hợp với mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng được ban hành vào ngày 

1/2/2021 (đến năm 2025 tỷ lệ sử dụng nước sạch, 

nước hợp vệ sinh của dân cư thành thị là 95 – 100%);  

- Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch 95% Phù 

hợp mục tiêu Nghị quyết số 24-NQ/TW về chủ động 

ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và 

bảo vệ môi trường (Phấn đấu 95% dân cư thành thị 

được sử dụng nước sạch) 

- Đối với khu vực nông thôn tỷ lệ dân số nông thôn 

được sử dụng nguồn nước HVS phù hợp với “Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng được ban hành vào ngày 1/2/2021” và “Nghị 

quyết số 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với BĐKH, 

tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”  

là  93-95%.  

- Tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch đã 

gia tăng trong thời gian tới; phù hợp với 

mục tiêu của nghị quyết đại hội, chiến 

lược quốc gia về cấp nước và vệ sinh nông 

thôn và Nghị quyết số 24-NQ/TW. Vì vậy, 

mục tiêu quy hoạch góp phần tích cực đến 

các quan điểm và mục tiêu BVMT.  

2.14 Đến năm 2030:  

- Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn đô thị 

đạt trên 93%, nông thôn đạt trên 50%. 

 

- Tỷ lệ thu gom CTR sinh hoạt đô thị phù hợp với 

chiến lược quốc gia, còn tỷ lệ thu gom CTR sinh hoạt 

nông thôn chưa phù hợp với Chiến lược quốc gia về 

quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn 

đến năm 2050 (Theo chiến lược quốc gia tỷ lệ CTRSH 

thu gom và xử lý năm 2025 đạt 90% tại khu vực đô thị 

và 80% tại khu vực nông thôn);  

- Phù hợp với Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện 

chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững 

(Đến năm 2025 tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 90%); 

- Tỷ lệ thu gom xử lý CTR đô thị thấp hơn chiến lược 

- Chỉ tiêu thu gom và xử lý CTR nông 

thôn thấp hơn so với  mặt bằng chung cả 

nước (theo chỉ tiêu chiến lược quốc gia về 

quản lý tổng hợp CTR đến năm 2025, tầm 

nhìn 2050); Vì vậy cần quan tâm và nâng 

tỷ lệ thu gom và xử lý CTR nông thôn 

được cao hơn;  



Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ năm 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

   9 9   
 

TT Quan điểm, mục tiêu quy hoạch tỉnh 

Yên Bái  

Mức độ phù hợp với quan điểm, mục tiêu BVMT 

liên quan trong các văn bản nêu tại mục 3.1. 

Dự báo tác động của các quan điểm, 

mục tiêu quy hoạch đến các quan điểm, 

mục tiêu BVMT 

quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, 

tầm nhìn 2050 (Mục tiêu chủ yếu đến năm 2030: Tỷ lệ 

chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đảm 

bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định đạt 95%). 

2.15 Tỷ lệ che phủ rừng năm 2030: Giữ ổn 

định so với hiện nay, đạt tỷ lệ 63%. 

- Tỷ lệ che phủ rừng cao hơn mục tiêu chiến lược quốc 

gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030 (yêu cầu về độ che phủ rừng đạt 45%).  

- Cao hơn Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam 

giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (yêu 

cầu về độ che phủ rừng 42-43%); Chiến lược quốc gia 

về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 

2050 (43%) và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng được ban hành vào ngày 

1/2/2021 là 42%. 

- Tỷ lệ che phủ rừng đạt tỷ cao hơn các 

mục tiêu và quan điểm bảo vệ môi trường 

quốc gia. Tuy nhiên cần quan tâm đến 

chất lượng rừng, cần bảo vệ và phục hồi 

rừng tự nhiên.  
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3.2. Các vấn đề môi trường chính 

3.2.1. Cơ sở xác định vấn đề môi trường chính liên quan đến quy hoạch  

Việc xác định các vấn đề môi trường chính liên quan đến điều chỉnh quy hoạch 

quy hoạch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050 được tiến hành dựa 

trên các cơ sở khoa học và thực tiễn sau đây: 

- Hiện trạng các nguồn tài nguyên thiên nhiên và thực tiễn khai thác, sử dụng 

cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Yên Bái đến năm 2030, và định 

hướng sử dụng đến năm 2050;  

- Hiện trạng và xu thế diễn biến quá khứ chất lượng môi trường tự nhiên (môi 

trường nước, không khí, CTR đất và đa dạng sinh học, tai biến rủi ro, BĐKH,...) do 

các tác động của các hoạt động phát triển các ngành kinh tế tỉnh Yên Bái trong thời 

gian qua. Phân tích hiện trạng và xu thế diễn biến quá khứ chất lượng môi trường tự 

nhiên để thấy được: 

+ Xu hướng ô nhiễm chất lượng môi trường (nước, đất, không khí, CTR) theo 

thời gian và các hoạt động hay nguồn gây tác động. 

+ Xu hướng tác động đến di sản thiên nhiên trên địa bàn tỉnh. 

+ Xu hướng gia tăng thiên tai và sự cố môi trường và các hoạt động hay các tác 

nhân gây tác động. 

 + Xác định các vấn đề môi trường chính cần quan tâm, phân tích, đánh giá do 

xu hướng tiếp tục gia tăng ô nhiễm. 

+ Xác định cụ thể các nguồn gây ô nhiễm lớn và các hoạt động phát triển kinh 

tế - xã hội có ảnh hưởng đến môi trường trên diện rộng, có quy mô lớn trên địa bàn 

tỉnh Yên Bái; 

- Định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế, định hướng phát triển hệ 

thống đô thị, Quá trình phát triển kinh tế, quá trình đô thị hoá, phát triển dân số khu 

công nghiệp, dịch vụ thương mại – du lịch và xu hướng dịch chuyển cơ cấu kinh tế 

theo từng giai đoạn ngắn hạn đến năm 2030 và dài hạn đến năm 2050 mà nội dung quy 

hoạch tỉnh đề xuất. Các định hướng này được cụ thể trong nội dung tóm tắt quy hoạch. 

Xem xét các định hướng phát triển ngành nhằm xác định rõ: 

+ Xác định các ngành, lĩnh vực mới phát sinh trong quy hoạch có ảnh hưởng 

đến chất lượng môi trường tự nhiên; 

+ Xác định các ngành, lĩnh vực tiếp tục làm gia tăng mức độ tác động lên chất 

lượng môi trường; 

+ Xác định được các thành phần môi trường chịu tác động lớn bởi các hoạt 

động đề xuất trong quy hoạch 

- Các ý kiến đóng góp từ các Sở, ban, ngành và các cơ quan quản lý môi trường 

tỉnh Yên Bái tại các cuộc họp xin ý kiến và hội thảo tham vấn các vấn đề môi trường 

liên quan. 

Qua thu thập, tổng hợp các thông tin, dữ liệu và đánh giá hiện trạng môi trường 

tỉnh Yên Bái cho thấy: các vấn đề môi trường tồn tại hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên 
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Bái xuất phát chủ yếu do hoạt động phát triển kinh tế - xã hội gây ra. Một số hoạt động 

có thể kể đến như sau: 

- Quá trình phát triển kinh tế, quá trình đô thị hoá, phát triển dân số.....vv đã làm 

gia tăng phát sinh các chất thải ra môi trường như nước thải, chất thải rắn; 

 Phát triển kinh tế đã làm gia tăng các hoạt động khai thác tài nguyên rừng, 

khoáng sản, thủy điện, phát triển du lịch, phát triển công nghiệp...vv ngày một gia tăng 

làm suy giảm nguồn tài nguyên, áp lực lên khả năng hồi phục và ngưỡng chịu tải của 

các thành phần môi trường; 

Dân số tăng nhanh kéo theo các nhu cầu của con người ngày càng cao khai thác 

các nguồn tài nguyên như đa dạng sinh học ngày càng gia tăng (săn bắt động vật hoang 

dã, khai thác gỗ, đánh bắt thủy sản....vv) làm suy giảm đa dạng sinh học.  

3.2.2. Lựa chọn các vấn đề môi trường chính liên quan đến quy hoạch 

Sau khi xem xét các vấn đề trên, nhóm đã lựa chọn được các vấn đề chính cần 

quan tâm khi triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Yên Bái, thời kỳ 2021 – 2030, tầm 

nhìn 2050 và được mã hóa và sắp xếp theo thứ tự. Cụ thể như sau: 

(1) Trữ lượng và chất lượng nước:  

- Trữ lượng nước: Tỉnh Yên Bái có nguồn tài nguyên nước mặt tỉnh Yên Bái 

tương đối phong phú, trữ lượng nước dưới đất lớn. Tuy nhiên, Yên Bái có nền địa hình 

phức tạp, chia cắt mạnh dẫn đến tài nguyên nước phân bố không đều theo không gian 

đồng thời chế độ mưa diễn biến phúc tạp trong năm, mùa mưa chiếm tới 80% lượng 

mưa năm, mùa khô mưa ít, mức nước các sông xuống thấp gây tình trạng hạn hán thiếu 

nước cho sản xuất và sinh hoạt trên nhiều vùng núi từ tháng 11 đến tháng 3 - 4 năm 

sau.  Địa hình cao, mạng lưới xâm thực địa phương nằm sâu, và toàn bộ địa hình được 

thành tạo bởi các đá trầm tích lục nguyên, biến chất, carbonat…Nên nguồn nước ngầm 

phân bố không đều. Tại các khu vực có đất đá là các thành tạo carbonat, địa hình cao, 

khả năng tìm kiếm nguồn nước ngầm phục vụ ăn uống sinh hoạt rất khó khăn. 

- Chất lượng nước: Hiện nay, một số hoạt động sinh hoạt, sản xuất công nghiệp, 

nông nghiệp phát sinh nhiều rác thải, nước thải được thu gom, xử lý chưa triệt để đã 

gây ảnh hưởng tiêu cực cho nguồn tiếp nhận. Một số điểm quan trắc tại sông, suối trên 

địa bàn tỉnh đang bị ô nhiễm cục bộ ở một số thời điểm quan trắc: sông Hồng, suối 

Nung, suối Ngòi Khai… Chất lượng nước ngầm tại các điểm quan trắc bị nhiễm khuẩn 

coliform (đặc biệt tại hầu hết các bãi rác trên địa bàn tỉnh. Theo định hướng quy hoạch 

của Tỉnh trong giai đoạn tới, đẩy mạnh tăng trưởng các ngành, lĩnh vực cùng với gia 

tăng dân số làm gia tăng nhu cầu sử dụng nước dẫn đến gia tăng lượng nước thải, chất 

thải xả vào môi trường gây áp lực đến việc thu gom, xử lý và chất lượng nguồn nước 

tiếp nhận trên địa bàn tỉnh. 

Vì vậy, trong giai đoạn tới với xu hướng phát triển kinh tế xã hội, vấn đề trữ 

lượng nước và chất lượng nước trên địa bàn tỉnh là một trong những vấn đề cần được 

quan tâm. 

(2) Tác động do gia tăng khối lượng chất thải rắn: Trước xu hướng gia tăng 

phát triển kinh tế-xã hội, đô thị hóa tăng nhanh và thúc đẩy phát triển công nghiệp, du 

lịch - dịch vụ của địa phương kéo theo khối lượng chất thái rắn sẽ tăng mạnh trong thời 
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gian tới; Tuy nhiên, trước thực trạng hạ tầng thu gom và xử lý CTR như hiện nay còn 

rất yếu (hiện nay công nghệ xử lý CTR chủ yếu là chôn lấp không hợp vệ sinh, chưa có 

khu xử lý chất thải rắn nguy hại...vv) và nguồn ngân sách cho môi trường còn nhiều 

hạn chế, cơ sở hạ tầng thu gom và xử lý CTR không đáp ứng được với nhu cầu thực 

trạng hiện nay đã và đang gây ô nhiễm lớn cho môi trường tỉnh Yên Bái. Theo định 

hướng quy hoạch cho thấy đến năm 2030 đô thị hóa đạt 30%, thúc đẩy phát triển mạnh 

các ngành công nghiệp-xây dựng (chiếm 39,2% cơ cấu kinh tế) và dịch vụ (chiếm 

41,7% cơ cấu kinh tế)....vv điều này kéo theo khối lượng CTR sẽ gia tăng lớn trong 

thời gian tới và tiếp tục áp lực lớn lên hạ tầng CTR.  Vì vậy, chất thải rắn sẽ là vấn đề 

tiềm ẩn rất nhiều rủi ro ô nhiễm cho môi trường tỉnh Yên Bái trong thời gian tới.  

(3) Giữ gìn và bảo tồn di sản thiên nhiên (hệ sinh thái tự nhiên, đa dạng sinh 

học, khu bảo tồn, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử-văn hóa): Trước áp lực gia tăng 

phát triển kinh tế- xã hội trong thời gian tới của địa phương điều này sẽ gắn với việc 

thực hiện các dự án khai thác khoáng sản, thủy điện, sản xuất công nghiệp, phát triển 

giao thông, phát triển thương mại - dịch vụ, đô thị hóa....vv (sản xuất VLXD, chế biến 

lâm sản, xây dựng các nhà máy thủy điện…...vv) trên địa bàn tỉnh đã và đang gây tác 

động không nhỏ tới hệ sinh thái tự nhiên và đa dạng sinh học, danh lam thắng cảnh. 

Gìn giữ và bảo vệ đa dạng sinh học, hệ sinh thái, danh lam thắng cảnh, khu bảo tồn 

thiên nhiên có vai trò rất quan trọng cho thế hệ tương lai, phát triển bền vững tỉnh Yên 

Bái nói riêng và nước Việt Nam nói chung; Điều này đã được nhắc nhiều trong các văn 

bản nghị quyết, luật của Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Với đặc trưng địa bàn có địa 

hình, địa mạo phức tạp kết hợp khí hậu nhiệt đới gió mùa đã tạo ra nhiều danh lam 

thắng cảnh đặc trưng, phong phú hệ sinh thái và đa dạng sinh học; Bên cạnh đó, công 

tác quản lý bảo tồn đa dạng sinh, các hệ sinh thái, danh lam thắng cảnh ở địa phương 

hiện nay đang còn thiếu nguồn lực. Vì vậy, để giữ gìn di sản thiên nhiên cho địa 

phương sẽ là vấn đề thách thức lớn trong tương lai.  

(4) Ảnh hưởng của các loại hình Thiên tai: Với đặc điểm địa hình đồi núi dốc 

mạnh, lượng mưa lớn và tập trung đã tạo cho Yên Bái một hệ thống sông, suối khá dày 

đặc, có tốc độ dòng chảy lớn và lưu lượng nước thay đổi theo mùa (Mùa khô nước cạn, 

mùa mưa dễ gây lũ lụt lớn ở các vùng ven sông, suối); Đặc biệt mùa mưa thường 

xuyên xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét gây chết người và hư hỏng nhiều cơ sở hạ tầng. 

Bên cạnh công tác dự báo cảnh báo thiên tai còn nhiều hạn chế và hạ tầng thủy lợi, 

phòng chống thiên tai của tỉnh hiện nay đang còn yếu và thiếu. Theo định hướng quy 

hoạch cho thấy đến năm 2030 diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp suy giảm, đô thị 

hóa gia tăng, đất phi nông nghiệp gia tăng còn đất nông nghiệp suy giảm, phát triển 

giao thông, ngành thủy điện và khai thác khoảng sản tiếp tục được đầu tư xây dựng; 

Những điều này sẽ làm suy giảm thảm thực vât, bê tông hóa gia tăng, san lấp lấn 

chiếm các không gian trữ nước và xẻ núi làm đường gia tăng sẽ kéo theo tiếp tục gia 

tăng xảy ra thiên tai trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, các dạng thiên tai (Tai biến động đất; nứt 

đất, nứt đất ngầm; trượt lở, xói lở; tai biến lũ, lũ quét, lũ ống và tai biến hạn hán...) trên 

địa bàn tỉnh Yên Bái cần được quan tâm nghiên cứu, đánh giá. 

(5) Chất lượng không khí: Chất lượng không khí trên địa bàn tỉnh Yên Bái nhìn 

chung vẫn còn tốt. Tuy nhiên, vẫn xảy ra tình trạng ô nhiễm bụi cục bộ một số thời 

điểm (năm 2016-2018) tại ngã tư Nam Cường - TP Yên Bái, ngã năm cầu Yên Bái, 

ngã tư chợ Minh Tân – Tp Yên Bái, nút giao thông IC12 đường cao tốc Nội Bài – Lào 
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Cai, cổng nhà máy xi măng Yên Bái – huyện Yên Bình, CCN và TTCN Đầm Hồng, … 

gây ảnh hưởng tới các hộ dân xung quanh. Một số khu vực nông thôn cũng có dấu hiệu 

ô nhiễm môi trường không khí nhất là ô nhiễm bụi, khí thải do hoạt động khai thác, 

vận chuyển, chế biến khoáng sản gây ra. Với xu hướng phát triển kinh tế, xã hội, mở 

rộng các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp khai thác 

khoáng sản, chế biến vật liệu xây dựng; hoạt động giao thông phát triển sẽ ảnh hưởng 

lớn đến chất lượng không khí. Vì vậy, vấn đề chất lượng không khí cần được quan tâm 

trong thời gian tới. 

3.3. Đánh giá, dự báo xu hướng của các vấn đề môi trường chính trong trường 

hợp không thực hiện quy hoạch (phương án 0)  

3.3.1. Dự báo xu hướng của các vấn đề môi trường chính (trước thời điểm 

thực hiện quy hoạch tỉnh) 

3.3.1.1. Trữ lượng và chất lượng nguồn nước 

a) Yếu tố điều kiện tự nhiên 

- Tài nguyên nước mặt của tỉnh dồi dào và phong phú, lượng mưa tương đối 

lớn, bình quân từ 1.800 - 1.900 mm/năm đã tạo ra một mạng lưới sông ngòi, hồ, đầm 

khá dày đặc, lưu lượng dòng chảy phong phú. Yên Bái có 2 sông lớn chảy qua nên 

hàng năm nhận được trung bình 23,3 tỷ m3 nước. Ngoài ra, toàn tỉnh hiện có 160 hồ 

chứa thủy lợi vừa và nhỏ và còn có các hồ chứa hình thành trong quá trình phát triển 

thủy điện, trong đó đáng kể đến có hồ Thác Bà là 1 trong 3 hồ chứa lớn nhất nước có 

dung tích 2,94 tỷ m3, là nguồn nước quan trọng cho thủy điện Thác Bà và dân cư 2 

huyện Lục Yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái. Tổng lượng dòng chảy trung bình 

nhiều năm sinh ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái nhìn chung cao so với các tỉnh lân cận, đạt 

8,47 tỷ m3/năm do khu vực nằm trong vùng khí hậu có lượng mưa trung bình nên khả 

năng sinh dòng chảy cao. 

- Kết quả tính toán trữ lượng khai thác tiềm năng nước dưới đất của tỉnh Yên 

Bái là 1.109.924 m3/ngày trong đó lưu vực sông Chảy có trữ lượng lớn nhất với 

436.563 m3/ngày, lưu vực Ngòi Lao có trữ lượng nhỏ nhất 15.339 m3/ngày. Trong trữ 

lượng khai thác tiềm năng, trữ lượng khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái 

đã được thăm dò, đánh giá và xếp cấp là: cấp C1 là 4.227,26m3/ng và cấp C2 là 18.571 

m3/ng. 

- Tuy nhiên, Yên Bái có nền địa hình phức tạp, chia cắt mạnh dẫn đến tài 

nguyên nước phân bố không đều theo không gian đồng thời chế độ mưa diễn biến phúc 

tạp trong năm, dẫn đến vào mùa khô mức nước các sông xuống thấp gây tình trạng hạn 

hán thiếu nước cho sản xuất và sinh hoạt trên nhiều vùng núi từ tháng 11 đến tháng 3 - 

4 năm sau. Mặt khác, do đặc điểm địa hình cao, mạng lưới xâm thực địa phương nằm 

sâu, và toàn bộ địa hình được thành tạo bởi các đá trầm tích lục nguyên, biến chất, 

carbonat…Nên nguồn nước ngầm phân bố không đều. Tại các khu vực có đất đá là các 

thành tạo carbonat, địa hình cao, khả năng tìm kiếm nguồn nước ngầm phục vụ ăn 

uống sinh hoạt rất khó khăn như khu vực Nghĩa Lộ 

- Bên cạnh đó dưới tác động của BĐKH đã gây ra lượng mưa ít nên quá trình 

tích nước tại các hồ chứa đều xuống rất thấp. 



Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 – 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050. 

10 4  
 

b) Yếu tố phát triển kinh tế xã hội 

- Theo Quy hoạch bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên nước tỉnh Yên Bái 

đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 phê duyệt tại Quyết định số 2157/QĐ-

UBND ngày 31/12/2013, dự báo đến năm 2030 tổng nhu cầu nước tỉnh Yên Bái là 

433,56 triệu m3/năm tăng 43,6 triệu m3 so với năm 2020 (tăng 1,1 lần). Như vậy, trong 

thời giai đoạn tới, tiếp tục thực hiện các quy hoạch đã được duyệt, nhu cầu sử dụng 

nước cho quá trình phát triển kinh tế xã hội tăng không cao 1,1 lần so với hiện tại, 

trong đó nhu cầu dùng nước lớn nhất là sản xuất nông nghiệp (chiếm 66%), sau đó là 

công nghiệp (chiếm 22,3%), sinh hoạt, du lịch, dịch vụ có nhu cầu sử dụng nước thấp 

hơn.  Theo tính toán, Với tỷ lệ sử dụng nước như trên có thể thấy rằng trong các kỳ 

quy hoạch tỷ lệ sử dụng nước trong tổng lượng nước có thể khai thác vẫn ở mức đảm 

bảo, vấn đề chủ yếu là cần có phương thức khai thác sử dụng hợp lý như có đủ các 

“kho nước” đủ lớn để dự trữ nước trong mùa lũ và điều hòa sử dụng trong thời gian 

mùa cạn khi lượng nước trên sông còn rất ít. 

- Chất lượng nước cũng bị tác động bởi hoạt động công nghiệp, nông nghiệp, 

sinh hoạt, du lịch. 

* Hoạt động công nghiệp:  

Một số ngành, lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu sử dụng nước 

lớn và nguy cơ gây ảnh hưởng tới chất lượng nước bao gồm: chế biến nông lâm sản 

(các nhà máy sản chế biến tinh bột sắn, sản xuất giấy,…), chế biến khoáng sản (các 

nhà máy tuyển quặng sắt, chì kẽm,…), hoạt động khai thác khoáng sản, thủy điện,… 

+ Thực hiện điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Yên Bái đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

1284/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2017, định hướng giảm dần tỷ trọng các ngành, 

sản phẩm công nghiệp khai khoáng, tăng tỷ trọng các ngành, sản phẩm chế biến sâu 

các sản phẩm khoáng sản, nông lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng cao cấp,… Như 

vậy, trong thời gian tới, ngành công nghiệp chế biến được chú trọng, tuy nhiên với đặc 

thù của ngành chế biến là sử dụng rất nhiều nước trong quá trình sản xuất (MN giấy đế 

Yên Bình, MN sắn Vũ Linh tiêu thụ 900m3/ngđ; NM chế biến tinh dầu quế - công ty 

TNHH Đạt Thành 20m3/ngđ;…) và thải ra một lượng nước thải rất lớn có nguy cơ gây 

ảnh hưởng tới chất lượng các nguồn nước.  

+ Tại Quyết định 3520/QĐ-UBND ngày 29/12/2017, của UBND tỉnh Yên Bái 

phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 

2016-2020, định hướng đến năm 2030, định hương quy hoạch 189 khu vực, điểm mỏ. 

Hiện tại, tỉnh mới chỉ thực hiện khai thác được 78% theo quy hoạch, vì vậy, trong giai 

đoạn tới sẽ tiếp tục phát triển khai thác khoáng sản theo quy hoạch đã duyệt. Quá trình 

khai thác khoáng sản ở khu vực rừng đầu nguồn và việc sử dụng một lượng nước quá 

lớn cho quá trình tuyển quặng đã làm suy giảm và cạn kiệt nguồn nước. Mặt khác, do 

các nhà máy tuyển quặng thường đặt cạnh dòng suối, ao lắng đắp bằng đập đất nên có 

những thời điểm xảy ra sự cố tràn bùn thải, nước thải ra suối ảnh hưởng đến nước phục 

vụ tưới tiêu và sản xuất nông nghiệp của người dân phía hạ lưu. Đặc điểm của nước 

thải từ hoạt động tuyển quặng có tổng chất rắn lơ lửng, kim loại nặng cao. 
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Trong những năm qua, quá trình hoạt động khai thác khoáng sản phát sinh các 

bãi thải rắn do khai thác quặng rất lớn, kết hợp với địa hình dốc nên khi mưa xuống, 

các dòng mặt sẽ cuốn theo các chất thải ra từ các bãi thải quặng gây ô nhiễm tới cả 

nguồn nước mặt và nước dưới đất. Cụ thể, hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản 

vật liệu xây dựng đã gây tổn hại đến chất lượng một số nguồn nước trên địa bàn như: 

Khu vực suối Ngòi Nhì đoạn sau điểm lấy nước của Nhà máy tuyển chì kẽm - Công 

ty Cổ phần Thịnh Đạt có hàm lượng coliform cao hơn so với QCVN cho phép; Chất 

lượng nước hồ Thác Bà ở một số nơi như: khu vực Mông Sơn, Nhà máy xi măng, Nhà 

máy nghiền đá tại thị trấn Yên Bình và khu vực xã Hán Đà, Thịnh Hưng có dấu hiệu bị 

ô nhiễm chất hữu cơ cục bộ, …. 

+ Các ngành công nghiệp năng lượng: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 25 nhà 

máy thủy điện đang vận hành với tổng công suất 516,9MW. Theo quy hoạch tổng thể 

phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã phê 

duyệt định hướng đến năm 2030 có khoảng 25 thủy điện quy mô vừa trở lên và một số 

nhà máy thủy điện có công suất nhỏ. Tuy nhiên khi tiến hành xây dựng nhà máy thuỷ 

điện trên các sông, suối đất đá thải không được xử lý triệt để làm tăng độ đục các dòng 

sông gây bồi lắng phía hạ lưu. Khi hồ chứa thuỷ điện hoàn thành làm thay đổi chế độ 

dòng chảy của các sông, giảm khả năng tự làm sạch và tăng khả năng bồi lắng lòng hồ, 

lòng sông. 

Theo số liệu thống kê trong báo cáo bảo vệ môi trường tỉnh năm 2020, tổng 

lượng nước thải công nghiệp năm 2020 hơn 4 triệu m3/năm (10.959 m3/ngày đêm). Dự 

báo, đến năm 2030, nhu cầu sử dụng nước cho công nghiệp khoảng 265.190 m3/ngđ và 

lưu lượng nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái có thể lên tới 14.344 

m3/ngđ. Nước thải công nghiệp có chứa nhiều chất độc hại và khó phân hủy. Do đó, 

với lượng nước thải khổng lồ trên thì để đảm bảo chất lượng môi trường tỉnh cần phải 

có các biện pháp quản lý chặt chẽ trên cơ sở các tiêu chuẩn và các giải pháp mạnh tay 

cả về tài chính và chế tài.  

- Trong Quy hoạch bảo vệ, khai thác và sử dụng tài  nguyên nước tỉnh Yên Bái 

đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 có đặt mục tiêu bảo vệ khu vực đầu nguồn 

như 100% các mỏ, cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản, du lịch, dịch vụ phải có khu 

xử lý chất thải, nước thải và các công trình phòng hô theo quy định. Các hoạt động đầu 

tư xây dựng phải đảm bảo các quy định bảo vệ môi trường nước. Bên cạnh đó, việc 

thực hiện điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành công nghiệp tỉnh Yên Bái đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

1284/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 với quan điểm phát triển công nghiệp với tốc độ 

nhanh, gắn với bảo vệ môi trường; Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 24 tháng 02 năm 

2021 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX về phát 

triển công nghiệp tỉnh Yên Bái theo hướng bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi 

trường giai đoạn 2021. Tuy nhiên với xu hướng sử dụng công nghệ khai thác, sản xuất 

như hiện nay nếu không được quản lý chặt chẽ, quá trình sản xuất, khai thác và đổ thải 

bừa bãi sẽ tác động mạnh đến chất lượng nguồn nước ngầm, nước mặt. 

* Hoạt động nông nghiệp:  

+ Trong quá trình phát triển nông, lâm, thủy sản, để tăng năng suất và sản lượng 

lương thực, người dân trên địa bàn tỉnh đã sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón 
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hóa học... Tuy nhiên, vỏ bao bì phân bón thuốc bảo vệ thực vật thuộc chất thải nguy 

hại, nếu không quản lý thu gom đúng cách sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn 

nước do tồn dư của thuốc bảo vệ thực vật trong đất. Tuy nhiên trong quá trình canh tác 

dư lượng thuốc bảo vệ thực vật tích trữ trong đất khi mưa sẽ ngấm xuống đất và làm ô 

nhiễm nước dưới đất. Theo Cục bảo vệ thực vật từ năm 2000 đến nay, trung bình thì 

mỗi ha đất sản xuất nông nghiệp sử dụng khoảng 2,8kg hóa chất bảo vệ thực vật. Định 

hướng Quy hoạch phát triển nông nghiệp và nông thôn tỉnh Yên Bái đến năm 2020, 

định hướng đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định 956/QĐ-UBND năm 2017 

có diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt là 69.680 ha (lúa là 42.500ha, ngô là 

27.180 ha), lượng hóa chất bảo vệ thực vật được sử dụng vào khoảng 195,104 tấn, 

lượng tồn dư là 36,25 tấn sẽ thẩm thấu vào đất, nước mặt, nước ngầm gây ô nhiễm các 

nguồn nước. 

+ Theo định hướng phát triển chăn nuôi của tỉnh theo theo hướng tập trung với 

quy mô lớn như Chăn nuôi lợn thịt có 80 cơ sở quy mô 1.000 con trở lên; 100 cơ sở 

quy mô 500 con trở lên; …Mở rộng quy mô chăn nuôi sẽ gia tăng lượng chất thải lớn 

có chứa các thành phần vi sinh, vi khuẩn, các chất hữu. Các chất thải này có nguy cơ bị 

rửa trôi theo địa hình dốc hoặc ngấm xuống tầng đất sâu gây ô nhiễm nguồn cả nước 

mặt và nước ngầm khu vực chăn thả gia súc, ô nhiễm nguồn nước cấp sinh hoạt. 

+ Nước thải từ nuôi trồng thủy sản: Yên Bái là tỉnh có mạng lưới sông hồ tương 

đối phong phú, tuy nhiên do có địa hình phức tạp nên chỉ một số vùng có thể phát triển 

nuôi trồng thủy sản như: hồ Thác Bà, hồ Vân Hội và một số hồ thủy lợi lớn trên địa 

bàn. Do đó, sức ép về vấn đề môi trường từ hoạt động nuôi trồng thủy sản là không 

lớn. Tuy nhiên, chỉ có hồ Thác Bà nơi có hoạt động nuôi trồng thủy sản quy mô công 

nghiệp đồng thời cũng là nơi cung cấp nước sinh hoạt cho khu vực thành phố Yên Bái, 

thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cần phải quan tâm quy hoạch và khống chế số 

lượng nuôi cho phù hợp đảm bảo không gây ảnh hưởng chất lượng nguồn nước cấp 

sinh hoạt. 

Theo Quy hoạch bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên nước tỉnh Yên Bái đến 

năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt tại Quyết định số 

2157/QĐ-UBND ngày 31/12/2013, dự báo nhu cầu dùng nước cho ngành nông nghiệp 

đến năm 2030 là 286,21 triệu m3/năm. Dựa vào nhu cầu dùng nước có thể dự báo 

lượng nước thải nông nghiệp đến năm 2030 đối với trồng trọt 25-30 triệu m3/năm; chăn 

nuôi - thủy sản từ 17-18 triệu m3/năm. 

Đối với các cơ sở chăn nuôi tập trung (chăn nuôi lợn, thỏ, v.v.) đều đã đầu tư 

xây dựng các công trình xử lý chất thải (bao gồm cả chất thải rắn, nước thải) để xử lý 

trước khi thải ra ngoài môi trường. Đối với các hộ gia đình, do nhận thức còn nhiều 

hạn chế nên tại các vùng nông thôn đặc biệt là vùng cao trên địa bàn tỉnh vẫn còn tình 

trạng chất thải chăn nuôi xả ra tràn lan gây ô nhiễm môi trường xung quanh.  

Mục tiêu cụ thể đối với khu vực nông thôn trong Quy hoạch bảo vệ, khai thác và 

sử dụng tài nguyên nước tỉnh Yên Bái đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 phê 

duyệt tại Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 là kiểm soát chặt chẽ việc 

sử dụng hóa chất và thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, để 

thực hiện phát triển nông nghiệp tăng trưởng kinh tế bền vững, bảo vệ môi trường, 

ngày 20/1/2021, Tỉnh uỷ Yên Bái (Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 
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khoá XIX) đã đưa ra Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 20/01/2021 về phát triển ngành 

nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng gắn với xây 

dựng nông thôn mới bền vững tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025. Một trong những 

quan điểm của Nghị Quyết là tập trung khai thác và tận dụng lợi thế về điều kiện tự 

nhiên giảm thiểu tác động bất lợi tới môi trường sinh thái trong phát triển nông nghiệp, 

áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật về môi trường đồng thời có cơ chế giám sát chặt chẽ 

để thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh. Tuy nhiên, với xu hướng phát triển, tăng 

trưởng sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản như hiện nay, nếu không giám sát, 

quản lý chặt chẽ quá trình sản xuất cũng như xả thải chất thải nông nghiệp không đảm 

bảo ra môi trường sẽ gây ảnh hưởng tới các nguồn nước. 

* Quá trình phát triển các khu đô thị hóa và dân cư nông thôn 

- Theo quyết định số 322/QĐ-TTg ngày 21/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Yên Bái 

đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, cho thấy đến năm 2030 tỷ lệ tăng dân số tự 

nhiên 0,9-0,95%, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 35%. Gia tăng dân số, dân số tập trung 

chủ yếu ở tại một số đô thị và khu vực trọng điểm (TP Yên Bái, TX Nghĩa Lộ,…), làm 

gia tăng nhu cầu nước phục vụ ăn uống sinh hoạt, sản xuất và gia tăng lưu lượng nước 

thải. Theo Quy hoạch bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên nước tỉnh Yên Bái đến 

năm 2020 và định hướng đến năm 2030 phê duyệt tại Quyết định số 2157/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2013 dự báo đến năm 2030, nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt đô thị trên 

địa bàn tỉnh Yên Bái là 35.319 m3/ngày tăng 10.356 m3/ngày so với năm 2020. Hiện 

nay, toàn bộ các đô thị trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã được cấp nước tập trung: Nhà máy 

nước Yên Bái – Yên Bình công suất thiết kế 16.500 m3/ ngày đêm với nguồn nước mặt 

hồ Thác Bà cung cấp cho TP Yên Bái, thị trấn Yên Bình; Nhà máy nước thị xã Nghĩa 

Lộ công suất 3.500 m3/ngày đêm với nguồn nước suối Ngòi Thia cấp cho Thị xã Nghĩa 

Lộ; các thị trấn huyện lỵ còn lại đều được cấp nước tập trung từ các nhà máy nước với 

công suất từ 650 m3/ngày đến 2.500 m3/ngày đêm. Tuy nhiên còn nhiều hộ gia đình 

trong khu vực phát triển đô thị sử dụng nước ngầm như giếng đào, giếng khoan, nước 

mặt được dẫn từ các khe suối, lu bể chưa qua xử lý. 

- Nhu cầu dùng nước tăng cao dẫn theo mức độ xả thải nước thải sinh hoạt vào 

môi trường càng nhiều. Theo số liệu tổng hợp trong báo cáo công tác bảo vệ môi 

trường năm 2020 của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái, tổng lượng nước thải 

sinh hoạt phát sinh toàn tỉnh khoảng 25,5 triệu m3/năm (69.863 m3/ngđ). Theo kết quả 

quan trắc môi trường giai đoạn 2010 – 2020, tại một số sông, suối, hồ chính tiếp nhận 

nguồn nước thải đô thị trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện ô nhiễm cục bộ như: nước sông 

Hồng đoạn chảy qua tỉnh Yên Bái cục bộ có dấu hiệu ô nhiễm chất hữu cơ, hàm lượng 

COD, BOD5 vượt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường ở mức thấp; Suối Nung 

(đoạn Cầu Nung, thị xã Nghĩa Lộ) có dấu hiệu ô nhiễm chất hữu cơ (BOD5, COD) 

và vi sinh (Coliform); hồ km5 và hồ Nam Cường, thành phố Yên Bái, hồ trung tâm thị 

trấn Cổ Phúc có hàm lượng BOD5 có một số thời điểm có hàm lượng COD, BOD5, 

TSS vượt QCVN cho phép. Chất lượng nước ngầm tại một số điểm quan trắc khu vực 

các bãi rác và bệnh viện có các thông số Fe, coliform, NO2
- vượt quy chuẩn QCVN 09-

MT:2015/BTNMT từ 01 đến dưới 06 lần. 
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- Theo Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 phê duyệt về Quy 

hoạch bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên nước tỉnh Yên Bái đến năm 2020 và 

định hướng đến năm 2030 thì mục tiêu cụ thể trong Quy hoạch đối với khu vực đô thị 

đến năm 2020 là 100% rác thải sinh hoạt, công nghiệp được thu gom, phân loại và xử 

lý; thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ và các thị trấn có nhà máy xử lý rác thải hoặc 

bãi chôn lấp hợp vệ sinh; 100% bệnh viện và trung tâm y tế có hệ thống xử lý chất thải 

đảm bảo quy chuẩn môi trường cho phép. Tuy nhiên, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Yên 

Bái chỉ có duy nhất thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải có HTXL nước thải 

tập trung với công suất 80m3/ngđ, còn lại có 11/12 đô thị chưa có HTXL nước thải 

sinh hoạt tập trung để xử lý nước thải đảm bảo quy chuẩn trước khi thải ra môi trường. 

Dự báo đến năm 2030, tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh toàn tỉnh khoảng 

98.851 m3/ngđ. Với xu hướng gia tăng lượng nước thải đô thị chưa được xử lý đạt quy 

chuẩn sẽ dẫn đến ô nhiễm các dòng sông nguồn nước. 

* Hoạt động dịch vụ du lịch: 

- Theo Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ 

đã xác định vùng Trung du miền núi Bắc Bộ (gồm 14 tỉnh thuộc Tây Bắc, Đông Bắc) 

với hướng khai thác các sản phẩm đặc trưng: Du lịch về nguồn, tham quan tìm hiểu 

bản sắc văn hóa dân tộc; hệ sinh thái núi cao, hang động, trung du; Nghỉ dưỡng núi; 

nghỉ cuối tuần; Thể thao, khám phá; Du lịch biên giới gắn với thương mại cửa khẩu. 

Yên Bái được xác định là phụ cận và liên kết phát triển từ tỉnh Phú Thọ “Phú Thọ gắn 

với lễ hội Đền Hùng và hệ thống di tích thời đại Hùng Vương, du lịch hồ Thác Bà”. 

Yên Bái là tỉnh có đa dạng tiềm năng phát triển du lịch về cả tự nhiên và văn hóa. Tuy 

nhiên, hiện nay, Yên Bái vẫn chưa phát triển du lịch tương xứng với tiềm năng, lợi thế 

về liên hệ vùng (về cả giao thông và du lịch), du lịch phát triển chậm so với các tỉnh 

lân cận.  

- Để thúc đẩy phát triển du lịch địa phương, tỉnh Yên Bái đã ban hành nhiều kế 

hoạch, chương trình nhằm thúc đẩy phát triển ngành du lịch địa phương như Kế hoạch 

số 218/KH-UBND ngày 29/12/2017 về việc triển khai thực hiện Chương trình hành 

động số 83-CTr/TU ngày 05/8/2017 của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện Nghị quyết số 

08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành 

kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết số 35-NQ/TU ngày 18/10/2016 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, về đẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-

2020, định hướng đến năm 2025; Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 27/12/2016 của 

UBND tỉnh Yên Bái về triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TU Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh khóa XVIII. 

- Mục tiêu đến năm 2030 tỉnh sẽ đón trên 2.500.000 lượt khách, trong đó 

800.000 lượt khách quốc tế. Dự báo đến năm 2030, lượng nước thải phát sinh do hoạt 

động du lịch khoảng 25.000m3/năm.  

Thúc đẩy phát triển du lịch gia tăng lượng khách du lịch kéo theo tăng nhu cầu 

sử dụng nước, tăng lưu lượng nước thải phát sinh gây áp lực đến vấn đề cấp nước cũng 

như xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh. Chất lượng nước Hồ Thác Bà tại một số nơi đang 

bị ô nhiễm trong những năm gần đây một phần nguyên nhân được đánh giá cũng do 

hoạt động du lịch. Hiện tại, tỉnh Yên Bái mới chỉ có 1 HTXL nước thải đô thị Các 

điểm du lịch của tỉnh chủ yếu tập trung tại các đô thị công suất 80m3/ngđ ở thị trấn Mù 
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Cang Chải, còn lại các đô thị khác chưa được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước 

thải. Trong khi đó, các điểm du lịch của tỉnh chủ yếu tập trung tại các khu vực chưa có 

công trình xử lý nước thải tập trung như: hồ Thác Bà huyện Yên Bình; khu du lịch cấp 

tỉnh như: khu du lịch Suối Giàng huyện Văn Chấn; khu du lịch Mường Lò, thị xã 

Nghĩa Lộ; khu du lịch huyện Văn Yên; khu du lịch huyện Trạm Tấu và các điểm du 

lịch (ĐDL) hấp dẫn của tỉnh như: thành phố Yên Bái; huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên 

và huyện Văn Chấn,… Việc gia tăng lưu lượng nước thải du lịch càng tăng nguy cơ ô 

nhiễm các nguồn nước. 

3.3.1.2. Tác động do gia tăng khối lượng chất thải rắn 

- Thực trạng thu gom và xử lý CTR hiện nay:  

Hiện nay CTR sinh hoạt đô thị phát sinh khoảng 161 tấn/ngày (khối lượng thu 

gom được khoảng 117 tấn/ngày đạt tỷ lệ khoảng 81,9%); CTR sinh hoạt nông thôn phát 

sinh khoảng 255,19 tấn/ngày (Khối lượng thu gom được khoảng 36 tấn/ngày đạt tỷ lệ 

17,6%); Chất thải rắn công nghiệp phát sinh khoảng 64%* 72.680 tấn/năm=46.515,2 

tấn/năm (tỷ lệ lấp đầy công nghiệp hiện nay khoảng là 64% ), trong đó CTR không nguy 

hại là 37.212 tấn/năm, CTR nguy hại khoảng 9.303 tấn/năm (CTR sinh hoạt công nghiệp 

được xử lý cùng với CTR sinh hoạt đô thị hoặc nông thôn, CTRCN thông thường phần 

lớn được tái chế và tái sử dụng; CTCN nguy hại các chủ sản xuất thực hiện ký hợp đồng, 

chuyển giao xử lý với các đơn vị có chức năng xử lý). Chất thải rắn y tế ước tính khoảng 

413,8 tấn/năm, trong đó có khoảng 112,4 tấn/năm chất thải y tế nguy hại (phần lớn các 

cơ sở thu gom và xử lý đảm bảo kỹ thuật môi trường).  

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 28 khu xử lý CTRSH hiện nay: Có 01 bãi sử dụng 

công nghệ sản xuất phân vi sinh hữu cơ kết hợp đốt và tái chế hạt nhựa (Nhà máy xử lý 

rác thải của Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành - Yên Bái,  xử lý 

CTRSH cho khu vực T.P Yên Bái và thị trấn Yên Bình). Hiện này đang còn 03 bãi rác là 

cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (các bãi rác Nghĩa Lộ, Báo Đáp, thị trấn 

Mậu A), mới hoàn thành xử lý triệt để được duy nhất 01 bãi rác là cơ sở gây ô nhiễm 

môi trường nghiêm trọng tại thị trấn Yên Bình, không đảm bảo tiến độ hoàn thành xử lý 

triệt để theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1788/QĐ-

TTg ngày 01/10/2013 là trước năm 2019; đối với 23 bãi rác còn lại, trong đó bao gồm 

19 bãi chôn lấp quy mô cấp xã trong thời gian qua chủ yếu áp dụng giải pháp tình thế 

nhằm đáp ứng tiêu chí xây dựng nông thôn mới mà chưa có sự đầu tư để phục vụ mục 

tiêu phát triển bền vững (các bãi rác này thực chất chỉ là những nơi tập kết rác tạm thời, 

đều áp dụng biện pháp chôn lấp thông thường, không hợp vệ sinh, đang hàng ngày gia 

tăng nguy cơ tạo thành các điểm nóng gây ô nhiễm môi trường, gây ảnh hưởng đến cuộc 

sống sinh hoạt của người dân); Trên địa bàn tỉnh mới lắp đặt 01 lò đốt CTRSH tại xã 

Đông Cuông ngày 08/12/2021, công suất tối đa 24 tấn/ngày (là một trong 12 lò đốt 

CTRSH đầu tiên của tỉnh Yên Bái theo Đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn 

sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030). 

Đặc biệt, năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Bộ Tài nguyên và 

Môi trường kiểm tra, rà soát tất cả các khu xử lý CTRSH trên địa bàn; Qua kiểm tra, rà 

soát đã yêu cầu các đơn vị quản lý, vận hành các khu xử lý phải đầu tư các biện pháp để 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân; Tuy nhiên, công 

tác này còn nhiều hạn chế do các bãi chôn lấp CTRSH hiện nay của tỉnh đều do nhà 
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nước đầu tư và vận hành, việc đầu tư nâng cấp, cải tạo phụ thuộc vào nguồn ngân sách 

nhà nước.  

- Các nguyên nhân làm gia tăng chất thải rắn trong thời gian tới:  

Gia tăng dân số và đô thị hóa: Tỷ lệ gia tăng dân số giai đoạn 2009 - 2019 là 

1,04%/năm; Tỷ lệ đô thị hóa năm 2010 là 19,53% đến năm 2019 là 19,84% (giai đoạn 

2010-2019 gia tăng 1,14%), đặc biệt tại hai khu vực có tỷ lệ đô thị hóa cao là T.P Yên 

Bái và T.X Nghĩa Lộ; Theo quyết định số 322/QĐ-TTg ngày 21/03/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh 

Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, cho thấy đến năm 2030 tỷ lệ tăng dân 

số tự nhiên 0,9-0,95%, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 35%. Những điều này sẽ kéo theo đô 

thị hóa tiếp tục gia tăng phát thải CTR sẽ làm gia tăng ô nhiễm các nguồn nước, đất, ô 

nhiễm mùi.....vv làm suy giảm chất lượng môi trường. Việc phát triển và mở rộng các đô 

thị thu hút nhiều hoạt động sản xuất và thương mại, các hạ tầng phát triển kéo theo chất 

thải rắn phát sinh từ nhiều nguồn, có khối lượng và thành phần chất thải rắn gia tăng, 

phức tạp hơn; Đặc biệt T.P Yên Bái đến năm 2030 lên đô thị loại II, thị xã Nghĩa Lộ đến 

2030 lên đô thị loại III là các khu vực đô thị đã và sẽ tiếp tục phát sinh khối lượng CTR 

lớn nhất tỉnh.  

Phát triển công nghiệp: Nguồn phát sinh CTR công nghiệp tương đối lớn thứ 2 

sau CTR sinh hoạt; phát sinh chủ yếu từ các hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản, 

Chế biến lâm, nông sản, chế biến tinh bột sắn, sản xuất giấy đế; chế biến chè; sản xuất 

tinh dầu quế...; Sản xuất VLXD, gốm sứ từ các KCN (KCN Phía Nam, KCN Minh 

Quân, KCN Âu Lâu...vv) và CCN (CCN Sơn Thịnh, CCN Tây Cầu Mậu A, CCN Hưng 

Khánh....vv); Ngành công nghiệp là ngành ưu tiên phát triển trong thời gian tới như gia 

tăng tỷ lệ lấp đầy, mở rộng và phát triển thêm, vì vậy CTR từ công nghiệp tiếp tục sẽ là 

nguồn phát sinh lớn trong thời gian tới; ngoài ra CTR công nghiệp có khoảng 20% là 

chất thải rắn nguy hại, trong khi đó hiện nay trên địa bàn chưa có KXLCTR nguy hại sẽ 

tiềm ẩn nhiều rủi ro ô nhiễm môi trường cho địa bàn tỉnh Yên Bái.  

Phát triển dịch vụ-du lịch: Theo quyết định số 322/QĐ-TTg ngày 21/03/2018 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh 

tế-xã hội tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 cho thấy ngành dịch vụ sẽ 

là ngành ưu tiên phát triển (Du lịch sinh thái, thể thao giải trí, du lịch văn hóa, du lịch 

cộng đồng; dịch vụ vận tải....vv); định hướng tiếp tục thu hút đầu tư, đưa Yên Bái trở 

thành một trong những trung tâm du lịch lớn của vùng Bắc Bộ và của cả nước cho tương 

xứng với tiềm năng lợi thế của tỉnh (hồ Thác Bà, Suối Giàng, đèo Khau Phạ, ruộng bậc 

thang Mù Cang Chải,... ); Định hướng đến năm 2030 có khoảng 2.250.000 lượt khách 

điều này sẽ kéo CTR từ hoạt động du lịch –dịch vụ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.  

Phát triển hệ thống y tế: Các cơ sở y tế tiếp tục được đầu tư mở rộng phát triển, 

đặc biệt tại các cơ sở ý tế tuyển tỉnh (TP. Yên Bái), kéo theo gia tăng khối lượng CTR y 

tế trong thời gian tới; Mặt khác, CTR y tế có thành phần phức tạp, có tính độc hại và lây 

nhiễm cao. Vì vậy, chất thải rắn y tế gia tăng phát sinh trong thời gian tới sẽ làm áp lực 

lớn lên môi trường.  

Phát triển hệ thống điểm dân cư nông thôn tập trung: Theo quy hoạch xây dựng 

vùng tỉnh Yên Bái đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt cho thấy 
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sẽ đầu tư xây dựng 152 điểm trung tâm xã đảm bảo hạ tầng và thuận lợi cho dân cư sinh 

sống. Đầu tư phát triển các điểm dân cư nông thôn tập trung, kéo theo các hạ tầng và 

kinh tế phát triển, cuộc sống người dân được tốt hơn, chất lượng cuộc sống cao hơn, 

mức độ tiêu thụ và sản xuất hàng hóa nhiều hơn; Điều này sẽ gia tăng phát thải chất thải 

rắn cho các vùng nông thôn và gây áp lực ô nhiễm môi trường nông thôn.                 

Từ các nguyên nhân trên dự báo khối lượng CTR sẽ tiếp tục tăng mạnh và có 

thành phần phức tạp hơn trong thời gian tới. Hiện nay, hạ tầng thu gom và xử lý CTR 

đang còn thiếu và yếu chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế nếu trong thời gian tới không 

được đầu tư và cải thiện về hạ tầng thu gom và xử lý, CTR sẽ tiềm ần nhiều rủi ro cho 

môi trường tỉnh Yên Bái; Nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh và các địa phương còn 

nhiều khó khăn nên việc đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường nói chung, công tác 

quản lý CTRSH nói riêng trong thời gian tới  dự báo vẫn còn nhiều hạn chế. 

- Theo các đề án bảo vệ môi trường và đề án tăng cường năng lực quản lý CTR đã 

được phê duyệt của tỉnh Yên Bái, trong thời gian tới thu gom và xử lý CTR thực 

hiện như sau:  

Theo quyết định số 2311/QĐ-UBND, ngày 01/10/2020 của UBND tỉnh Yên Bái 

về việc ban hành đề án tăng cường năng lực quản lý CTR sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Yên 

Bái giai đoạn 2020-2025 định hướng đến năm 2030 cho thấy mục tiêu đến năm 2025: 

93% tổng lượng CTRSH phát sinh tại các đô thị được thu gom và xử lý đáp ứng yêu cầu 

về bảo vệ môi trường (phấn đấu tỷ lệ CTRSH xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp 

dưới 30% so với lượng chất thải được thu gom), 50% lượng CTRSH  nông thôn phát 

sinh được thu gom, xử lý tập trung;  Các bãi chôn lấp CTRSH tại các đô thị và nông 

thôn đã đóng cửa được cải tạo, xử lý, tái sử dụng đất; Đầu tư mới 13 lò đốt CTRSH tại 

các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh đảm bảo quy chuẩn QCVN 61-MT:2016/BTNMT- 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (07 lò đốt đầu tư từ ngân sách nhà nước và 06 lò đốt kêu 

gọi đầu tư từ nguồn xã hội hóa). Sau năm 2025 kêu gọi được nhà đầu tư xã hội hóa, dự 

kiến sẽ đầu tư 02 lò đốt CTRSH sử dụng công nghệ đốt có thu hồi năng lượng để phát 

điện; Nâng cấp, cải tạo lại bãi chôn lấp thành bãi chôn lấp hợp vệ sinh theo quy định; 

Đầu tư mới lò đốt CTRSH theo quy chuẩn QCVN 61 -MT:2016/BTNMT để thay thế lò 

đốt cũ; Sau khi đầu tư các khu xử lý CTRSH tập trung mới, tiến hành đóng cửa, xử lý ô 

nhiễm đối với toàn bộ các bãi chôn lấp rác thải trên địa bàn tỉnh. Theo mục tiêu định 

hướng của đề án cho thấy trong thời gian tới tỷ lệ thu gom CTR sẽ được nâng lên, các 

bãi chôn lấp CTR không hợp vệ sinh hiện nay sẽ dần được đóng cửa, cải tạo và đầu tư 

các lò đốt xử lý CTR mới đảm bảo kỹ thuật môi trường; Những điều này sẽ tác động tích 

cực đến vấn đề môi trường trong thời gian tới, sẽ hạn chế và khắc phục được tình trạng ô 

nhiễm môi trường từ CTR như hiện nay.  

Tuy nhiên, để thực hiện được như đề án tăng cường năng lực quản lý CTR sinh 

hoạt trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2025 định hướng đến năm 2030 đề ra phải 

là sự nỗ lực rất lớn của cấp chính quyền địa phương, tiềm lực ngân sách tỉnh cho môi 

trường đảm bảo để có thể khắc phục tình trạng ô nhiễm của các bãi chôn lấp CTR hiện 

nay (03 bãi rác là cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, 19 bãi chôn lấp quy mô 

cấp xã chưa hợp vệ sinh) và đặc biệt thu hút kêu gọi đầu tư 06 lò đốt CTR từ nguồn xã 

hội hóa; Vì vậy, chất thải rắn được coi là vấn đề gây áp lực lớn cho môi trường và tiềm 

ẩn nhiều nguy cơ gia tăng ô nhiễm cho môi trường tỉnh Yên Bái trong thời gian tới.   
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3.3.1.3. Giữ gìn và bảo tồn di sản thiên nhiên 

- Diễn biến di sản thiên nhiên hiện nay:  

Trong thời gian vừa qua, các cấp chính quyền tỉnh Yên Bái đã quan tâm, 

thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, một số chỉ tiêu vượt quy 

hoạch 3 loại rừng tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2020 (Tổng diện tích rừng vượt 

22.949 ha; Trong đó, rừng sản xuất vượt 22.090 ha, rừng phòng hộ vượt 1.219 ha, 

riêng rừng đặc dụng giảm 360 ha so với mục tiêu quy hoạch). Diện tích rừng ngày 

một phát triển, tình trạng chặt phá, khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản được 

kiểm soát tốt hơn, tỷ lệ che phủ rừng tăng từ 58,1% năm 2011 lên 63% vào năm 

2018 và giữ ổn định ở mức 63% trong các năm tiếp theo. Tuy nhiên, đối với rừng 

đặc dụng là loại rừng có tính đa dạng sinh học cao nhất trong ba loại rừng diện tích 

không đạt theo mục tiêu quy hoạch đề ra, tăng chủ yếu là rừng trồng (rừng trồng có 

tính đa dạng sinh học thấp, chủ yếu đơn loài như keo, bồ đề, bạch đàn, quế).  

 

(Nguồn: Số liệu hiện trạng rừng niên giám Thống kê tỉnh Yên Bái năm 2020) 

Hình 3. 1: Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2020 và Hiện trạng 

đất lâm nghiệp có rừng tỉnh Yên Bái năm 2020. 

Đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh đang đứng trước xu hướng suy giảm: Việc 

chuyển đổi diện tích rừng đặc biệt là chuyển đổi đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng 

tự nhiên… cho mục tiêu phát triển kinh tế như phát triển thủy điện, khai thác khoáng sản, 

phát triển du lịch… đã phần nào làm suy giảm chất lượng đa dạng sinh học và hệ sinh thái 

rừng; Một số loài cá quý như cá Lăng, cá Chiên, cá Bỗng trên lưu vực sông Hồng và các 

nháy phụ lưu sản lượng đang xu hướng suy giảm đáng kể. Số vụ vi phạm về phá rừng trái 

phép, khai thác rừng trái phép, săn bắt động vật hoang dã, cháy rừng trong giai đoạn đoạn 

2011-2020 hằng năm vẫn tiếp tục diễn ra; Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã không còn xuất 

hiện Báo lửa, Báo gấm, Báo hoa mai, Hổ như thời điểm năm 2000; Số loài thực vật quý 

trước đây khá phổ biến ở khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu và khu bảo tồn loài và sinh cảnh 

Mù Cang Chải có nhiều cây to nhưng hiện nay chỉ còn lại cây con (Điển hình như Lát 

hoa, Vù hương, Sến mật, Táu mật, Giổi găng, Chò chỉ, Vàng tâm xanh, Trai lý, Thông tre 
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lá ngắn, Đinh,...vv); Ngoài ra, trước tình trạng ô nhiễm môi trường nước mặt (tại một số 

điểm các khu vực chịu ảnh hưởng bởi hoạt động xả nước thải của các nhà máy giấy, khai 

thác khoáng sản....vv)  và ô nhiễm từ các khu xử lý CTR đang tiếp tục diễn ra trên địa bàn 

sẽ làm suy giảm đa dạng sinh học thủy vực, đất và tác động tiêu cực đến các hệ sinh thái. 

Vì vậy, với xu hướng như hiện nay báo hiệu tình trạng suy giảm đa dạng sinh học trên địa 

bàn tỉnh tiếp tục suy giảm trong thời gian tới.  

Các tác động đến di sản thiên nhiên trong thời gian tới:  

Gia tăng dân số, đô thị hóa và phát triển kinh tế -xã hội: Dân số gia tăng, kinh tế -

xã hội phát triển nhu cầu khai thác tai nguyên của con người cao hơn (phá rừng làm 

nương rẫy, khai thác lâm sản quá mức, săn bắn động vật trái phép, đánh bắt thủy sản 

bằng các biện pháp hủy diệt) điều này sẽ kéo theo suy giảm đa dạng sinh học; Ngoài ra, 

việc gia tăng phát triển kinh tế -xã hội trong thời gian tới kéo theo gia tăng các chất thải 

(nước thải, chất thải rắn) sẽ làm gia tăng rủi ro ô nhiễm môi trường nước, đất sẽ làm suy 

giảm đa dạng sinh học, đặc biệt đa dạng sinh học thủy vực (Theo quy hoạch tổng thể 

phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã phê 

duyệt tốc độ tăng GRDP bình quân từ 8%/năm trở lên giai đoạn 2021 – 2030); Ngoài ra, 

tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2030 đạt khoảng 35%, sẽ kéo theo mở rộng các độ thị lấn chiếm 

đất nông nghiệp, lâm nghiệp và san lấp các mặt nước làm thu hẹp các hệ sinh thái và 

làm suy giảm đa dạng sinh học (đặc biệt khu vực T.P Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ).  

Phát triển thủy điện: trên địa bàn tỉnh hiện nay có 24 nhà máy thủy điện đang vận 

hành với tổng công suất 489,9MW; Theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội 

tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã phê duyệt định hướng đến năm 

2030 có khoảng 25 thủy điện quy mô vừa trở lên và một số nhà máy thủy điện có công 

suất nhỏ. Xây dựng nhà máy thủy điện sẽ làm mất diện tích rừng tự nhiên và làm phân 

mảnh, ngắt quãng các hệ sinh thái thủy vực làm suy giảm đa dạng sinh học nghiêm 

trọng; Các khu vực xây dựng tập trung nhiều nhà máy thủy điện phần lớn trên các 

sông/suối/hồ thuộc địa bàn huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn. Xây dựng nhà 

máy thủy điện phần lớn đầu nguồn các dòng sông/suối vì vậy các lưu vực hạ lưu các 

dòng sông sẽ chịu ảnh lớn về chế độ thủy văn (mùa khô mực nước sẽ xuống thấp) và có 

thể gây hạn hán (Đặc biệt hiện nay một số NMTĐ có công suất lớn như NMTĐ Thác Bà 

công suất 120MW, NMTĐ Ngòi Hút 2 công suất 48MW, NMTĐ Văn Chấn công suất 

57MW, NMTĐ Trạm Tấu 30MW......và nhiều nhà máy thủy điện nhỏ); Điều này sẽ làm 

suy giảm mạnh đa dạng sinh học trên các lưu vực sông/hồ/suối có nhà máy thủy điện.  

Khai thác khoáng sản: Tỉnh Yên Bái có nguồn tài nguyên khoáng sản rất phong 

phú và đa dạng. Theo các tài liệu thu thập về địa chất khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên 

Bái có trên 372 khu vực mỏ, hiện đã cấp phép 240 khu vực (Tỉnh cấp 170 khu vực; Bộ 

cấp 70 khu vực); Theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Yên Bái đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã phê duyệt định hướng đến năm 2030 duy trì và 

mở rộng quy mô phù hợp đối với các cơ sở công nghiệp đang khai thác chế biến khoáng 

sản (fenspat, grafit, cao lanh, sản xuất bột đá, đá hạt,...). Khai thác khoáng sản đã và 

đang phá hủy nhiều hệ sinh thái như hệ sinh thái rừng, hệ sinh thái nông nghiệp, hệ sinh 

thái đất ngập nước làm suy giảm đáng kể diện tích các hệ sinh thái; Ngoài ra, quá trình 

khai thác, chế biến khoáng sản làm ô nhiễm nguồn nước sông, suối môi trường đất....vv 

làm suy giảm đa dạng sinh học thủy vực, suy thoái môi trường đất nghiêm trọng. Khu 
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vực diễn ra hoạt động khai thác khoáng sản chủ yếu trên địa bàn tập trung tại các huyện 

Lục Yên, Trấn Yên. Vì vậy, ngành khai thác khoáng sản là một trong những nguyên 

nhân tiếp tục làm suy giảm đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh.  

Phát triển giao thông: Giao thông là một trong các ngành tác động lớn đến hệ 

sinh thái cảnh quan, làm chia cắt các hệ sinh thái rừng, hệ sinh thái nông nghiệp, hệ sinh 

thái đất ngập nước và làm suy giảm đa dạng sinh học; hiện nay địa bàn tỉnh có 01 tuyến 

cao tốc, 05 tuyến Quốc lộ với tổng chiều dài 479,71km; mạng lưới đường giao thông 

nông thôn chiếm khoảng trên 70% chiều dài đường bộ toàn tỉnh; 02 tuyến đường thủy 

trên sông Hồng và trên hồ Thác Bà; Tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai nằm trên hành 

lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; hiện tại Yên Bái 

có 01 sân bay nằm sát thành phố, đây là sân bay quân sự cấp II...vv. Trong thời gian tới 

hạ tầng giao thông tiếp tục được đầu tư phát triển (xây dựng các đường kết nối liên 

vùng, liên tỉnh, tuyến đường tránh qua đô thị; ưu tiên các tuyến đường có tính kết nối 

với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, các tuyến đường kết nối liên tỉnh, liên vùng trong tỉnh; 

các tuyến đường quốc lộ; phối hợp đầu tư dự án phát triển vận tải đường thủy nội địa 

trên sông Hồng đoạn Việt Trì - Yên Bái - Lào Cai, cảng thủy nội địa và trung tâm 

logistics Văn Phú...vv) điều này sẽ tác động lớn đến các hệ sinh thái, mất không gian 

sinh sống của nhiều loài sinh vật và làm suy giảm đa dạng sinh học trên cạn và dưới 

nước.  

Phát triển nông nghiệp: Theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh 

Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã phê duyệt trong thời gian tới đến 

năm 2020, ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn tập trung và bền vững, 

gắn với chế biến sâu và mạng lưới phân phối tiêu thụ sản phẩm (Đẩy mạnh thâm canh 

tăng năng suất, đưa giống mới có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao vào sản xuất) 

những điều này sẽ làm suy giảm và mất đi các nguồn gen cây trồng, vật nuôi bản địa có 

giá trị về khoa học; Ngoài ra, trong sản xuất nông lâm nghiệp sẽ sử dụng gia tăng các 

phân bón hóa học, thuốc BVTV nhằm gia tăng năng suất cây trồng sẽ kéo theo mất cân 

bằng hệ sinh thái nông nghiệp, ô nhiễm các nguồn nước, đất sẽ làm suy giảm đa dạng 

sinh học.  

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất: Trước áp lực gia tăng phát triển kinh tế-xã hội 

gia tăng; Xu hướng chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp, mặt nước, lâm nghiệp sang 

các mục đích sử dụng phi nông nghiệp (đô thị hóa, phát triển công nghiệp, thương mại-

dịch vụ, ....vv) sẽ làm suy giảm đa dạng sinh học và hệ sinh thái tự nhiên trong thời gian 

tới.  

Ngoài ra, hiện nay người dân sinh sống tại các vùng đệm, vùng lõi các khu bảo 

tồn khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải và khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu 

đang còn quá khó khăn, dân trí thấp và chủ yếu là người dân tộc đã và đang gây áp lực 

lớn lên công tác bảo tồn Đa dạng sinh học: Diện tích các KBT lớn và rộng, trong khi đó 

đời sống của người dân xung quanh còn nghèo đã và đang áp lực cho công tác quản lý 

bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học của các khu bảo tồn. Người dân sinh sống trong 

vùng lõi của khu bảo tồn chủ yếu là dân tộc H’Mông trình độ dân trí còn thấp, thiếu đất 

để canh tác, do nhu cầu thiết yếu của người dân phải có đất để canh tác, khai thác sử 

dụng gỗ để làm nhà và đồ gia dụng ngày càng tăng cao, gây áp lực không nhỏ đến công 

tác QLBVR. Khi thành lập khu bảo tồn không có đánh giá cụ thể về tác động của người 
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dân đến công tác QLBVR để có kế hoạch cụ thể đồng thời các chính sách hỗ trợ cho 

người dân vùng lõi còn quá ít, các dự án sinh kế còn hạn chế cả về ngân sách cũng như 

số lượng để giảm sự tác động của người dân đến rừng.  

- Kế hoạch chiến lược bảo vệ di sản thiên nhiên trong thời gian tới tỉnh Yên Bái: 

Tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch hành động thực hiện chiến lược quốc gia về 

đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Theo quyết định số 845/QĐ-

UBND, ngày 11/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái); Tuy nhiên, hiện nay tỉnh 

chưa thực hiện được theo kế hoạch đề ra: chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu về đa dạng 

sinh học của tỉnh nên gây khó khăn trong công tác quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học 

(theo kế hoạch đề ra giai đoạn 2016-2020 xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học, an 

toàn sinh học); So với thời điểm năm 2014 đến hiện nay chưa thành lập được thêm khu 

bảo tồn nào mới (trong khi đó Yên Bái còn nhiều khu đang có tính đa dạng sinh học cao, 

có tiềm năng đáp ứng tiêu chí thành lập khu bảo tồn như Tân Phượng, huyện Lục Yên, 

Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn và một số khu vực đất ngập nước có tiềm năng như 

Ngòi Thia, vùng sông Chảy - Hồ Thác Bà); Nguồn lực tài chính cho công tác bảo tồn đa 

dạng sinh học tỉnh còn nhiều hạn hẹp, kinh tế tỉnh Yên Bái vẫn đang còn nhiều khó khăn 

nên việc đầu tư ngân sách cho công tác bảo tồn trong thời gian tới dự báo tiếp tục còn 

nhiều khó khăn, ngoài ra trước áp lực phát triển kinh tế trong thời gian tới sẽ là mối đe 

dọa lớn trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học của địa phương. 

3.3.1.4. Ảnh hưởng của các loại hình thiên tai 

Từ năm 2010 đến tháng 11/2020 hầu như năm nào cũng xảy ra các loại hình 

thiên tai như lũ quét, lũ ống, sạt lở đất... và nhịp điệu xu hướng ngày càng tăng. Về 

thiệt hại do thiên tai gây ra từ năm 2010 đến tháng 11/2020 đã làm: 150 người chết và 

mất tích, 139 người bị thương; 848 nhà bị sập đổ trôi hoàn toàn. Ngoài những thiệt hại 

chính đã nêu trên, trên địa bàn tỉnh Yên Bái còn chịu nhiều thiệt hại khác do thiên tai 

gây ra, ước tính thiệt hại khoảng 3.473 tỷ đồng2. Đặc biệt các xã nằm ven sông Hồng 

thuộc huyện Trấn Yên, Văn Yên, thành phố Yên Bái và các xã nằm ven sông Chảy 

thuộc huyện Lục Yên trong giai đoạn 2011-2020 theo thống kê có 2 trận lũ ống, lũ 

quét sạt lở đất gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản trên địa bàn. Trước xu hướng 

phát triển kinh tế và biến đổi khí hậu như hiện nay, dự báo trong thời gian tới các thiên 

tai như lũ quét, lũ ống, sạt lở đất, nứt đất, cháy rừng....vv tiếp tục diễn ra trên địa bàn 

tỉnh.  

- Các tác động làm gia tăng tình trạng thiên tai trong thời gian tới:  

Theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Yên Bái đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2030 đã phê duyệt định hướng đến năm 2030 tỷ lệ che phủ rừng ổn 

định 63%, thời kỳ 2021 - 2030 có khoảng 25 thủy điện quy mô vừa trở lên; Tiếp tục 

đầu tư xây dựng, nâng cấp các tuyến đường tỉnh, ưu tiên đầu tư các tuyến huyết mạch, 

các tuyến đường ngang, hệ thống cầu vượt sông Hồng kết nối các vùng trong tỉnh với 

đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai và các tỉnh lân cận; Duy trì và mở rộng quy mô phù 

hợp đối với các cơ sở công nghiệp đang khai thác chế biến khoáng sản (fenspat, grafit, 

cao lanh, sản xuất bột đá, đá hạt,...). Những điều này sẽ kéo theo địa hình tiếp tục bị 

tác động bởi các hoạt động khai thác khoáng sản, xây dựng giao thông và các hoạt 

                                                           
2 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái.  
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động xây dựng khác trong thời gian tới sẽ làm gia tăng bê tống hóa, san lấp lấn chiếm 

các hệ sinh thái tự nhiên chứa nước, chắn ngang các dòng chảy thoát lũ, phá vỡ địa 

hình và kết cấu vật lý của đất điều này sẽ làm gia tăng lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, nứt 

đất, động đất....vv; Ngành thủy điện tiếp tục phát triển trong thời gian tới sẽ làm suy 

giảm diện tích rừng đầu nguồn, làm suy giảm lưu lượng nước các dòng sông vào mùa 

khô làm gia tăng hạn hán cho các vùng hạ lưu và vào mùa mưa lũ các rủi ro như xả lũ 

đập thủy điện, vỡ đập sẽ làm gia tăng tình trạng ngập lụt, lũ quét phía hạ lưu các sông 

(đặc biệt trên các lưu vực sông/suối như Nậm Đông, Ngòi Hút, Khao Mang, Thác Cá, 

....; Phần lớn các nhà máy thủy điện tập trung ở huyện Mù Cang Chải, huyện Văn 

Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Văn Yên).  

Năng lực chống chịu của cơ sở hạ tầng nhất là công trình giảm lũ, ngăn lũ trên 

sông suối của tỉnh Yên Bái nói riêng và các tỉnh miền núi phía Bắc nói chung thì còn 

yếu và dễ bị tổn thương khi có thiên tai. Các công trình thủy lợi chủ yếu là các công 

trình đập dâng kênh dẫn phục vụ tưới, tiêu, cấp nước, không có năng lực phòng chống 

lũ; Các công trình hồ chứa nước đều là các công trình hồ chứa nhỏ có tràn tự do, 

không có dung tích phòng lũ nên khả năng cắt lũ, phòng lũ hạn chế.   

Còn một bộ phận dân cư vẫn sinh sống ở những khu vực có nguy cơ cao về lũ 

ống, lũ quét và sạt lở đất nhưng mà các địa phương cũng chưa có đủ nguồn lực để thực 

hiện di dời người dân đến nơi an toàn. Nguồn lực dành cho công tác phục hồi, tái thiết 

sau thiên tai còn rất hạn chế so với nhu cầu của các địa phương trong khí hậu quả của 

thiên tai thì nặng nề cần nhiều thời gian và nguồn lực để khắc phục nhất là hệ thống 

công trình phòng chống thiên tai và hệ thống cơ sở hạ tầng. 

Những nguyên nhân này, sẽ làm cho tình trạng thiên tai tiếp tục gia tăng trong 

thời gian tới; các loài hình thiên tai có khả năng tiếp tục xảy ra như sau:  

- Trượt lở đất đá: Xảy ra vào mùa mưa; trạng thái này thường xảy ra khi lớp vỏ 

phong hóa dày, vật chất trên sườn dốc bị thấm đẫm nước, chân sườn bị hụt hẫng, vận 

động kiến tạo và cấu trúc địa chất thuận lợi. Theo kết quả điều tra, đánh giá và phân 

vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam - Bản đồ phân 

vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá khu vực tỉnh Yên Bái tỷ lệ 1:50.000 (năm 2015) 

cho thấy: Đánh giá tổng thể theo đơn vị hành chính cấp tỉnh trong toàn bộ các vùng 70 

miền núi Việt Nam thì Yên Bái được xác định là tỉnh có mức độ nguy cơ TLĐĐ cao. 

Đánh giá tổng thể ở từng khu vực theo đơn vị hành chính cấp huyện thì trong số 9 

huyện của tỉnh Yên Bái, có 3 huyện được xác định có nguy cơ TLĐĐ rất cao (Mù 

Cang Chải, Trạm Tấu và Văn Yên), 3 huyện được xác định có nguy cơ TLĐĐ cao 

(Lục Yên, Trấn Yên và Văn Chấn) và 3 huyện được xác định có nguy cơ TLĐĐ trung 

bình (Yên Bình, TP. Yên Bái và TX. Nghĩa Lộ). Trước diễn biến xu thế khí hậu là 

lượng mưa sẽ gia tăng vào mùa mưa và số trận mưa lớn (mưa cực đoan) xu hướng 

nhiều hơn trong thời gian tới, điều này sẽ kéo tình trạng sạt lở đất đá theo xu hướng 

nhiều hơn trong thời gian tới.  
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Nguồn: Bản đồ phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá khu vực tỉnh Yên 

Bái tỷ lệ 1:50.000.  

Hình 3. 2: Sơ đồ phân vùng cảnh báo nguy cơ TLĐĐ khu vực tỉnh Yên Bái 

- Lũ lụt, lũ quét: Lũ quét xuất hiện là sự tổ hợp của các yếu tố như Mưa lớn 

(>300 mm) tập trung, độ dốc lớn (>25o ), kết cấu đất bở rời (thổ nhưỡng), địa hình 

lượn sóng, lớp phủ thực vật thưa thớt; Từ thực tiễn của tỉnh Yên Bái là địa hình dốc, 

đồi núi trọc, mưa cục bộ với cường độ cao, nên khi có mưa rào thời gian kéo dài từ 10 

đến 15 giờ hoặc mưa với cường độ cao từ 1 đến 3 giờ là sinh lũ quét, nên Yên Bái là 

một trong những địa phương thường xuyên chịu thiệt hại do lũ quét; Lũ quét xảy ra 

chủ yếu các khu vực huyện Trạm Tấu, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Mù Cang Chải, huyện 

Văn Chấn. Còn lũ lụt sẽ xảy ra chủ yếu khu vực thấp trũng hai bên bờ sông như các 

khu vực dọc theo sông Hồng, sông Chảy. Kết hợp với xu hướng khí hậu trong thời 

gian tới là lượng mưa sẽ gia tăng vào mùa mưa và số trận mưa lớn (mưa cực đoan) xu 

hướng nhiều hơn, điều này sẽ kéo tình trạng lũ lụt, lũ quét theo xu hướng gia tăng trên 

địa bàn.  
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 Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái  

Hình 3. 3: Bản đồ phân vùng nguy cơ xảy ra lũ quét tỉnh Yên Bái 

- Nắng nóng và hạn hán: Các đợt nắng nóng xảy ra chủ yếu do chịu ảnh hưởng 

của áp thấp nóng phía tây và đang xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây; Diễn 

biến nắng nóng gay gắt (số ngày có nhiệt độ tối cao >37 oC) trên địa bàn tỉnh Yên Bái 

tại các trạm khí tượng Yên Bái, Nghĩa Lộ và Lục Yên được thể hiện hình sau. Giai 

đoạn 1960-2020 cho thấy số ngày nắng nóng gay gắt đều có xu thế tăng ở hầu hết các 

khu vực trên địa bàn tỉnh Yên Bái, tăng nhiều nhất là ở khu vực trạm Nghĩa Lộ (xấp xỉ 

0,107 ngày/năm) và tăng ít nhất là ở khu vực trạm Lục Yên (khoảng 0,028 ngày/năm); 

Riêng tại trạm Mù Cang Chải, không có ngày nắng nóng gay gắt nào trong suốt thời kỳ 

đánh giá. Ngoài ra, với đặc điểm địa hình, thủy văn có nhiều sông suối có độ dốc lớn 

nên vào mùa khô thường khô hạn kết hợp lượng mưa vào mùa khô xu hướng suy giảm 

sẽ kéo theo tình trạng hạn hán gia tăng vào mùa khô.  

- Nứt đất, nứt đất ngầm: Trong quá trình xây dựng, những hoạt động đóng cọc 

bê tông, san ủi mặt bằng, đầm nén sẽ tạo ra sự thay đổi kiến trúc địa tầng gây ra hiện 

tượng có các vùng đất thụt lún, làm đứt gãy kiến tạo hiện đại cắt qua sẽ tạo ra hiện 

tượng nứt đất các vùng lân cận. Quá trình khai thác các tuyến đường, sự vận chuyển 
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hàng hóa với trọng tải và cường độ lớn sẽ làm cho các tuyến đường bị thụt lún cũng 

gây hiện tượng nứt đất các vùng xung quanh. Đáng lưu ý là các công trình thủy lợi 

được xây dựng tại miền núi như hệ thống thủy lợi Vân Hợi - Mường Lò; Trong quá 

trình xây dựng và hoạt động rất có thể tạo ra các vùng đất sạt lún gây nguy cơ nứt đất 

các vùng lân cận. Ngoài ra, khai thác và trồng mới rừng, nếu không được tính toán, 

quản lý theo quy luật phát triển tự nhiên của rừng, rất có thể diện tích rừng sẽ bị thu 

hẹp và diện tích đồi trọc và diện tích rừng bị phá hủy sẽ tăng nhanh theo đà phát triển 

công nghiệp có thể dẫn đến việc tạo ra các vết nứt (đặc biệt tại các sườn đồi, núi). 

- Tai biến động đất: Tỉnh Yên Bái trong thời gian tới có khả năng tiềm ẩn rủi ro 

tai biến động đất. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 110 Giấy phép khai thác còn 

hiệu lực (của 94 doanh nghiệp); Là địa phương có tiềm năng khai thác khoáng sản lớn; 

Trong quá trình hoạt động khai thác khoáng sản nếu các chủ mỏ không tuân thủ các 

biện pháp kỹ thuật trong khai thác, nổ mìn, việc khai thác với cường độ lớn, với hoạt 

động nổ mìn của nhiều mỏ diễn ra trong cùng một thời điểm sẽ có thể chấn động mạnh 

tạo ra tâm chấn dẫn đến động đất. Các công trình thủy điện, tiếp tục được xây dựng 

trong thời gian tới; Đối với các công trình thủy điện đang thi công, các công việc như 

nổ mìn để san ủi mặt bằng, hoạt động đóng cọc bê tông, đầm móng, hoạt động của các 

loại máy móc sẽ tạo ra các tâm chấn có thể gây động đất ở mức độ và cường độ nhẹ. 

Các khu vực nông thôn hiện nay vẫn chủ yếu đang sử dụng nguồn nước ngầm, trong 

quá trình khai thác có thể sẽ gia tăng sụt lún làm thay đổi cấu trúc môi trường địa chất 

dẫn đến sập đổ dưới sâu, sẽ gây ra động đất cục bộ. Ngoài ra, yếu tố địa hình, địa chất 

địa bàn tỉnh có nhiều hệ thống đồi núi cao và hang động như hệ thống núi Hoàng Liên 

Sơn chiếm toàn bộ phía hữu ngạn sông Hồng, độ cao trung bình 1700 - 2000 m; Hệ 

thống núi Con Voi kẹp giữa sông Hồng và sông Chảy có độ cao trung bình 400 - 1400 

m; hệ thống núi đá vôi xen giữa các dãy núi đất, đồi thấp nằm ở phía đông và đông bắc 

hồ Thác Bà....vv trải qua thời gian dài kiến tạo và vận động, các dãy núi cao và hệ 

thống hang động rất có nguy cơ gây ra các trận sạt lở núi, sập trần hang động tự nhiên 

hoặc do tác động nhân sinh… đều có thể gây ra các rung động, tạo động đất.  

- Cháy rừng: trong giai đoạn 2016 - 2020, trên địa bàn tỉnh Yên Bái xảy ra 09 

vụ cháy rừng với tổng số diện tích rừng bị cháy là 692,2ha, trong đó: Huyện Trạm Tấu 

xảy ra 03 vụ cháy rừng diện tích 585,7 ha (tập trung ở các xã Túc Đán, xã Bản Mù); 

huyện Mù Cang Chải xảy ra 04 vụ cháy rừng diện tích 100,8 ha (tập trung ở các xã 

Kim Nọi, Dế Xù Phình, Lao Chải); huyện Trấn Yên xảy ra 01 vụ cháy rừng diện tích 

1,2 ha (rừng khoanh nuôi tại xã Kiên Thành); huyện Văn Chấn xảy ra 01 vụ cháy rừng 

diện tích 4,5 ha (rừng trồng Chè, Quế tại xã Nậm Mười). Với xu hướng nhiệt độ gia 

tăng trong thời gian tới, kết hợp nắng nóng khô hạn nhiều hơn, sẽ kéo theo rủi ro cháy 

rừng gia tăng trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong thời gian tới. Ngoài ra, trên địa bản tỉnh 

dân tộc thiểu số đang chiếm tỷ lệ lớn, đời sống của các vùng dân tộc vẫn chủ yếu dựa 

vào rừng nên việc đốt rừng làm nương rẫy gây cháy rừng vẫn sẽ tiếp tục xảy ra trong 

thời gian tới.   

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 14/TB-VPCP ngày 08 

tháng 01 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ, tiếp tục xây dựng phương án bố trí ổn 

định dân cư giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 điều này sẽ hạn chế 

được những thiệt hại lớn về người và của do các thiên tai như lũ ống, lũ quét, sạt lở đất 

trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tuy nhiên, trong thời gian qua thực hiện dự án cho thấy còn 
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nhiều tồn tại và hạn chế do nguồn vốn bố trí kế hoạch hàng năm thực hiện Chương 

trình trên địa bàn tỉnh dựa chủ yếu vào từ nguồn vốn do Trung ương cấp, ngân sách 

tỉnh chưa thể bố trí cân đối được; trong quá trình thực hiện Chương trình phải vận 

dụng nhiều văn bản, chính sách của các Bộ, Ngành, trong khi đó trình độ năng lực của 

cán bộ thuộc các xã vùng cao, vùng sâu trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, dẫn đến một số 

nơi chưa đáp ứng được yêu cầu của Chương trình đề ra; Quỹ đất ở và đất canh tác ở 

các xã vùng cao, vùng ĐBKK ít, chủ yếu diện tích đất được quy hoạch cho phát triển 

rừng phòng hộ, nên khó khăn cho quá trình bố trí sắp xếp dân cư. 

Kế hoạch phòng chống thiên tai tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 theo quyết 

định số 571/QĐ-UBND, ngày 02/4/2021: Kế hoạch từ năm 2021-2025 đầu tư sửa 

chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn 96 hồ chứa, kinh phí 734,4 tỷ đồng; Nâng cấp công 

trình cấp nước sinh hoạt nông thôn là 50 dự án với tổng kinh phí đầu tư 80,859 tỷ 

đồng; Lắp đặt xây dựng hệ thống quan trắc chuyên dùng phục vụ phòng chống thiên 

tai tại 41 hồ chứa; Nâng cấp sửa chữa đê điều dự kiến đầu tư xây dựng tổng số 13 dự 

án đê, kè kết hợp phòng chống thiên tai; Dự án bố trí dân cư vùng thiên tai các huyện 

Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên, Trấn Yên, Lục Yên, Yên Bình và thị 

xã Nghĩa Lộ với tổng kinh phí 304.900 triệu đồng...........vv. Kế hoạch đã cụ thể hóa và 

triển khai đồng bộ các giải pháp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác điều hành, tăng 

cường sự gắn kết và phối hợp thực hiện các kế hoạch hành động của ngành, địa 

phương trong việc thực hiện phòng chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai; Nếu trong thời 

gian tới địa phương triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra sẽ giảm thiểu đáng kể 

những rủi ro thiên tai tỉnh Yên Bái. 

3.3.1.5. Chất lượng không khí 

*Các hoạt động giao thông, vận tải: 

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 

- 2020, định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt tại Quyết 

định số 979/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 có mục tiêu đến năm 2020 lượng phương tiện 

giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh là: Phương tiện vận tải hàng hóa có 8.859 chiếc; 

phương tiện chở khách dưới 9 ghế các loại có 4.721 chiếc; xe khách từ 10-45 ghế có 

658 chiếc; có 3 phương tiện chất lượng cao hoạt động; tất cả các trung tâm thị trấn, thị 

tứ đều có phương tiện vận tải hành khách bằng taxi chủng loại từ 5-7 chỗ, tối thiểu tại 

các huyện, thị xã trong tỉnh có ít nhất từ 15-20 phương tiện, địa bàn thành phố Yên Bái 

tối thiểu có 150 xe thường xuyên phục vụ 24/24h. Định hướng đến năm 2030 vận tải 

tiếp tục tăng trưởng nhanh nhầm đáp ứng nhu cầu vận tải đang dạng của xã hội. 

Tính đến nay, toàn tỉnh có 06 doanh nghiệp vận tải hành khách theo tuyến cố 

định hoạt động trên 147 tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh và 28 tuyến vận tải khách 

cố định nội tỉnh. Chưa có vận tải khách công cộng bằng xe buýt, có 03 đơn vị vận tải 

taxi với 237 đầu xe và 147 đơn vị kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng. 
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Bảng 3. 2: Hiện trạng phương tiện vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Yên Bái 

Phân nhóm phương 

tiện vận tải 
Số lượng  

Có kinh doanh 

vận tải 

Không kinh 

doanh vận tải 

Ô tô từ 9 ghế trở xuống 8.111 237 7.874 

Ô tô khách 10 - 24 ghế  300 141 159 

Ô tô khách 25 -40 ghế  761 569 192 

Ô tô khách > 40 ghế  105 97 08 

Ô tô tải < 2T  2.801 305 2.496 

Ô tô tải ≥2T - 7T  7.141 1.330 5.811 

Ô tô tải ≥7T - 20T  8.290 1.765 6.525 

Ô tô đầu kéo  131 73 58 

Rơmooc, Sơmi-rơmooc  293 224 69 

(Nguồn: Sở GTVT tỉnh Yên Bái, năm 2020) 

Tốc độ tăng trưởng các phương tiện giao thông có sự gia tăng nhanh chóng dẫn 

đến lượng nhiên liệu sử dụng cũng gia tăng tỷ lệ thuận theo nó. Theo Bộ Giao thông 

Vận tải, ngành giao thông vận tải đóng góp khoảng 22,6% tổng lượng phát thải khí nhà 

kính theo phân ngành năng lượng. Trong đó, xe máy chiếm tỉ trọng lớn trong sự phát 

thải các chất ô nhiễm CO, VOC, TSP, còn ô tô con và ô tô các loại chiếm tỉ trọng lớn 

trong sự phát thải SO2, NO2.  

Mỗi loại nhiên liệu sử dụng sẽ phát thải các loại khí thải khác nhau. Các động 

cơ diesel thải khói đen gấp 7,5 lần so với động cơ xăng nhưng các động cơ xăng gây 

phát thải chứa chì; động cơ sử dụng diesel không chứa chì, nhưng lại thải ra nhiều hạt 

lơ lửng trong không khí. 

Tuy nhiên, sự phát thải của các phương tiện cơ giới đường bộ phụ thuộc rất 

nhiều vào chủng loại và chất lượng phương tiện, nhiên liệu, đường xã... Theo Tài liệu 

đánh giá nhanh của WHO3, nhìn chung, xe có tải trọng càng lớn thì hệ số phát thải ô 

nhiễm càng cao, sử dụng nhiên liệu càng sạch thì hệ số phát thải ô nhiễm càng thấp. 

Việc phát sinh khí thải, bụi còn phụ thuộc vào chất lượng đường xá, kết cấu 

đường giao thông. 

  

Tỷ lệ mạng lưới đường bộ tỉnh Yên Bái Tỷ lệ kết cấu mặt đường giao thông nông thôn 

                                                           
3 Đánh giá nguồn gây ô nhiễm không khí, nước và đất – Phần 1, WHO, 1993 
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Nguồn: Nhóm nghiên cứu phương án phát triển GTVT tỉnh Yên Bái - Viup 

Hình 3. 4: Tỷ lệ mạng lưới đường bộ và kết cấu mặt đường GTNT tỉnh Yên Bái 

Nhìn trên biểu đồ cho thấy, mạng lưới giao thông đường bộ tỉnh Yên Bái phần 

lớn là giao thông nông thôn với tỷ lệ 71%. Kết cấu mặt đường giao thông nông thôn 

của tỉnh Yên Bái với đường đất vẫn rất cao (41%). Đây là nguyên nhân gây ô nhiễm 

bụi, khí thải tại một số khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. 

Theo định hướng Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Yên Bái giai 

đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 về kết cấu hạ tầng, giao thông nông thôn 

phấn đấu 100% đường huyện, đường xã đi lại được bốn mùa. Các tuyến đường huyện 

đạt tiêu chuẩn đường cấp V miền núi trở lên, đường xã tối thiểu đạt cấp B giao thông 

nông thôn trở lên. Tỷ lệ kiên cố hóa phấn đấu đường huyện đạt 70%, đường xã, thôn 

bản đạt từ 25% - 30%. Tuy nhiên, với chỉ tiêu phát triển tăng trưởng về phương tiện 

tham gia vận tải, khối lượng hàng hóa vận tải gia tăng thì kết cấu hạ tầng giao thông 

vẫn chưa đáp ứng được vấn đề đảm bảo môi trường không khí trong giai đoạn tới. 

*Hoạt động công nghiệp: 

Trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 02 cơ sở sản xuất phát sinh nguồn khí thải lớn là 

nhà máy xi măng Yên Bái của Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái phát 

sinh 37.537 m3/h và nhà máy xi măng Yên Bình của Công ty Cổ phần Xi măng Yên 

Bình phát sinh 96.250 m3/h. Ngoài ra, còn có một số cơ sở phát sinh nguồn khí thải 

không lớn của các nhà máy sản xuất gạch, sản xuất sứ cách điện, chế biến tinh bột sắn, 

chế biến chè, sản xuất giấy đế, sản xuất tinh dầu quế, sản xuất gỗ ván ép. Trong những 

năm gần đây, đã xuất hiện ô nhiễm cục bộ bởi thông số tổng bụi lơ lửng khu vực xung 

quanh 02 Nhà máy xi măng, cụm công nghiệp Đầm Hồng,… Đặc biệt Nhà máy Chế 

biến Graphite tại xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập 

đoàn Graphite Việt Nam phát thải mùi khét hóa chất từ Nhà máy ra môi trường xung 

quanh ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên. 

Hiện tại, đối với 02 Nhà máy xi măng trên địa bàn tỉnh, đã lắp đặt hệ thống xử 

lý bụi khí thải theo quy định, tình trạng gây ô nhiễm môi trường đã giảm so với trước 

đây. Nhiều cơ sở sản xuất, chưa đầu tư hệ thống xử lý bụi khí thải hoặc do các cơ sở 

đầu tư hệ thống xử lý bụi, khí thải chưa đảm bảo yêu cầu nên tình trạng xả bụi, khí thải 

không đạt QCVN ra ngoài môi trường vẫn còn, gây ảnh hưởng đến các hộ dân ở khu 

vực xung quanh. 

Theo Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 

2016-2020, định hướng đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định 3520/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2017, quy hoạch phát triển thăm dò, khai thác sử dụng đối với 15 nhóm, 

loại khoáng sản trên địa bàn 09 huyện, thành phố, thị xã, với tổng số 189 khu vực. 

Thực hiện điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Yên Bái đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1284/QĐ-

UBND ngày 10 tháng 7 năm 2017, giai đoạn đến năm 2030: phấn đấu thu hút đầu tư 

lấp đầy các khu, CNN, mở rộng diện tích KCN Minh Quân và KCN Âu Lâu, mỗi khu 

đạt 200 ha; Mở rộng các CCN lên tối đa mỗi cụm 75ha; Phát triển ngành công nghiệp 

khai thác và chế biến khoáng sản: tăng sản lượng khai thác và chế biến một số loại 
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khoáng sản như: Grafit, đá vôi trắng, khai thác, tuyển quặng sắt, luyện gang – thép, 

quặng chì, kẽm, đồng, Thạch anh; Phát triển ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây 

dựng: thay đổi công nghệ sản xuất gạch bằng công nghệ hiện đại, tăng sản lượng sản 

xuất các loại gạch xây và vật liệu xây dựng thông thường. 

Tuy nhiên, phát triển công nghiệp làm gia tăng các dòng thải khí thải xả vào 

môi trường có nguy cơ dẫn đến ô nhiễm môi trường không khí ảnh hưởng tới cuộc 

sống và tác động tới sức khỏe cộng đồng dân cư xung quanh. Đặc biệt, các vấn đề ô 

nhiễm môi trường không khí tại các cơ sở sản xuất hiện nay vẫn chưa được xử lý triệt 

để. 

3.3.3. Tác động của biến đổi khí hậu đến các vấn đề môi trường chính   

Theo kịch bản BĐKH 2020 của Bộ tài Nguyên và Môi trường cho thấy tỉnh 

Yên Bái trong giai đoạn tới: Đến giữa thế kỷ số ngày nắng nóng và số tháng hạn có xu 

hướng gia tăng; Lượng mưa cực trị 1 ngày 5 ngày có xu hướng gia tăng. Đến giữa thế 

kỷ lượng mưa trung bình năm có xu hướng gia tăng (tăng chủ yếu mùa hè và mùa thu; 

mùa đông tăng ít; Còn mùa xuân lượng mưa giảm -1,5 đến -6,7%); Nhiệt độ các mùa 

có xu hướng gia tăng từ 1,5-2,3ºC. Bão và ATND xu hướng hoạt động của bão và áp 

thấp nhiệt đới có xu thế dịch chuyển về cuối mùa bão, nếu phân chia cấp độ, số lượng 

bão yếu và trung bình có xu thế giảm trong khi số lượng bão mạnh đến rất mạnh lại có 

xu thế tăng rõ rệt.  

3.3.3.1. Tác động đến môi trường nước  

Tác động BĐKH chủ yếu đến trữ lượng nước:  

Theo số liệu trong quá khứ cho thấy, tại trạm Yên Bái dòng chảy có xu thế giảm 

trong những năm gần đây. Cho thấy mức độ thiếu hụt nước tại tỉnh Yên Bái càng gia 

tăng trong những năm qua. Tuy nhiên xảy ra một số đỉnh lũ lớn 1971, và mùa kiệt 

thiếu hụt nước nghiêm trọng từ năm 2000 trở lại đây. 

 

(Nguồn: Kế hoạch hành động ứng phó BĐKH tỉnh Yên Bái, năm 2020) 
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Hình 3. 5: Diễn biến đặc trưng dòng chảy tại trạm Yên Bái, thời kỳ 1956-2018 

Theo kịch bản BĐKH  cho thấy xu hướng biến đổi khí hậu đến giữa thế kỷ 21 là 

nhiệt độ gia tăng, số ngày nắng nóng có xu hướng gia tăng, lượng mưa vào mùa khô 

xu hướng suy giảm, điều này sẽ tác động lớn đến tài nguyên nước. Tài nguyên nước 

của Yên Bái rất dồi dào, có nhiều sông, hồ lớn; Tuy nhiên, với đặc điểm địa hình có 

nhiều sông suối có độ dốc lớn dẫn đến vào mùa cạn tình trạng thiếu hụt dòng chảy và 

thiếu hụt nước phục vụ các hoạt động sản xuất có xu thế gia tăng. Mùa kiệt trên các 

sông thuộc tỉnh Yên Bái bắt đầu từ tháng 10 đến đến tháng 4 năm sau; Trong mùa kiệt 

dòng chảy trung bình rất nhỏ; Tháng có dòng chảy nhỏ nhất thường là tháng 3 và tháng 

4; Lượng dòng chảy mùa kiệt so với cả năm chiếm tỷ lệ rất nhỏ; Tổng lượng dòng 

chảy các tháng mùa kiệt chỉ chiếm khoảng 20-25% tổng lượng dòng chảy năm. 

Theo kịch bản BĐKH cho thấy lượng mưa năm đến giữa thể kỷ 21 có xu hướng 

gia tăng 9%, tuy nhiên vào mùa khô lượng mưa xu hướng suy giảm -1,5%; Đến giai 

đoạn giữa thế kỷ 21 theo kịch bản RCP 4.5 tính toán mức biến đổi dòng chảy trung 

bình 3 tháng mùa kiệt so với trung bình thời kỳ chuẩn (1986-2005) của các trạm Yên 

Bái là giảm -0,9%, trạm Thác Bà giảm -1,8% và trạm Ngòi Thia giảm -6,1%. Những 

điều này dẫn đến thiếu hụt trữ lượng nước vào mùa khô, sẽ tác động lớn đến nguồn 

nước cấp cho hoạt động sinh hoạt và sản xuất của người dân tỉnh Yên Bái.  

Ngoài ra, nhiệt độ xu hướng gia tăng làm tăng quá trình bốc hơi nước trong tự 

nhiên và nhu cầu dùng nước của người dân và các hoạt động sản xuất xu hướng sẽ cao 

hơn trong thời gian tới, điều này sẽ làm gia tăng suy giảm tài nguyên nước. 

3.3.3.2. Tác động đến hoạt động thu gom và xử lý CTR 

+ Gia tăng nhiệt độ dẫn đến quá trình phân hủy các chất thải rắn hữu cơ sẽ 

nhanh hơn (Thành phần hữu cơ trong chất thải rắn sinh hoạt chiếm tỷ lệ cao 41-70%), 

điều này dẫn đến việc thu gom, tập kết, lưu chứa chất thải rắn sẽ gặp khó khăn hơn, 

quá trình phân hủy các chất hữu cơ diễn ra nhanh dẫn đến phát tán mùi và các khí độc 

ra môi trường dẫn đến gia tăng ô nhiễm môi trường cho khu vực (Đặc biệt địa bàn tỉnh 

vẫn đang tiếp tục tồn tại 19 bãi chôn lấp tạm thời cấp xã).  

+ Lượng mưa thay đổi, các trận mưa lớn xảy ra nhiều hơn dẫn đến gia tăng 

nước rỉ rác tại các bãi tập kết tạm, trạm trung chuyển, bãi chôn lấp…vv và trong quá 

trình thu gom, vận chuyển rác, xử lý rác sẽ gặp khó khăn có thể gây tê liệt hệ thống 

vận hành làm ứ đọng tồn lưu lượng rác trong các khu dân cư, dẫn đến gia tăng ô nhiễm 

môi trường cho khu vực. Theo quyết định số 2311/QĐ-UBND, ngày 01/10/2020 của 

UBND tỉnh Yên Bái trong thời gian tới sẽ được đầu tư 13 lò đốt CTR sinh hoạt; với sự 

thay đổi yếu tố khí hậu như lượng mưa cực trị gia tăng, lượng mưa mùa hè và mùa thu 

gia tăng sẽ gây khó khăn hơn trong quá trình đốt CTR.  

3.3.3.3. Tác động đến di sản thiên nhiên 

Việc thay đổi nền nhiệt, chênh lệch nhiệt, gia tăng và phân bổ không đều lượng 

mưa trong mùa mưa, suy giảm và phân bổ không đều lượng mưa trong mùa khô, các 

hiện tượng cực đoan (nhiệt độ thấp trong mùa đông, số ngày nắng nóng gia tăng, lũ lụt, 

trượt lở đất...), các hiện tượng của BĐKH sẽ ảnh hưởng đến đa dạng sinh học như làm 
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thay đổi sự phân bổ của các loài do sự thay đổi về nền nhiệt, đặc biệt trong điều kiện 

địa hình núi cao như tỉnh Yên Bái (chênh lệch nhiệt độ cao), giảm nơi cư trú của các 

loài (do cháy rừng, mất diện tích rừng do lũ quét và sạt lở đất). Bên cạnh đó, các hiện 

tượng cực đoan của thời tiết sẽ làm gia tăng khả năng tuyệt chủng các loài quý hiếm.  

Nhiệt độ là yếu tố gây ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình cháy rừng như làm 

khô, làm độ ẩm không khí giảm và bề mặt đất nóng lên kéo theo số vụ cháy rừng do 

yếu tố khí hậu sẽ gia tăng trong thời gian tới, làm suy giảm và mất đị các hệ sinh thái 

tự nhiên, làm gia tăng tuyệt chủng các loài quý hiếm. Nhiệt độ tăng và tính biến động 

của nhiệt độ lớn hơn, kể cả các nhiệt độ cực đại và cực tiểu, cùng với biến đổi của các 

yếu tố thời tiết khác và thiên tai làm tăng khả năng phát triển sâu bệnh, dịch bệnh, dẫn 

đến giảm năng suất và sản lượng, tăng nguy cơ rủi ro đối với hệ sinh thái rừng, hệ sinh 

thái tự nhiên khác.  

Bảng 3.5 Số ngày nắng nóng nhất vào các thời kỳ trong thế kỷ XXI theo kịch bản 

RCP4.5 

STT Huyện/TP 

Trung bình thời kỳ 

cơ sở (1986-2005) 

(ngày/năm) 

Số ngày nắng nóng trong năm  

trung bình ở các thời kỳ trong thế kỷ 

XXI (ngày/năm) 

2021-2035 

1 TP. Yên Bái 2.2 5.1 

2 TX. Nghĩa Lộ 2.8 6.5 

3 Lục Yên 2.5 5.6 

4 Văn Yên 2.4 5.5 

5 Mù Cang Chải 0 0 

6 Trấn Yên 2.2 5.1 

7 Yên Bình 2.2 5.1 

8 Văn Chấn 2.8 6.5 

9 Trạm Tấu 2.8 6.5 

(Nguồn: Kế hoạch hành động ứng phó BĐKH tỉnh Yên Bái, năm 2020) 

Theo kết quả tính toán kịch bản BĐKH RCP4.5 (kịch bản phát thải trung bình) 

cho thấy số ngày nắng nóng có xu thế tăng nhanh qua các thời kì. Với sự thay đổi số 

ngày nắng nóng sẽ làm tăng nguy cơ cháy rừng ở tất cả các khu vực đặc biệt là các 

huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Yên vào các tháng trong mùa nóng 

và khô hanh. Do vậy, trong tương lai cần phải có các các giải pháp ứng phó kết hợp 

với các giải pháp phát triển rừng bền vững khác nhằm bảo vệ và phát triển hệ sinh thái 

rừng tự nhiên, khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải, khu bảo tồn thiên nhiên 

Nà Hẩu....vv.  
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Bảng 3.6. Nguy cơ tác động của BĐKH đến tài nguyên rừng tỉnh Yên Bái 

ST

T 

Thiên tai do 

BĐKH 
Loại rừng  

Nguy cơ tác động đến tài 

nguyên rừng tại Yên Bái 

2021-2035 

1 Nhiệt độ tăng 

Vành đai rừng nhiệt đới 

(Dưới 700m) 
Tăng nhẹ                

Vành đai rừng á nhiệt đới (700-

1800m) 
Nguy cơ giảm 

Vành đai rừng cận nhiệt đới núi 

cao (trên 1700m) 
Ổn định 

2 

Nguy cơ 

cháy rừng do 

khô hạn  

và nắng nóng 

Vành đai rừng nhiệt đới 

(Dưới 700m) 
Nguy cơ cao 

Vành đai rừng á nhiệt đới (700-

1800m) 
Nguy cơ thấp 

Vành đai rừng cận nhiệt đới núi 

cao (trên 1700m) 
Nguy cơ thấp 

3.3.3.4. Tác động đến thiên tai 

BĐKH đã và đang sẽ làm gia tăng lũ quét và các thiên tai khác cho tỉnh Yên Bái 

như hạn hán, khô hạn, giảm lượng mưa và các hiện tượng cực đoan trong mùa đông, 

mùa xuân. Thời tiết diễn biến bất thường nên các trận mưa với cường độ lớn đã xảy ra 

và khó dự báo trước, gây ra ngập úng cục bộ, lũ ống, lũ quét, trượt lở đất trên địa bàn 

tỉnh Yên Bái... Với đặc điểm về địa hình có độ dốc cao, thay đổi đột ngột, sự trượt lở 

đất sẽ có nguy cơ tiếp tục gia tăng khi có các hiện tượng bất thường về lượng mưa do 

BĐKH gây ra. Sự gia tăng và phân bố không đều về lượng mưa trong mùa mưa; sự suy 

giảm và phân bố không đều về lượng mưa trong mùa khô (mùa đông, mùa xuân); 

Mưa lớn, lũ lụt, lũ quét, xói mòn và sạt lở đất: Theo kịch bản BĐKH cho thấy, 

số ngày xảy ra hiện tượng mưa lớn gia tăng trong thế kỷ XXI trên toàn bộ địa bàn tỉnh 

Yên Bái. Hơn nữa, các hiện tượng cực đoan mưa lớn ở các thời đoạn khác nhau (lượng 

mưa giờ, lượng mưa một ngày lớn nhất – Rx1day, lượng mưa năm ngày lớn nhất – 

Rx5day) có xu thế tăng, có thể tăng lên đến 100% so với kỷ lục mưa đã từng xảy ra 

trong thời kỳ cơ sở. Do vậy, nguy cơ hiện hữu là xuất hiện các kỷ lục mưa lớn trong 

thế kỷ XXI. Đặc biệt đối với điều kiện địa phương ở tỉnh Yên Bái, nguy cơ xảy ra lũ 

lụt, lũ quét, sạt lở đất, … do mưa lớn là cao hơn và có khả năng xuất hiện các điểm 

thiên tai mới trong thế kỷ XXI. Các suối ngòi Thia và ngòi Lao là hai hệ thống suối có 

độ dốc lớn với hệ thống khe, suối nhánh phát triển, chảy qua các huyện Mù Cang Chải, 

Văn Chấn, Trạm Tấu, thị xã Nghĩa Lộ tạo ra vùng có nguy cơ lũ quét cao nhất tỉnh. 

Hầu như các trận lũ quét lớn đều xảy ra ở các khu vực này. Trong đó, thành phố Yên 

Bái nằm ở hạ lưu các sông, suối và với tốc độ đô thị hóa nhanh, khả năng tiêu lũ ngày 

càng kém dẫn đến thành phố là một trong những vùng có nguy cơ cao đối với lũ quét, 

ngập lụt nặng của tỉnh. Phần phía tả của sông Hồng của tỉnh bao gồm các huyện Lục 

Yên, Yên Bình thuộc phần trung lưu của hệ thống sông Chảy. Do đặc điểm địa hình 

dốc, nhiều khe, suối hẹp, dân cư thường sống tập trung ven suối nên vùng này cũng 

thường xuyên xảy ra lũ quét. 
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Bảng 3.7. Lượng mưa 5 ngày liên tiếp lớn nhất (Rx5day) vào các thời kỳ trong thế 

kỷ XXI theo các kịch bản RCP4.5 

STT Huyện/TP 

Trung bình 

thời kỳ cơ sở 

(1986-2005) 

(mm) 

Số ngày lượng mưa 5 ngày lớn nhất 

trong năm trung bình ở các thời kỳ 

trong thế kỷ XXI(mm) 

2021-2035 

1 TP. Yên Bái 471.1 540.8 

2 TX. Nghĩa Lộ 376.5 441.3 

3 Lục Yên 412.2 497.5 

4 Văn Yên 423.8 428.0 

5 Mù Cang Chải 331.5 393.8 

6 Trấn Yên 471.1 489.0 

7 Yên Bình 471.1 496.1 

8 Văn Chấn 376.5 399.5 

9 Trạm Tấu 376.5 399.1 

(Nguồn: Kế hoạch hành động ứng phó BĐKH tỉnh Yên Bái, năm 2020) 

 Khô hạn nghiêm trọng hơn vào mùa khô: Theo kịch bản của Bộ TNMT, lượng 

mưa trong các tháng chính mùa khô ở khu vực tỉnh Yên Bái giảm ở thế kỷ XXI so với 

thời kỳ cơ sở. Bên cạnh đó, tình hình khô hạn ở Yên Bái còn chịu sự tác động của các 

hoạt động điều tiết của hệ thống hồ-đập thủy điện (ở Trung Quốc và Việt Nam). Do 

vậy, tình hình khô hạn nghiêm trọng hơn trong các tháng mùa khô ở tỉnh Yên Bái được 

dự tính là gia tăng. 

3.3.3.5. - Tác động đến môi trường không khí  

Nắng nóng khô hạn xảy ra nhiều hơn sẽ kéo theo gia tăng cháy rừng trong thời 

gian tới, dẫn đến chất lượng môi trường không khí suy giảm; Diện tích rừng tỉnh Yên 

Bái rất lớn, vì vậy khả năng rủi ro cháy rừng do nắng nóng là rất cao. Những đám cháy 

sẽ sản sinh ra một lượng Nitơ Oxit khổng lồ; Hơn thế, cháy rừng còn giải phóng một 

lượng khói bụi và tàn tro lớn vào không khí. 

Ngoài ra, nắng nóng khô hạn xảy ra nhiều hơn sẽ làm gia tăng quá trình phân 

hủy các chất hữu cơ trong rác thải và nước thải sẽ làm gia tăng mùi hôi thối, gây ô 

nhiễm môi trường không khí.  

3.4. Đánh giá, dự báo xu hướng của các vấn đề môi trường chính trong 

trường hợp thực hiện quy hoạch 

3.4.1.  Đánh giá, dự báo xu hướng tích cực và tiêu cực của các vấn đề môi 

trường chính 

a) Dự báo xu hướng suy giảm trữ lượng và chất lượng nước  

a1) Suy giảm trữ lượng nước 

- Trữ lượng tiềm năng tài nguyên nước mặt:  

+ Yên Bái là tỉnh có tài nguyên nước ở mức dồi dào, chỉ tính lượng nước mặt 

nội sinh trên địa bàn tỉnh, thì lượng nước bình quân đầu người đạt khoảng 10.180 
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m3/người/năm, cao hơn gấp đôi trung bình khu vực Đông Nam Á (khoảng 4.900 

m3/người/năm).  

+ Yên Bái là tỉnh có tài nguyên nước ở mức dồi dào, chỉ tính lượng nước mặt 

nội sinh trên địa bàn tỉnh, thì lượng nước bình quân đầu người đạt khoảng 10.180 

m3/người/năm, cao hơn gấp đôi trung bình khu vực Đông Nam Á (khoảng 4.900 

m3/người/năm).  

+ Lượng nước mặt gồm nguồn nước từ ngoài lãnh thổ đến và nguồn nước nội 

sinh trên địa bàn tỉnh. Yên Bái có 2 sông lớn chảy qua nên hàng năm nhận được trung 

bình 24,3 tỷ m3 nước, trong đó: sông Thao chuyển qua Yên Bái 19 tỷ m3/năm, sông 

Chảy chuyển 5,3 tỷ m3/năm. Tổng lượng dòng chảy trung bình nhiều năm sinh ra trên 

địa bàn tỉnh Yên Bái đạt 8,47 tỷ m3/năm. 

- Trữ lượng tiềm năng tài nguyên nước dưới đất: Kết quả tính trữ lượng khai 

thác tiềm năng cho các lưu vực đã được phân chia trên địa bàn tỉnh Yên Bái là 

1.109.924 m3/ngày, trong đó lưu vực sông Chảy có trữ lượng lớn nhất 436.563 

(m3/ngày), lưu vực Ngòi Lao có trữ lượng thấp nhất 15.339 (m3/ngày). 

- Xu thế biến động trữ lượng nước: 

+ Đối với tài nguyên nước mặt: Theo các kết quả nghiên cứu trước đây, nhìn 

chung tài nguyên nước mặt trong vùng quy hoạch đang có xu hướng giảm, đặc biệt là 

sự suy giảm của dòng chảy mùa cạn ở lưu vực sông Thao và sông Chảy dẫn đến tình 

trạng thiếu nước, nhất là đối với sản xuất lúa, hoa màu trong vụ đông xuân. Nhu cầu 

dùng nước cho sinh hoạt vẫn đủ. Nhu cầu nước cho các ngành kinh tế còn thiếu ở tiểu 

lưu vực Sông Thao 3, Ngòi Lao. Tháng thiếu nước tập trung vào tháng 1, tháng 3 đây 

là các tháng mùa khô, thời gian nhu cầu nước cho nông nghiệp ở mức cao. Dự báo khu 

vực Sông Thao 3, Ngòi Lao trong tháng 1 chỉ đáp ứng 64%, 89%  nhu cầu nước cho 

nông nghiệp vào năm 2030; tháng 3 chỉ đáp ứng được 68%, 64%; Công nghiệp đáp 

ứng 70- 80% nhu cầu nước trong tháng 3 vào 2030 khi tỷ lệ lấp đầy là 100%. Theo 

định hướng ngành CN của tỉnh đến năm 2030 tỷ lệ lấp đầy là 70% thì nhu cầu nước 

vào các tháng thiếu nước vừa đủ theo nhu cầu. 

+ Đối với tài nguyên nước dưới đất: Với đặc điểm về địa hình, sông ngòi, thổ 

nhưỡng cũng như điều kiện về địa chất thủy văn trên tỉnh Yên Bái thấy rằng nguồn 

nước dưới đất chủ yếu tập trung trong các tầng chứa nước khe nứt, khe nứt karst. Mặt 

khác nguồn nước dưới đất có quan hệ mật thiết với nguồn nước mặt, do vậy trữ lượng 

nguồn nước dưới đất sẽ biến đổi tương ứng với trữ lượng nguồn nước mặt. Tuy nhiên 

nếu khai thác nước dưới đất quá mức nhằm phục vụ cho các mục tiêu phát triển KT-

XH cũng là nguyên nhân làm suy thoái cạn kiệt nguồn nước dưới đất do vậy cần định 

hướng khai thác và sử dụng nước dưới đất một cách hợp lý và hiệu quả. 

- Dự báo nhu cầu khai thác sử dụng tài nguyên nước: Nhu cầu nước cho tỉnh 

Yên Bái bao gồm nhu cầu sử dụng nước cho các ngành dùng nước khác nhau. Căn cứ 

hiện trạng khai thác sử dụng nước và các quy hoạch ngành, lĩnh vực có liên quan đến 

khai thác sử dụng nước trên địa bàn tỉnh, các ngành dùng nước trên các vùng đã được 

phân chia trên địa bàn tỉnh Yên Bái bao gồm:  

+ Nhu cầu dùng nước cho sinh hoạt và công nghiệp được căn cứ theo Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01/2021/TT-BXD. Đối tỉnh 
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Yên Bái, với khu vực đô thị chỉ tiêu là 150l/người/ngày; khu vực nông thôn chỉ tiêu 

80l/người/ngày; công trình công cộng 12% lượng nước sinh hoạt, tưới cây 10%,.. Như 

vậy, dựa vào dự báo dân số cho khu đô thị 389.471 người và nông thôn 573.193 người 

trong QH tỉnh có thể dự báo nhu cầu dùng nước sinh hoạt tới năm 2030 là 50,6 triệu 

m3/năm.  

+ Chỉ tiêu cho KCN, CCN tập trung là 20 m3/ha. Theo định hướng QH tỉnh đến 

năm 2030, tỉnh sẽ được quy hoạch 8 KCN (mở rộng KCN Minh Quân và thành lập 

mới 5KCN) và 25 CCN (mở rộng diện tích CCN Âu Lâu, CCN Yên Thế và thành lập 

mới 16 CCN) với tổng diện tích 3.368,21 ha. Như vây nhu cầu sử dụng nước cho công 

nghiệp được dự báo đến năm 2030 khoảng 45,63 triệu m3/năm. 

+ Nhu cầu dùng nước cho trồng trọt: Mức tưới cho cây trồng trên địa bàn tỉnh 

Yên Bái được tham khảo từ kết quả tính toán trong báo cáo “Điều chỉnh quy hoạch 

công trình thủy lợi giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2020 tỉnh Yên Bái” và 

báo cáo “Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Đà-Thao giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050”. Căn cứ tính toán dựa vào quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình thủy 

lợi QCVN 04-05:2012/BNNP TNT, chọn tần suất mô hình mưa tưới thiết kế để xác 

định nhu cầu cấp nước cho hệ thống tưới 85% (Kết quả tính toán nhu cầu nước cây 

trồng có xét đến biến đổi khí hậu cho thấy nhu cầu tăng trung bình khoảng 3%). 

Bảng 3. 16: Mức tưới cho các loại cây trồng đến năm 2030 (m3/ha) 

Lúa ĐX Lúa mùa Ngô Khoai lang Sắn Mía Lạc Chè 
Cây ăn 

quả 

5665 3.399 670 670 670 2.833 670 2.060 1.133 

Theo định hướng QH nông nghiệp của tỉnh, diện tích gieo trồng giai đoạn 2021 

– 2030 như sau: Cây lúa 25.960 ha/năm, cây ngô 26.000 ha/năm, cây rau các loại 

12.000 ha, cây sắn 8.000 ha, cây chè 7.000 ha, cây ăn quả 10.000 ha, cây dâu tằm 

2.000 ha, cây cao su 2.262 ha. Dựa trên chỉ tiêu tưới tiêu và diện tích cây trồng có thể 

dự báo nhu cầu sử dụng nước cho tưới tiêu đến năm 2030 khoảng 310.09 triệu m3/năm. 

+ Nhu cầu dùng nước đối với chăn nuôi: Theo phương án Quy hoạch tỉnh đến 

năm 2030, tổng đàn gia súc chính đạt 1.200.000 con (trâu: 130.000 con, bò: 55.000 

con, lợn 1.015.000 con); đàn gia cầm đạt 11,0 triệu con; đàn dê đạt 45.000 con. Chỉ 

tiêu nhu cầu dùng nước đối với từng vật nuôi được áp dụng theo Theo TCVN 

4454:2012, quy định nước dùng trong chăn nuôi tập trung, trong đó: Trâu, bò: 70 - 100 

l/ngđ/con; Lợn: 15 - 25 l/ngđ/con; Gia cầm: 1 - 2 l/ngđ/con thì nhu cầu sử dụng nước 

cho chăn nuôi gia súc, gia cầm khoảng 16,5 triệu m3/năm. 

+ Tiêu chuẩn dùng nước cho thủy sản hiện tại chưa có quy phạm vì vậy chỉ 

tham khảo một số kết quả nghiên cứu và các quy trình nuôi thủy sản của các địa 

phương. Nhu cầu nước cho 1 ha nuôi thuỷ sản nước ngọt trong 1 năm khoảng 13000 

m3/ha. Định hướng QH đến năm 2030 diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 22.500ha. Như 

vậy, dự báo nhu cầu sử dụng nước cho thủy sản đến năm 2030 khoảng 43,4 triệu 

m3/năm. 
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Kết quả tỉnh toán nhu cầu dùng nước tỉnh Yên Bái đến năm 2025 và 2030 như 

sau: 

Bảng 3. 17: Bảng nhu cầu sử dụng nước các ngành của tỉnh Yên Bái 

STT Ngành, lĩnh vực 
Nhu cầu dùng nước (triệu m3/năm) 

Năm 2025 Năm 2030 

1 Sinh hoạt 40,45 50,6 

2 Công nghiệp 38,88 45,63 

3 Nông nghiệp 350,4 369,99 

3.1 Trồng trọt 294,15 310,09 

3.2 Chăn nuôi 14,12 16,5 

3.3 Thủy sản 42,13 43,4 

  Tổng 429,73 466,22 

Nguồn: Phương án quy hoạch tài nguyên nước của tỉnh Yên Bái thời kì 2021 – 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 

Trong kỳ quy hoạch, nhu cầu sử dụng nước của các ngành tăng lên đáng kể. 

Hiện tại nhu cầu sử dụng nước năm 2020 là 387,77 triệu m3/năm, nhu cầu sử dụng 

nước năm 2025 là 429,73 triệu m3/năm, nhu cầu sử dụng nước năm 2030 là 466,24 

triệu m3/năm. 

Theo số liệu kiểm kê sử dụng nước và tỷ lệ % lượng nước đã khai thác sử dụng 

của 3 lưu vực sông Chảy, sông Thao, sông Đà trên địa bàn tỉnh Yên Bái cho thấy: 

+ Lượng nước đã khai thác sử dụng của các ngành kinh tế năm 2020 của lưu 

vực sông Chảy là 116,17 triệu m3 (sử dụng 1,66% tổng lượng nước có thể khai thác sử 

dụng). Dự báo đến năm 2030, tổng lượng nước khai thác sử dụng của các ngành kinh 

tế trên lưu vực sông Chảy là 132,67 triệu m3 (sử dụng 1,89% tổng lượng nước có thể 

khai thác sử dụng). 

+ Lượng nước khai thác sử dụng của các ngành kinh tế năm 2020 của lưu vực 

sông Thao là 248,86 triệu m3 (sử dụng 0,99% tổng lượng nước có thể khai thác sử 

dụng). Dự báo đến năm 2030, tổng lượng nước khai thác sử dụng cho các ngành kinh 

tế trên lưu vực sông Thao là 307,30 triệu m3 (chiếm 1,22% tổng lượng nước có thể 

khai thác sử dụng). Trong số 10 khu vực tính toán thì khu Ngòi Hút 1 có tỷ lệ sử dụng 

nước cao nhất, thấp nhất là khu sông Thao 2. 

+ Lượng nước đã khai thác sử dụng trên sông Đà năm 2020 là 22,73 triệu m3 

chiếm 2,11% tổng lượng nước có thể khai thác sử dụng. 
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Hình 3. 6: Sơ đồ phân vùng khai thác, sử dụng nước tỉnh Yên Bái 

Tỷ lệ sử dụng nước tính trên lưu vực sông Thao và sông Chảy vẫn tiếp tục tăng 

từ năm 2020 đến 2030 nhưng mức sử dụng vẫn thấp so với tiềm năng tài nguyên nước 

của các lưu vực sông này trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tỷ lệ sử dụng nước giữa các khu 

sử dụng nước có sự chênh lệch đáng kể khu vực Ngòi Hút 1 có tỷ lệ từ 9,46- 13,05%, 

trong khi khu vực Ngòi Thia 2 có tỷ lệ sử dụng chỉ từ 0,54-0,60%. 

Với tỷ lệ khai thác sử dụng nước như trên cho thấy tỷ lệ sử dụng nước trên địa 

bàn tỉnh Yên Bái hiện vẫn còn ở mức thấp và điều kiện nguồn nước còn có thể cho 

phép khai thác sử dụng với mức cao hơn. 

Nhận xét chung: Tỷ lệ sử dụng nước lớn nhất là khu vực Ngòi Hút 1 thuộc lưu 

vực sông Chảy đạt 13,05% vẫn thấp hơn nhiều so với giới hạn khai thác dưới 30%. 

Với tỷ lệ sử dụng nước như trên có thể thấy rằng trong các thời kỳ quy hoạch tỷ lệ sử 

dụng nước vẫn ở mức đảm bảo, vấn đề chủ yếu là cần có phương thức khai thác sư 

dụng hợp lý như có các kho nước đủ lớn để dự trữ nước trong mùa mưa và điều hòa sử 

dụng trong thời gian mùa khô. 

a2) Suy giảm chất lượng nước 

Nguồn gây ô nhiễm nước trong quy hoạch là: Nước thải trong khai thác khoáng 

sản và hoạt động công nghiệp, nước thải sản xuất nông nghiệp, nước thải sinh hoạt do 

các hoạt động của dân cư, dinh vụ, du lịch…Đây là một thách thức lớn vì đến nay, trên 

toàn địa bàn tỉnh các công trình, hệ thống thu gom, xử lý nước thải còn rất hạn chế, 

chưa đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải toàn tỉnh. 
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Nguồn gây ô nhiễm nước trong quy hoạch là: Nước thải trong khai thác khoáng 

sản và hoạt động công nghiệp, nước thải sản xuất nông nghiệp, nước thải sinh hoạt do 

các hoạt động của dân cư, dinh vụ, du lịch…Đây là một thách thức lớn vì đến nay, trên 

toàn địa bàn tỉnh các công trình, hệ thống thu gom, xử lý nước thải còn rất hạn chế, 

chưa đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải toàn tỉnh. 

- Hoạt động sinh hoạt dân cư: Tiêu chuẩn cấp nước cho sinh hoạt được áp dụng 

theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01:2019/BXD. Theo dự báo về dân số trong quy 

hoạch tỉnh đến năm 2030 dân số khu vực đô thị của tỉnh khoảng 389.471 người, dân số 

khu vực nông thôn khoảng 573.193 người và dự báo lưu lượng nước thải sinh hoạt trên 

địa bàn tỉnh Yên Bái bằng 100% nhu cầu cấp nước nước sinh hoạt thì có thể dự báo 

đến năm 2030 tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh khoảng 104.276 

m3/ngđ tăng 1,49 lần so với hiện trạng (khoảng 69.863 (m3/ngđ). Tính toán cụ thể như 

sau: 

Bảng 3. 18: Dự báo lưu lượng nước thải sinh hoạt đô thị tỉnh Yên Bái đến 2030 

TT Khu vực 

Dân số đô thị 

đến 2030 

(người) 

Chỉ tiêu cấp 

nước* 

(lít/người/ngđ) 

Tiêu chuẩn 

nước thải 

(lít/người/ngđ) 

Lưu 

lượng 

nước thải 

(m3/ngày) 

1 Khu vực đô thị 389.471 150 150 58.421 

2 Khu vực nông thôn 573.193 80 80 45.855 

 Tổng 962.664     104.276 

Tải lượng trung bình và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt nếu 

không có hệ thống xử lý nước thải tập trung thì nồng độ TSS, BOD5 trong nước thải 

năm 2030 cao hơn QCVN khoảng 9 - 10 lần; nồng độ các chất dinh dưỡng trong nước 

thải cao hơn QCVN khoảng 2-3 lần (QCVN14:2008/BTNMT cột B). 

Bảng 3. 19: Dự báo tải lượng và nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

Thông số 

Tải lượng chất ô 

nhiễm 

(g/người/ngày) 

Lượng chất thải 

(tấn/ngày) 

Nồng độ chất ô 

nhiễm (mg/l) 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

Cột B  (mg/l) Năm 2030 Năm 2030 

TSS 107,5 103,49 992,43 100 

BOD5 49,5 47,65 456,98 50 

COD 87,0 83,75 803,17 - 

NH4
+ 3,6 3,47 33,23 10 

Tổng N   9,0 8,66 83,09 - 

Tổng P 2,4 2,31 22,16 10 

Đây là lượng nước thải mang theo nhiều chất hữu cơ và vi sinh vật gây bệnh và 

phân bố một cách rộng khắp trên toàn bộ các địa bàn dân cư đô thị và nông thôn. Để 

có thể quản lý và xử lý một cách hiệu quả loại nước thải này, cần có quy hoạch khu xử 

lý nước thải tập trung tại các đô thị. Hiện nay, tại một số sông, suối, hồ chính tiếp nhận 

nguồn nước thải đô thị trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện ô nhiễm cục bộ như: nước sông 

Hồng đoạn chảy qua tỉnh Yên Bái cục bộ có dấu hiệu ô nhiễm chất hữu cơ, hàm lượng 

COD, BOD5 vượt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường ở mức thấp; Suối Nung 

(đoạn Cầu Nung, thị xã Nghĩa Lộ) có dấu hiệu ô nhiễm chất hữu cơ (BOD5, COD) 

và vi sinh (Coliform); hồ km5 và hồ Nam Cường, thành phố Yên Bái, hồ trung tâm thị 
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trấn Cổ Phúc có hàm lượng BOD5 có một số thời điểm có hàm lượng COD, BOD5, 

TSS vượt QCVN cho phép. 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái chỉ có duy nhất thị trấn Mù Cang Chải, 

huyện Mù Cang Chải có HTXL nước thải tập trung với công suất 80m3/ngđ, không thể 

đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải đô thị của toàn tỉnh được. Vì vậy cần bổ sung thêm 

các trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung tại các đô thị còn lại, đặc biệt tại các đô thị 

lớn tập trung đông dân cư như thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ,… Hoặc có thể 

phân bộ các trạm xử lý nước thải theo tiểu vùng (Vùng thành phố Yên Bái; vùng Phía 

Tây; vùng Phía Đông). 

Theo phương án phát triển mạng lưới thoát nước của tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050, thì thành phố Yên Bái xây dựng các trạm xử lý nước thải tập 

trung công suất giai đoạn đầu 17.500 m3/ngđ, giai đoạn sau là 25.000 m3/ngđ; TX Yên 

Nghĩa có TXLNT giai đoạn đầu 2.000 m3/ngđ, giai đoạn sau 6.000 m3/ngđ; các thị 

trán có TXLNT tập trung công suất từ 100 – 500 m3/ngđ. Nếu phương án được đưa 

vào thực hiện sẽ giảm thiểu tác động ô nhiễm môi trường cục bộ tại các nguồn tiếp 

nhận nước thải trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong giai đoạn tới. Nếu không thực hiện xây 

dựng các TXLNT tập trung, lượng nước thải không được xử lý đổ trực tiếp vào các 

nguồn tiếp nhận sẽ làm gia tăng ô nhiễm các sông, suối, hồ trong khu vực, ảnh hưởng 

tới các nguồn nước cấp cho sinh hoạt, cho sản xuất. 

 

Hình 3. 7. Quy hoạch các nhà máy xử lý nước thải tập trung tỉnh Yên Bái 

- Hoạt động công nghiệp: 
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Nhu cầu nước cho công nghiệp được tính toán theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01/2021/TT-BXD” là bằng 20m3/ha/ngày đêm, lưu 

lượng nước thải bằng 80% lưu lượng nước cấp.  

Theo định hướng QH tỉnh đến năm 2030, tỉnh sẽ được quy hoạch 8 KCN (mở 

rộng KCN Minh Quân và thành lập mới 5 KCN) với tổng diện tích KCN là 2.080 ha 

và 25 CCN (tăng giảm diện tích 3CCN và thành lập mới 16 CCN) tổng diện tích 

khoảng 1.288,21 ha.  

Theo định hướng QH ngành công nghiệp đến năm 2030, tỷ lệ lấp đầy của các 

KCN, CCN trên địa bàn tỉnh Yên Bái là 65-70% thì dự báo lượng nước thải các KCN, 

CCN tập trung trên địa bàn tỉnh khoảng 37.724 m3/ngày, trong đó NTSH khoảng 

22.634,37 m3/ng (60%) và nước thải sản xuất khoảng 15.089,58 m3/ng (40%). Nếu 

lượng chất thải phát sinh này không được thu gom và xử lý tốt, khả năng gây ô nhiễm 

môi trường đất, nước mặt rất cao. Đặc biệt là nước thải sản xuất của các cơ sở chế biến 

nông lâm sản thực phẩm (sản xuất chế biến sắn; chế biến măng tre, chế biến gỗ và các 

sản phẩm từ gỗ, sản xuất giấy,...), chế biến khoáng sản phát sinh lượng nước thải lớn 

và thành phần nước thải có chứa nhiều  hóa chất độc hại. 

Theo định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 -2030, 

tầm nhìn đến năm 2050, chú trọng đến ngành công nghiệp chế biến. Trong khi đó, các 

ngành chế biến, đặc biệt là các ngành chế biến NLSTP và chế biến khoáng sản là có 

nhu cầu sử dụng nước cũng như phát thải nước lớn như ngành sản xuất chế biến sắn, 

chế biến thực phẩm từ thịt gia súc, gia cầm, thủy sản, sản xuất giấy và các sản phẩm từ 

giấy, sản xuất các loại VLXD thông thường). 

Hiện nay, các KCN chưa được xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, 

việc xử lý nước thải do các cơ sở sản xuất tự xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra 

ngoài môi trường, điều này sẽ gây khó khăn cho việc giám sát, quản lý chất lượng 

nước thải cũng như nguồn tiếp nhận.  

Với công suất hoạt động như hiện nay, một số ngành sản xuất đã gây nên tình 

trạng ô nhiễm cục bộ tại một số lưu vực sông, suối do có một số chỉ tiêu vượt giới hạn 

cho phép của QCVN 08-MT:2015/BTNMT như: Sông Hồng tại điểm xả của nhà máy 

giấy Minh Quân, nhà máy giấy Yên Hợp; suối Nụng và suối Ngòi Khai -  điểm xả của 

xí nghiệp giấy đế Mậu Đông làm suy giảm chất lượng nước,…  

Theo định hướng, trong giai đoạn tới hoạt động sản xuất thúc đẩy gia tăng sản 

lượng, công suất chế biến như vậy nhu cầu sử dụng nước và phát sinh nước thải càng 

lớn thì áp lực nước thải lên các nguồn tiếp nhận càng cao. Vì vậy, nếu không xây dựng 

các trạm xử lý nước thải tập trung, không có biện pháp quản lý, kiểm soát kịp thời đáp 

ứng cho nhu cầu sản xuất phát triển kinh tế xã hội sẽ tiếp tục gây nên tình trạng ô 

nhiễm các nguồn nước nghiêm trọng hơn so với hiện nay. 

- Hoạt động nông nghiệp: 

Nguồn gây ô nhiễm chất lượng nước trong hoạt động sản xuất nông nghiệp chủ 

yếu từ hoat động chăn nuôi gia súc gia cầm và nuôi trồng thủy sản. Theo phương án 

phát triển nông nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

như sau: 
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- Chăn nuôi gia súc, gia cầm: Tổng đàn gia súc chính đạt 1.200.000 con (trâu: 

130.000 con, bò: 55.000 con, lợn 1.015.000 con); đàn gia cầm đạt 11,0 triệu con; đàn 

dê đạt 45.000 con. Chỉ tiêu nhu cầu dùng nước đối với từng vật nuôi được áp dụng 

theo Theo TCVN 4454:2012, quy định nước dùng trong chăn nuôi tập trung, trong đó: 

Trâu, bò: 70 - 100 l/ngđ/con; Lợn: 15 - 25 l/ngđ/con; Gia cầm: 1 - 2 l/ngđ/con. Dự báo 

lưu lượng nước thải lấy bằng 80% nhu cầu dùng nước thì tổng lượng nước thải từ hoạt 

động chăn nuôi gia súc, gia cầm khoảng 13,2 triệu m3/năm phát sinh chủ yếu tại các 

huyện Văn Yên, Văn Chấn, Lục Yên, Yên Bình, Trấn Yên. 

- Nuôi trồng thủy sản: Diện tích nuôi trồng, khai thác khoảng 22.500 ha; số 

lượng lồng nuôi từ 2.500 – 3.500 lồng. Diện tích nuôi thâm canh đạt trên 1.000 ha;  

Sản lượng thủy sản đạt 16.000 tấn/năm. Dựa trên nhu cầu dùng nước dự báo lượng 

nước thải cho nuôi trồng thủy sản khoảng 34,72 triệu m3/năm. Trong đó, vùng nuôi 

trồng thủy sản chuyên canh, tập trung với quy mô 500ha, tại các huyện Yên Bình, Trấn 

Yên, Lục Yên, Văn Yên, Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái.  

Với lượng nước thải chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản phát sinh lớn có nguy cơ 

gây ô nhiễm môi trường vì thành phần nước thải chăn nuôi chứa nhiều vi sinh vật gây 

bệnh (coliform, e.coli) và các chất dinh dưỡng gây hiện tượng phú dưỡng nguồn nước 

mặt, nhiễm khuẩn nước ngầm. 

Ngoài ra, hoạt động tưới tiêu cho cây trồng cũng có nguy cơ gây ô nhiễm các 

nguồn nước mặt, nước ngầm do sản xuất nông nghiệp chủ yếu là do sử dụng các loại 

phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật (Theo Cục bảo vệ thực vật từ năm 2000 

đến nay, trung bình thì mỗi ha đất sản xuất nông nghiệp sử dụng khoảng 2,8kg hóa 

chất bảo vệ thực vật. Với diện tích đất trồng lúa là 25.960 ha vào năm 2030, lượng hóa 

chất bảo vệ thực vật được sử dụng ở Yên Bái vào khoảng 391,32 tấn, lượng tồn dư là 

72,69 tấn).  Lúa, ngô phát triển gieo trồng tập trung tại các huyện: Văn Yên, Lục Yên, 

Văn Chấn, Trấn Yên, Yên Bình, Trạm Tấu, Mù Cang Chải và Thị xã Nghĩa Lộ. 

- Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch: Đến năm 2030, tỉnh Yên Bái đón 

khoảng 2,5 triệu lượt khách. Dự báo lượng nước thải dịch vụ du lịch khoảng 10.119 

m3/năm. Thành phần nước thải ngành dịch vụ, du lịch có tính chất tương tự nước thải 

sinh hoạt. Đảm bảo các mục tiêu theo Nghị quyết số 28/2021-NQ/TU ngày 24/02/2021 

của Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, Phát triển du lịch 

xanh, bản sắc, hấp dẫn, du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; xây dựng 

sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu và là một trong những 

điểm đến du lịch hàng đầu của vùng Tây Bắc, tạo nên hình ảnh và điểm đến đặc thù 

“Yên Bái - Nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc” với thương hiệu là “điểm đến an toàn, thân 

thiện, đặc sắc, hấp dẫn, ấn tượng”. Đưa ngành du lịch của tỉnh trở trở thành động lực 

thúc đẩy phát triển KT-XH - du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng. Như vậy, làm 

gia tăng lưu lượng nước thải, gia tăng tải lượng các chất ô nhiễm. Trong đó, chất lượng 

nước Hồ Thác Bà tại một số nơi đang bị ô nhiễm trong những năm gần đây một phần 

nguyên nhân được đánh giá cũng do hoạt động du lịch. 

Các điểm du lịch của tỉnh chủ yếu tập trung tại các khu vực chưa có công trình 

xử lý nước thải tập trung như: hồ Thác Bà huyện Yên Bình; khu du lịch cấp tỉnh như: 

khu du lịch Suối Giàng huyện Văn Chấn; khu du lịch Mường Lò, thị xã Nghĩa Lộ; khu 

du lịch huyện Văn Yên; Khu du lịch quốc gia Mù Cang Chải và các điểm du lịch 
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(ĐDL) hấp dẫn của tỉnh như: thành phố Yên Bái; huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên và 

huyện Văn Chấn,… Đây là các khu vực hiện chưa có hệ thống xử lý nước thải sinh 

hoạt tập trung. Vì vậy, trong giai đoạn tới nếu không có giải pháp quản lý chặt chẽ các 

nguồn thải từ hoạt động du lịch sẽ gây nguy cơ ô nhiễm các nguồn nước trong khu 

vực. 

Bảng 3. 21: Tổng hợp các tác động của Quy hoạch đến trữ lượng và chất lượng 

nguồn nước 

TT 
Các thành 

phần QH 

Cơ chế và đối tượng chịu tác 

động 

Phạm vi không gian/thời 

gian tác động 

Mức độ 

chịu tác 

động 

I. Trữ lượng nước 

1 Phân vùng 

phát triển 

kinh tế theo 

Quy hoạch; 

- Thiếu nước cho sản xuất nông 

nghiệp, công nghiệp vào mùa 

khô. Dự báo khu vực Sông Thao 

3, Ngòi Lao trong tháng 1 chỉ đáp 

ứng 64%, 89%  nhu cầu nước cho 

nông nghiệp vào năm 2030; tháng 

3 chỉ đáp ứng được 68%, 64%; 

Công nghiệp đáp ứng 70- 80% 

nhu cầu nước trong tháng 3 vào 

2030 khi tỷ lệ lấp đầy là 100%.  

-  Lưu vực sông Thao 3; 

Ngòi Lao 

- Thời gian: vào mùa khô 

Trung 

bình 

2 Phát triển 

KTXH; Cải 

tạo, mở rộng 

và xây dựng 

mới các đô 

thị 

- Gia tăng tiêu thụ tài nguyên 

nước cho sinh hoạt, sản xuất và 

tưới tiêu thủy lợi và phát triển 

công nghiệp; 

- Trong thời gian thực hiện 

quy hoạch phát triển các 

ngành, đầu tư nâng cấp, 

mở rộng các đô thị làm gia 

tăng tiêu thụ nước 

Thấp 

II Chất lượng nước 

1 Phát triển đô 

thị, nông 

thôn 

Phát sinh nước thải sinh hoạt 

khoảng 104.276 m3/ngđ, có chứa 

các thành phần hữu cơ, dinh 

dưỡng, vi sinh gây nguy cơ ô 

nhiễm các sông suối xung quanh. 

- Các đô thị lớn TP. Yên 

Bái; thị xã Nghĩa Lộ, các 

đô thị loại IV và hình thành 

mới các đô thị loại V… 

- Hoạt động sinh hoạt của 

dân cư đô thị, nông thôn; 

Cao 

 Phát triển 

công nghiệp 

- Phát sinh lượng nước thải công 

nghiệp lớn khoảng 37.724 

m3/ngày gây ô nhiễm các nguồn 

nước tiếp nhận. Ngành sản xuất 

chế biến sắn, chế biến thực phẩm 

từ thịt gia súc, gia cầm, thủy sản, 

sản xuất giấy và các sản phẩm từ 

giấy, sản xuất các loại VLXD 

thông thường phát sinh nước thải 

lớn. 

- Nước mưa chảy tràn từ các khu 

khai thác khoáng sản gây bồi lắng 

sông, suối, nhiễm kim loại nặng 

ảnh hưởng tới sản xuất nông 

-Phạm vi: Tại các KCN, 

CCN, khu mỏ (tập trung 

chủ yếu tại TP. Yên Bái và 

huyện Văn Yên, Trấn Yên, 

Yên Bình); 

- Thời gian: Diễn ra trong 

quá trình sản xuất, khai 

thác mỏ. 

Cao 
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TT 
Các thành 

phần QH 

Cơ chế và đối tượng chịu tác 

động 

Phạm vi không gian/thời 

gian tác động 

Mức độ 

chịu tác 

động 

nghiệp. 

2 Phát triển 

nông nghiệp 

Nước thải phát sinh từ chăn nuôi 

khoảng 13,2 triệu m3/năm; từ 

nuôi trồng thủy sản khoảng 34,72 

triệu m3/năm. 

- Trong trồng trọt phát sinh nước 

thải chứa thành phần HCBVTV, 

phân bón gây ô nhiễm nước 

ngầm, nước mặt; 

- Trong chăn nuôi: Chất thải, 

nước thải có chứa nhiều chất hữu 

cơ, dinh dưỡng, vi sinh gây phú 

dưỡng các nguồn nước mặt 

- Phạm vi: Văn Yên, Văn 

Chấn, Lục Yên, Yên Bình, 

Trấn Yên; TX Nghĩa Lộ, 

TP Yên Bái. 

- Thời gian: Trong quá 

trình diễn ra hoạt động sản 

xuất, chăn nuôi; 

Cao 

3 Thương mại, 

dịch vụ, du 

lịch 

Phát sinh nước thải sinh hoạt 

chứa nhiều chất hữu cơ, vi sinh 

(khoảng 10.119 m3/năm) 

- Phạm vi: hồ Thác Bà 
huyện Yên Bình; khu du 

lịch cấp tỉnh như: khu du 

lịch Suối Giàng huyện Văn 

Chấn; khu du lịch Mường 

Lò, thị xã Nghĩa Lộ; khu 

du lịch huyện Văn Yên; 

Khu du lịch quốc gia Mù 

Cang Chải và các điểm du 

lịch (ĐDL) hấp dẫn của 

tỉnh như: thành phố Yên 

Bái; huyện Trấn Yên, 

huyện Lục Yên và huyện 

Văn Chấn,…. 

- Thời gian tác động: Tập 

trung lượng khách du lịch 

Trung 

bình 

b) Tác động do gia tăng khối lượng chất thải rắn 

- Nguồn phát sinh CTR:  

Phát triển đô thị, gia tăng dân số: Đến năm 2030 tỷ lệ đô thị hóa đạt 30%, tỷ lệ 

gia tăng dân số khoảng 0,95%/năm; Những điều này sẽ kéo theo gia tăng lớn khối 

lượng chất thải rắn (đặc biệt các khu vực đô thị). Dự báo đến năm 2030 khối lượng 

CTR sinh hoạt toàn tỉnh là 560,2 tấn/ngày (gấp khoảng 2 lần hiện nay) và khu vực phát 

sinh khối lượng CTR lớn nhất là T.P Yên Bái, tiếp đến thị xã Nghĩa Lộ và các TT. Yên 

Bình, TT. Yên Thế, TT. Cổ Phúc, TT. Mậu A.....vv. 

Phát triển công nghiệp: Đến năm 2030 tỉnh Yên Bái sẽ được quy hoạch 8 KCN 

và 25 CCN; Trong đó tổng diện tích đất KCN là 2.080 ha, đất CCN là 1.288 ha.. Các 

khu cụm công nghiệp tập trung chủ yếu ở thành phố Yên Bái và huyện Văn Yên, 

huyện Trấn Yên, huyện Yên Bình. Công nghiệp phát triển kéo theo gia tăng phát thải 

khối lượng CTR, dự báo đến năm 2030 khối lượng CTR phát sinh từ các KCN toàn 

tỉnh là 844,6 tấn/ngày (gấp 6-7 lần so với hiện nay); Ngoài ra, thành phần CTRCN  
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nguy hại chiếm tỷ lệ khá cao khoảng 20%, tiềm ẩn nhiều rủi ro ô nhiễm môi trường.  

 

 
Hình 3. 8: Phương án phát triền các KCN 

tỉnh Yên Bái 

 
Hình 3. 9: Phương án phát triển CCN 

tỉnh Yên Bái 

Phát triển hệ thống y tế: Đến năm 2030 hệ thống ý tế tỉnh Yên Bái phát triển có 

khoảng 7 bệnh viện tuyến tính, với quy mô giường bệnh khoảng 2.170 giường bệnh; 

Tuyến huyện có 8 trung tâm y tế khoảng 1.815 giường bệnh; Ngoài công lập khoảng 

500 giường bệnh. Dự báo khối lượng CTR y tế đến năm 2030 khoảng 7,8 tấn/ngày 

(gấp 6 lần so với hiện nay). 

Ngoài ra, khối lượng CTR được phát sinh từ hoạt động xây dựng, trước xu 

hướng phát triển kinh tế kéo theo xây dựng các công trình gia tăng sẽ gia tăng khối 

lượng CTR, tuy nhiên CTR xây dựng thường được các công trình tái sử dụng san lấp 

các mặt bằng hoặc sử dụng cho các công trình xây dựng khác. Khối lượng CTR phát 

sinh từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, địa bàn tỉnh trong thời gian tới ngành nông 

nghiệp vẫn đang là một trong những ngành quan trọng của tình, sản xuất nông nghiệp 

phát sinh một lượng lớn CTR có thành phần hữu cơ, tuy nhiên CTR nông nghiệp 

thường được người dân tái sử dụng trong chăn nuôi, làm nhiên liệu đốt và làm các phụ 

phẩm nông nghiệp khác; trong nông nghiệp phát sinh một khối lượng nhỏ CTR nguy 

hại từ bao bì/chai lọ thuốc BVTV.   

Từ các nguồn phát sinh trên cho thấy, trong thời gian tới khối lượng CTR tiếp 

tục gia tăng lớn (đặc biệt từ CTR sinh hoạt và công nghiệp) sẽ áp lực lớn lên hạ tầng 

thu gom và xử lý CTR tỉnh Yên Bái trong giai đoạn tới.  

- Đánh giá phương án quy hoạch CTR:  

Hiện nay, địa bàn tỉnh đang tồn động 03 KXLCTR gây ô nhiễm môi trường 

nghiêm trọng (bãi chôn lấp thị trấn Mậu A huyện Văn Yên; bãi chôn lấp xã Báo Đáp, 

huyện Trấn Yên; bãi chôn lấp thị xã Nghĩa Lộ); Theo định hướng quy hoạch cho thấy 

tiếp tục sử dụng các bãi chôn lấp hiện nay đến khi các lò đốt trong phạm vi xử lý được 

đầu tư. Vì vậy trong thời gian tới các khu xử này sẽ gây nhiều tiềm ẩn rủi ro ô nhiễm 

môi trường cho địa bàn tỉnh, đặc biệt địa bàn có nhiều sông, suối và hồ nên việc tồn 

động nhiều bãi chôn lấp CTR không hợp vệ sinh như hiện nay sẽ kéo theo rủi ro ô 

nhiễm cao nguồn nước mặt, nước ngầm trên địa bàn tỉnh (đặc biệt các bãi chôn lấp 

không hợp vệ sinh thuộc khu vực hai bên lưu vực sông Hồng, hoặc phía đầu nguồn 
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dòng sông/suối/hồ, xung quanh hồ; Như bãi rác Báo Đáp, thị trấn Mậu A gần sông 

Hồng, bãi rác thị trấn Yên Bình gần hồ Thác Bà.....vv).  

 

Hình 3. 10: Quy hoạch cơ sở xử lý CTR cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Yên Bái 

Các lò đốt quy mô nhỏ tiếp tục được đầu tư xây dựng: Định hướng tiếp tục đầu 

tư và sử dụng 12 lò đốt (theo đề án tăng cường năng lực quản lý CTR sinh hoạt trên địa 

bàn tỉnh Yên Bái), phần lớn các lò đốt này đều loại nhỏ tiềm ẩn nhiều rủi ro ô nhiễm 

môi trường không khí; Vì các lò đốt loại nhỏ công nghệ xử lý khí thải sẽ kém hơn các 

lò có công suất lớn, gây ảnh hưởng môi trường không khí nhiều hơn và đặc biệt các lò 

đốt nhỏ phân tán nhiều nơi sẽ làm cho phạm vi ảnh hưởng khí thải của các lò đốt sẽ 

lớn hơn; Đầu tư lò đốt công suất lớn sẽ có nhiều lựa chọn về mặt công nghệ nhằm 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tối ưu hóa kinh phí đầu tư ban đầu; Vì vậy, nên cần 

cân nhắc và xem xét vị trí đặt các khu xử lý thay vì một huyện 2-3 lò đốt loại nhỏ thì 

nên đặt một lọ đốt công suất lớn hơn.  

Kế hoạch phân loại tại nguồn: Định hướng quy hoạch đối với CTR sinh hoạt đô 

thị, CTR công nghiệp và CTR y tế sẽ được phân loại tại nguồn; Điều này sẽ mang lại 

nhiều mặt tích cực trong việc xử lý CTR, nhằm gia tăng tái chế và hạn chế tối đa khối 

lượng CTR phải xử lý; Và đặc biệt giúp cho định hướng của các nhà máy xử lý chế 

biến phân vi sinh hoàn thành các mục tiêu và đảm bảo chất lượng đầu ra của phân vi 

sinh.  

Định hướng thu gom CTR: Tỷ lệ thu gom CTR đô thị đạt 93% phù hợp với 

Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp CTR đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; 
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Tuy nhiên, định hướng quy hoạch tỷ lệ thu gom CTR nông thôn được thu gom, xử lý 

tập trung đạt trên 50%, đang còn rất thấp so với chiến lược quốc gia, tiềm ẩn nhiều rủi 

ro ô nhiễm từ CTR các khu vực nông thôn; Vì vậy, thời gian tới cần xây dựng bổ sung, 

hướng dẫn thực hiện mô hình xử lý chất thải rắn nông thôn quy mô hộ gia đình là cần 

thiết và cấp bách. 

Các khu xử lý cấp vùng cần khuyến khích tăng cường đầu tư nguồn vốn xây 

dựng; như Nam Thành và các KXL khác nhằm tiếp nhận lượng lớn chất thải rắn; xử lý 

liên vùng, liên đô thị…..hạn chế hình thành các bái chôn lấp, lò đốt quy mô nhỏ. Định 

hướng quy hoạch đến năm 2030 có 02 KLH xử lý CTR thông thường cấp vùng và 01 

khu tập kết, xử lý các loại chất thải nguy hại và 07 KXLCTR cấp huyện; Một số vị trí 

các huyện gần nhau nên tập trung thành một KXL, để hạn chế nguồn vốn đầu tư dàn 

trải và giảm thiểu rủi ro ÔNMT (như H.Văn Yên và H. Trấn Yên; T.X Nghĩa Lộ và H. 

Văn Chấn).   

Định hướng quy hoạch xử lý CTR là sự kết hợp của nhiều công nghệ như chế 

biến phân vi sinh, chôn lấp, tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng, chế biến phân 

compost và biogas. Tuy nhiên, để chế biến được phân vi sinh có chất lượng cần phải 

phải phân loại đầu nguồn tốt (tách ra hữu cơ và vô cơ), nếu phân loại không đảm bảo 

sẽ gây rủi ro lớn cho việc tiêu thụ phân vi sinh (sử dụng không hiệu quả, người dân 

không tin dùng và rất khó tiêu thụ sản phẩm); Theo ngân hàng Thế Giới trong vòng 20 

năm qua sản xuất phân hữu cơ/vi sinh tại Việt Nam dựa trên việc sản xuất phân từ rác 

hỗn hợp, dẫn đến sản phẩm phân hữu cơ hầu hết kém chất lượng, với hàm lượng tạp 

chất cao như thủy tinh vụn, nhựa và các chất gây ô nhiễm khác, khiến cho việc tìm 

kiếm thị trường tiêu thụ ổn định cho phân hữu cơ trở nên khó khăn. Ngoài ra, với đặc 

điểm địa hình tỉnh Yên Bái đi lại khó khăn nên rất nhiều khu vực sẽ rất khó vận 

chuyển CTR đến các nhà máy, KXL vì vậy nhiều vùng sẽ phải tiếp tục chôn lấp CTR 

sẽ gây ra rủi ro ô nhiễm môi trường cao từ việc tiếp tục chôn lấp CTR (trước tình trạng 

thực tế hiện nay địa bàn tỉnh đang tồn động 03 KXL CTR gây hậu quả ô nhiễm môi 

trường nghiệm trọng và 19 bãi rác cấp xã chưa hợp sinh). 

Ngoài ra, trong thời gian tới CTR công nghiệp gia tăng rất lớn, gấp 6-7 lần so 

với hiện trạng, mặt khác CTRCN có thành phần nguy hại cao (chiếm khoảng 20% tổng 

khối lượng CTR công nghiệp), gây rủi ro ô nhiễm môi trường cao nếu không xử lý 

đảm bảo quy định môi trường. Vì vậy, cần sớm xây dựng khu xử lý CTRCN nguy hại 

tại Khu xử lý rác thải xã Y Can.  

Theo định hướng quy hoạch cho thấy các KXLCTR nhảy cảm về môi trường 

như KXLCTR H.Lục Yên đầu nguồn nước Hồ Thác Bà; KLH xử lý CTR H.Văn Yên 

và KXL H.Trấn Yên gần sông Hồng; KLH xử lý CTR T.P Yên Bái có KL lớn, gần đô 

thị có mật độ dân cư cao, tiềm ẩn rui ro cao, cần có GP ngăn ngừa ứng phó. Vì vậy, đối 

với các khu vực nhạy cảm môi trường cần phải hết sức cẩn trọng trong việc thu gom, 

xử lý CTR và có các giải pháp ứng phó, phòng ngừa rủi ro ô nhiễm môi trường. 
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Bảng 3.22: Tổng hợp các tác động của quy hoạch đến ô nhiễm từ chất thải rắn 

T

T 

Nguồn 

phát sinh 

tác động  

Cơ chế tác động và đối tượng 

chịu tác động.  

Phạm vi không gian và 

thời gian chịu tác động  

Mức độ 

chịu tác 

động  

1 Phát triển 

đô thị, gia 

tăng dân số 

Gia tăng dân số kéo theo khối 

lượng CTR gia tăng và phát 

triển đô thị kéo theo chỉ tiêu thải 

CTR gia tăng=> gia tăng CTR; 

Đến năm 2030 khối lượng CTR 

đô thị 560,2 tấn/ngày (gấp 

khoảng 2 lần hiện nay); 

Đặc biệt tại các đô thị 

lớn T.P Yên Bái, thị xã 

Nghĩa Lộ; TT. Yên 

Bình; TT. Yên Thế; TT. 

Cổ Phúc và TT. Mậu A. 

Đến năm 2030 

Mức độ 

tác động 

lớn  

2 Phát triển 

công 

nghiệp  

Số KCN và CCN gia tăng kéo 

theo CTR gia tăng (Vì khối 

lượng CTRCN dựa vào diện tích 

công nghiệp nhân với hệ số phát 

thải); Đến năm 2030 dự báo 

CTRCN phát sinh khoảng  

844,6 tấn/ngày (gấp 6-7 lần hiện 

nay) 

KCN Y Can, KCN Phía 

Nam, KCN Y Can, 

KCN Tân Hợp, KCN 

Âu Lâu, KCN Minh 

Quân và một số CCN 

khác; Đến năm 2030  

 

Mức độ 

tác động 

cao.  

3 Định hướng 

phát triển 

hệ thống y 

tế  

Số lượng cơ sở y tế gia tăng=> 

số lượng bệnh gia tăng (đặc biệt 

tuyến tỉnh) kéo theo khối lượng 

CTR y gia tăng. Đến năm 2030 

là 9 tấn/ngày (gấp 6 lần hiện 

nay).  

Tập trung chủ yếu ở T.P 

Yên Bái và T.X Nghĩa 

Lộ; Đến năm 2030 

Mức độ 

tác động 

trung 

bình  

4 Định hướng 

thu gom 

CTR 

Đến năm 2030 tỷ lệ thu 

CTRSH nông thôn đạt trên 

50%, đang còn rất thấp so với 

chiến lược quốc gia, tiềm ẩn 

nhiều rủi ro ô nhiễm từ CTR 

các khu vực nông thôn 

Các khu vực nông thôn 

trên địa bàn tỉnh; Đến 

năm 2030 

Mức độ 

tác động 

cao  

5 Đính hướng 

vị trí các 

KXL  

KXLCTR nhảy cảm về môi 

trường gần nguồn nước và đô 

thị có mật độ dân cư cao, tiềm 

ẩn rui ro cao, cần có GP ngăn 

ngừa ứng phó.  

KXLCTR H.Lục Yên 

đầu nguồn nước Hồ 

Thác Bà; KLH xử lý 

CTR H.Văn Yên và 

KXL H.Trấn Yên gần 

sông Hồng; KLH xử lý 

CTR T.P Yên Bái gần 

đô thị có mật độ dân cư 

cao, 

Mức độ 

tác động 

trung 

bình  

c) Di sản thiên nhiên 

 Nguồn phát sinh tác động:  

Phương án sử dụng đất: Định hướng đến năm 2030 diện tích rừng rừng đặc dụng 

31.226 ha (giảm 4.922 ha so với hiện trạng 2020); diện tích rừng phòng hộ là 136.000 
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ha (giảm 17.419 ha so hiện trạng 2020); diện tích rừng sản xuất là 316.458 (tăng 

13.217 ha so với hiện trạng 2020). Đến năm 2030 diện tích rừng giảm 9.124 ha (giảm 

diện tích rừng đặc dụng và rừng phòng hộ; còn rừng sản xuất tăng); Điều này kéo theo 

đa dạng sinh học sẽ bị giảm, rừng đặc dụng và phòng hộ có tính đa dạng sinh học cao, 

có vai trò ý nghĩa lớn trong việc bảo tồn đa dạng sinh học. Vì vậy cần phải cân nhắc kỹ 

việc chuyển đổi đất rừng đặc dụng, phòng hộ sang các mục đích khác.  

Bảng 3.23. Diễn biến diện tích rừng theo phương án khoanh vùng đất đai 

Đơn vị: ha 

Loại rừng  Hiện trạng 2020 Quy hoạch 2030 Tăng/giảm 

Rừng đặc dụng  36.148 31.226 -4.922 

Rừng phòng hộ  153.419 136.000,3 -17.418,7 

Rừng sản xuất  303.241 316.458 13.217 

Tổng  492.808 483.684,3 -9.123,7 

(Nguồn: Phương án quy hoạch lâm nghiệp) 

- Định hướng quy hoạch bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học tỉnh Yên Bái: 

Xác định 02 khu Bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu thuộc địa phận huyện Văn Yên và khu 

Bảo tồn loài sinh cảnh Mù Cang Chải thuộc huyện Mù Cang Chải. Ngoài ra, quy 

hoạch định bảo vệ một khu vực có tính đa dạng sinh học cao như khu du lịch quốc gia 

hồ Thác Bà, khu rừng Tân Phượng, khu đa dạng sinh học Trạm Tấu, khu đa dạng sinh 

học Khau Phạ sẽ tác động tích cực đến đa dạng sinh học của tỉnh trong thời gian tới, 

nhằm bảo vệ các khu vực có tính đa dạng sinh học cao của tỉnh trước áp lực phát triển 

kinh tế xã hội. 

- Khai thác khoáng sản: Yên Bái là địa phương có tiềm năng lớn về khoáng sản, 

trong thời gian tới tiếp tục thăm dò, khai thác nâng cấp các khu vực khoáng sản có 

triển vọng để tiến tới khai thác phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, như: 

quặng chì - kẽm tại huyện Mù Cang Chải, quặng sắt tại huyện Trấn Yên, Văn 

Yên,......vv. Thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050 sẽ thực hiện khai thác đối 

với 15 loại, nhóm khoáng sản, với tổng 317 khu vực; Quy hoạch đến năm 2030 đất sử 

dụng cho hoạt động khoáng sản diện tích là 3.650 ha, tăng 1.429 ha so với hiện trạng 

năm 2020.  ; Diện tích đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản tăng do chuyển từ các 

loại đất khác sang ( đất trồng lúa; đất trồng cây hàng năm; đất trồng cây lâu năm; đất 

rừng phòng hộ; đất rừng sản xuất; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối; đất có mặt nước 

chuyên dùng ;....vv). Những điều này sẽ làm giảm diện tích các hệ sinh thái nông 

nghiệp, hệ sinh thái rừng, hệ sinh thái thủy vực và làm mất nơi cư trú của các loài 

sinh vật kéo theo suy giảm đa dạng sinh học. Ngoài ra, khai thác khoáng sản sẽ làm 

gia tăng rủi ro ô nhiễm môi trường nước, ô nhiễm đất do nước mưa thường chảy tràn 

từ các khu khai thác khoáng sản xuống các suối/hồ/sông khu vực xung quanh kéo 

theo ô nhiễm các thủy vực và làm suy giảm đa dạng sinh học; Khai thác khoáng sản 

gia tăng phá hủy cảnh quan hệ sinh thái rừng và đồi núi, đặc biệt các khu vực miền 

núi như H.Lục Yên, H. Trấn Yên, H. Văn Chấn, H.Văn Yên, H.Mù Cang Chải...vv 

có nhiều hệ sinh thái tự nhiên.  

- Phát triển thủy điện: Định hướng đến năm 2030 Yên Bái trên địa bàn tỉnh sẽ 

được bổ sung thêm 34 nhà máy thủy điện mới với quy mô công suất 357,3 MW; nâng 
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tổng công suất thủy điện toàn tỉnh đạt 874,2 MW. Việc xây dựng các máy thủy điện 

sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến hệ sinh thái rừng đầu nguồn đặc biệt khu vựa các huyện 

Văn Yên, H.Văn Chấn, H.Mù Cang Chải, H.Trạm Tấu có nhiều nhà máy thủy điện 

(đất công trình năng lượng đến năm 2030 tăng thêm khoảng 1.805 ha); đặc bệt việc 

đầu tư xây dựng 4 nhà máy thủy điện nằm trong vùng đệm và nằm ngay sát vành đai 

Khu bảo vệ nghiêm ngặt thuộc Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải. Bốn 

nhà máy thủy điện gồm Mí Háng Tầu có công suất 5MW, Dế Dính Máo với công 

suất 12,5MW, Ná Háng có công suất 19MW và Phìn Hồ 2 với công suất 10MW đang 

đặt ra nhiều mối quan ngại về việc bảo tồn hệ sinh thái cho Khu bảo tồn. 

Bên cạnh đó, việc xây dựng các đập hồ chứa thủy điện sẽ ngăn cách toàn bộ 

đường di chuyển của dòng thủy sinh vật từ hạ lưu về phía thượng lưu, làm mất sự cân bằng 

hệ sinh thái vốn có của khu vực; Ngoài ra, việc xây dựng các đập hồ chứa thủy điện sẽ làm 

suy giảm lớn lượng nước vào mùa khô phía hạ lưu các con sông suối và làm suy giảm 

không gian sống thủy sinh của các loài sinh vật và có thể mất đi các hệ sinh thái (đặc biệt 

phía hạ lưu các con sông/suối có mật độ xây dựng thủy điện cao như hồ Thác Bà, Thác Cá, 

Suối Quyền, Ngòi Hút, suối Khao Mang, .....vv). Vì vậy, việc tiếp tục xây dựng nhiều 

nhà máy thủy điện trong thời gian tới sẽ dẫn đến mất môi trường sống của nhiều loài 

thủy sinh, suy giảm chức năng sinh thái và suy giảm đa dạng sinh học nghiêm trọng 

(theo các nghiên cứu, khoảng 20% loài sinh vật nước ngọt trên bờ vực tuyệt chủng 

do tác động của những con đập ngăn các dòng sông/suối). 

- Xây dựng hạ tầng giao thông: 

+ Đến năm 2030 đất giao thông là 13.644 ha, tăng khoảng 5.433 ha so với hiện 

trạng (Diện tích giao thông tăng được chuyển sang từ đất trồng lúa 571 ha; đất trồng 

cây hàng năm khác 639 ha; đất trồng cây lâu năm 893 ha; đất rừng phòng hộ 422 ha; 

đất rừng đặc dụng 6 ha; đất rừng sản xuất 2.668 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 

30 ....vv). Xây dựng giao thông phải mất rất nhiều diện tích hệ sinh thái nông nghiệp, 

hệ sinh thái rừng điều này sẽ làm suy giảm đáng kể các hệ sinh thái, ngoài ra các 

tuyến giao thông thường làm chia cắt sinh cảnh các hệ sinh thái làm cho các loài sinh 

vật khó có thể kết nối và di chuyển trong các khu vực không gian khác, những điều 

này sẽ làm suy giảm đáng kể đa dạng sinh học.  

+ Theo phương án quy hoạch giao thông có 02 tuyến đường QH 10 và QH 13 

đi qua khu bảo tồn KBTTN Nà Hẩu, đi qua phần khu rừng đặc dụng của khu bảo tồn, 

điều này sẽ làm chia cắt sinh cảnh khu bảo tồn, tác động lớn đến sự di chuyển và môi 

trường sống của các sinh vật trong khu bảo tồn; Vì vậy, cần cân nhắc và xem xét lại 

02 hướng tuyến này. Ngoài ra việc mở các tuyến đường mới đi qua hoặc gần các khu 

bảo tồn sẽ làm cho người dân thuận lợi tiếp cận với các KBT nên tình trạng săn bắn 

động vật hoang dã, hay là nạn lâm tặc sẽ gia tăng điều này sẽ đe dọa suy giảm sinh 

học của các KBT và làm gia tăng các loài có nguy cấp tuyệt chủng, quý hiếm và nằm 

trong sách đỏ.  

+ Đường thủy: Xây dựng mới các cảng hàng hóa trên sông Hồng (cảng Văn 

Phú thuộc thành phố Yên Bái đạt công suất đến 700 nghìn tấn/năm; Cảng Mậu A 

thuộc huyện Văn Yên đạt công suất đến 300 nghìn tấn/năm; cảng Âu Lâu thuộc 

thành phố Yên Bái đạt công suất đến 300 nghìn tấn/năm); Mở thêm một số bến du 

lịch mới trên vùng hồ Thác Bà – sông Chảy khi có nhu cầu phát triển du lịch. Những 
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điều này sẽ tác động tiêu cực đến môi trường sống của các loài thủy sinh (làm động 

môi trường sống của các sinh vật thủy sinh và phá vỡ môi trường sống thủy vực); 

Ngoài ra, việc vận chuyển hàng hóa tại các bến cảng Văn Phú-sông Hồng, hồ Thác 

Bà....vv làm gia tăng rủi ro ô nhiễm môi trường nước do các hoạt động xả thải như 

dầu thải, nước thải sinh hoạt, khai thác vật liệu xây dựng làm gia tăng rơi vãi CTR 

xuống nước vì vậy sẽ làm suy giảm đa dạng sinh học của các lưu vực sông sông 

Hồng, hồ Thác Bà, sông Chảy.  

 

Hình 3. 11: Định hướng mạng lưới đường bộ tỉnh Yên Bái 

 - Phát triển công nghiệp: Quy hoạch đến năm 2030 đất khu công nghiệp diện 

tích là 2.080 ha, tăng 1.623 ha so với năm hiện trạng 2020 và đất cụm công nghiệp 

diện tích là 1.288 ha, tăng 1.185 ha với hiện trạng năm 2020 (được chuyển đổi chủ 

yếu từ các loại đất sản xuất nông nghiệp, cây trồng hàng năm, đất lâm nghiệp sang 

công nghiệp) những điều này sẽ làm suy giảm đáng kể diện tích hệ sinh thái nông 
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nghiệp, hệ sinh thái rừng và làm suy giảm đa dạng sinh (Các khu vực phát triển công 

nghiệp lớn như trục kinh tế dọc theo cao tốc Hà Nội – Lào Cai, T.P Yên Bái, H. Yên 

Bình, H. Lục Yên, H. Trấn Yên). Ngoài ra, công nghiệp phát triển các chất thải sẽ gia 

tăng (nước thải công nghiệp ,CTR, khí thải) sẽ kéo theo rủi ro gia tăng ô nhiễm môi 

trường nước, đất , không khí cho các khu vực xung quanh sẽ làm suy giảm đa dạng 

sinh; Lưu vực sông Hồng là lưu vực tiếp nhận nguồn nước thải công nghiệp, vì vậy 

khả năng rủi ro cao ô nhiễm cho lưu vực này và đe dọa đến hệ sinh thái lưu vực sông 

Hồng.  

- Đô thị hóa và phát triển thương mại: Quy hoạch đến năm 2030 đất ở tại đô 

thị diện tích là 3.045 ha, tăng 1.701 ha so với hiện trạng; đất thương mại dịch vụ diện 

tích là 2.701, tăng 2.616 ha so với năm hiện trạng 2020 (chuyển đổi chủ yếu từ đất 

nông nghiệp, lâm nghiệp, mặt nước sang). Đô thị hóa và thương mại dịch vụ gia tăng 

kéo theo làm suy giảm diện các hệ sinh thái tự nhiên và làm suy giảm đa dạng sinh 

học (đặc biệt các khu vực có đô thị hóa cao như T.P Yên Bái và T.X Nghĩa Lộ); 

Ngoài ra phát triển đô thị, dịch vụ thương mại sẽ làm gia tăng phát sinh các chất thải 

như nước thải, rác thải vào môi trường gây quá tải hạ tầng môi trường làm rủi ro ô 

nhiễm môi trường và suy giảm đa dạng sinh học; Ngoài ra đô thị hóa, dân số gia tăng 

và mức sống của người dân được nâng cao khi đó nhu cầu khai thác tài nguyên rừng, 

cá tự nhiên của con người cao hơn, điều này sẽ làm suy kiệt các nguồn tài nguyên và 

làm suy giảm đa dạng sinh học.  

- Phát triển du lịch: Định hướng quy hoạch 04 vùng du lịch trọng điểm (Vùng 

du lịch hồ Thác Bà và dọc sông Chảy; Vùng du lịch thành phố Yên Bái và phụ cận; 

Vùng du lịch miền Tây bao gồm huyện Văn Chấn, Mù Cang Chải, Trạm Tấu và thị xã 

Nghĩa Lộ; Vùng du lịch Bắc Trấn Yên – Văn Yên).  

+ Phát triển du lịch sẽ giúp công tác quản lý bảo vệ các hệ sinh thái cảnh quan 

có giá trị trên địa bàn Yên Bái được các bộ ngành từ trung ương đến địa phương quan 

tâm hơn và cộng đồng dân cư sẽ hiểu được các giá trị mà các hệ sinh thái, đa dạng sinh 

học mang lại cho chính họ nên họ sẽ có ý thức bảo vệ cảnh quan được tốt hơn; Những 

điều này sẽ gia tăng công tác bảo vệ các hệ sinh thái, đa dạng sinh học của tỉnh Yên 

Bái trong thời gian tới được tốt hơn. 

+ Tác động tiêu cực: Phát triển du lịch trong thời gian tới trở thành một trông 

bốn ngành kinh tế trọng điểm tỉnh Yên Bái; Điều này sẽ kéo theo chất thải từ khách du 

lịch, dịch vụ du lịch gia tăng đáng kể (như nước thải, chất thải rắn) sẽ làm áp lực lên 

các hạ tầng kỹ thuật môi trường và gia tăng ô nhiễm các nguồn nước, đất, không khí 

làm suy giảm đa dạng sinh học. Ngoài ra, khách du lịch tăng, nhu cầu khai thác tài 

nguyên cung cấp lương thực, thực phẩm, các sản phẩm du lịch khác....vv gia tăng, kéo 

theo nhu cầu khai thác các nguồn tài nguyên rừng, thủy sinh ngày một tăng làm suy 

giảm đa dạng sinh học. Các hoạt động du lịch sinh thái trong các khu bảo tồn, hồ Thác 

Bà ít nhiều tác động tiêu cực đến môi trường sống các loại sinh vật và suy giảm diện 

tích các hệ sinh thái. Để đáp ứng lượng khách du lịch hệ thống khách sạn, nhà hàng, 

khu vui chơi giải trí gia tăng; Một số diện tích hệ sinh thái, không gian mặt nước có thể 

bị lấn chiếm hoặc chuyển đổi sang phát triển du lịc18 
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h và điều này sẽ làm suy giảm đa dạng sinh học.  

 

 

Hình 3. 12: Định hướng phát triển du lịch tỉnh Yên Bái 

+ Phát triển nông nghiệp: Theo định hướng quy hoạch phát triển nông nghiệp 

theo hướng tập trung như vùng sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao (cánh đồng 

Mường Lò, cánh đồng Đại Phú An – Đông Cuông, cánh đồng Mường Lai – Vĩnh Lạc, 

...vv), vùng trồng cây ăn quả tập trung (Cam sành Lục Yên, bưởi đặc sản Yên Bình, 

giống hồng Fuji tại huyện Mù Cang Chải......vv), vùng chè Shan tuyết, vùng chăn nuôi 

tập trung .....vv. Những điều này sẽ kéo theo gia tăng chuyển đổi cây trồng, vật nuôi 

sang các giống loài có năng suất và giá trị kinh tế cao hơn sẽ làm suy giảm và mất đi 

một số nguồn gen, loài quý hiếm có giá trị khoa học của địa phương. Ngoài ra, để tăng 

năng suất cây trồng người nông dân sẽ gia tăng sử dụng các loại thuốc BVTV và phân 

bón hóa học sẽ làm mất cân bằng hệ sinh thái nông nghiệp, gia tăng ô nhiễm môi 

trường đất, nước sẽ làm suy giảm đa dạng sinh học. Ngoại ra, việc gia tăng phát triển 

nuôi trồng thủy sản tập trung trong thời gian tới (huyện Yên Bình 150ha, Trấn Yên 

100ha, Lục Yên 60ha, Văn Yên 60ha,.....vv) tác động rất lớn đến ô nhiễm môi trường 

nước, gia tăng lây lan dịch bệnh các khu vực xung quanh và kéo theo làm suy giảm đa 

dạng sinh học (Khu vực nuôi trồng thủy sản có rất nhiều thức ăn dư thừa hữu cơ, 

kháng sinh, vi sinh vật gây bệnh cho thủy sinh vật.....vv).  

Nhìn chung, định hướng quy hoạch có nhiều mặt tích cực cho đa dạng sinh học 

như việc khoanh vùng bảo vệ các khu vực có tính đa dạng sinh học cao (KBTTN Nà 

Hẩu, KBTLSC Mù Cang Chải, khu rừng Tân Phượng,....vv), bảo vệ các khu có tính đa 

dạng sinh học cao trước áp lực phát triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích 

cực, sẽ có một số mặt tiêu cực tác động đến đa dạng sinh học và hệ sinh thái (đặc biệt 

các hoạt động phát triển thủy điện, khai thác khoáng sản, giao thông tác động lớn đến 
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đa dạng sinh học). Vì vậy, cần thiết có các giải pháp khắc phục hạn chế các mặt tiêu 

cực của quy hoạch đến đa dạng sinh học trong thời gian tới.  

Bảng 3.24: Tổng hợp các tác động của quy hoạch đến di sản thiên nhiên 

TT Nguồn phát sinh 

tác động  

Cơ chế tác động và đối 

tượng chịu tác động. 

Phạm vi không 

gian và thời gian 

chịu tác động 

Mức độ 

chịu tác 

động 

1 Định hướng phát 

triển lâm nghiệp 

(Đến năm 2030 diện 

tích đất lâm nghiệp 

giảm 9.124 ha) 

- Diện tích RĐD giảm 4.922 

ha 

- Diện tích RPH giảm 

17.419 ha 

- Diện tích RSX tăng 13.217 

ha 

=>Hệ sinh thái rừng và 

ĐDSH suy giảm.  

Tập trung chủ yếu 

H. Mù Cang Chải, 

H.Văn Yên, H.Văn 

Chấn, H.Trạm Tấu, 

H.Lục Yên; Giai 

đoạn đến năm 2030 

Mức độ 

chịu tác 

động lớn.  

2 Định hướng khai 

thác khoáng sản 

(khai thác đối với 15 

loại, nhóm khoáng 

sản tại 317 khu vực, 

mỏ khoáng sản; Đến 

năm 2030 với diện 

tích là 3.650 ha, 

tăng 1.429 ha so với 

hiện trạng);  

Mất diện tích HST rừng, 

HST nông nghiệp; phá hủy 

cảnh quan hệ sinh thái 

rừng và đồi núi.  

Đặc biệt các H.Mù 

Cang Chải, huyện 

Trấn Yên, H.Văn 

Yên....vv; Giai 

đoạn đến năm 

2030 

Mức độ 

tác động 

lớn 

3 Định hướng phát 

triển thủy điện (đến 

năm 2030 Yên Bái 

trên địa bàn tỉnh sẽ 

được bổ sung thêm 

34 nhà máy thủy 

điện mới)  

Phá vở cấu trúc HST thủy 

vực của các dòng sông, suối; 

khô hạn các dòng sông và  

làm mất đường di chuyển 

của dòng thủy sinh vật từ hạ 

lưu về phía thượng lưu. 

Các sông/suối có 

mật độ xây dựng 

thủy điện cao như 

hồ Thác Bà, Thác 

Cá, Suối Quyền, 

Ngòi Hút, suối 

Khao Mang, 

.....vv; Giai đoạn 

đến năm 2030 

Mức độ 

tác động 

lớn.  

4 Phát triển hạ tầng 

giao thông (Đến 

năm 2030 tăng 

5.433ha so với năm 

hiện trạng 2020) 

Làm suy giảm diện tích các 

HST nông nghiệp, HST 

rừng=> suy giảm ĐDSH 

Chia cắt các sinh cảnh các 

HST, đặc biệt một số tuyến 

có thể tác động các KBT và 

khu vực có tính ĐDSH cao 

Đặc biệt các khu 

vực có HST rừng tự 

nhiên lớn H.Mù 

Cang Chải, H.Văn 

Yên, H. Văn Chấn, 

H. Trạm Tấu, 

H.Lục Yên  

Mức độ 

tác động 

lớn  

5 Phát triển đô thị, đô 

thị hóa (Đến năm 

2030 tăng 1.702 ha 

so với hiện trạng 

2020) 

Đô thị hóa gia tăng mở rộng 

các đô thị; lấn chiếm DT đất 

nông nghiệp, đất lâm nghiệp 

và các khu vực đất ngập 

nước 

T.P Yên Bái, thị xã 

Nghĩa Lộ; TT. Yên 

Bình; TT. Yên 

Thế; TT. Cổ Phúc 

và TT. Mậu A 

Mức độ 

tác động 

trung bình 
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d) Ảnh hưởng của các loại hình thiên tai  

Theo định hướng quy hoạch các ngành cho thấy trong thời gian tới các thiên tai 

như: Lũ, lũ quét, sạt lở đất, bão, ATNĐ, rét hại, sương muối, mưa lớn, lốc, sét mưa đá, 

động đất tiếp tục xảy ra; Ngoài nguyên nhân do yếu tố địa hình, thủy văn, biến đổi khí 

hậu làm gia tăng thiên tai, định hướng quy hoạch tỉnh Yên Bái (yếu tố con người) là 

tác nhân quyết định đến mức độ và tần suất thiên tai xảy ra trên địa bàn. Các nguồn 

gây tác động đến mức độ thiên tai như sau:  

 Nguồn gây tác động:  

-  Quy hoạch lâm nghiệp: đến năm 2030 tỷ lệ che phủ rừng giữ ổn định 63% tác 

động tích cực cho việc giảm thiểu các thiên tai trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Tuy nhiên, 

cần chú trọng đến chất lượng rừng; đến năm 2030 tỷ lệ diện tích rừng sản xuất khá 

cao, vì vậy việc khai thác rừng sản xuất cần phải hợp lý và khoa học nhằm giảm thiểu 

các thiên tai lũ lụt, lũ quét, sạt lở, hạn hán xảy ra trên địa bàn; Đặc biệt Yên Bái là khu 

vực đầu nguồn nước sông Hồng, sông Chảy nên độ che phủ rừng có vai trò rất quan 

trọng trong công tác giảm thiểu thiên tai, điều hòa nguồn nước cho tỉnh Yên Bái nói 

riêng và các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và thủ đô Hà Nội nói chung.  

(Nguồn: Đề án “Điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng miền núi 

Việt Nam”, Bộ Tài nguyên và Môi trường, năm 2017).  
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Hình 3. 13: Bản đồ phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở tỉnh Yên Bái 

-  Quy hoạch thủy điện: Định hướng đến năm 2030 Yên Bái trên địa bàn tỉnh sẽ 

được bổ sung thêm 34 nhà máy thủy điện mới với quy mô công suất 357,3 MW; nâng 

tổng công suất thủy điện toàn tỉnh đạt 874,2 MW. Các nhà máy thủy điện tập trung 

phần lớn ở các huyện Văn Yên, Văn Chấn, Mù Cang Chải, Trạm Tấu; Việc tiếp tục 

xây dựng nhiều nhà máy thủy điện sẽ làm mất rất nhiều diện tích rừng tự nhiên đầu 

nguồn, điều này sẽ làm gia tăng ngập lụt, lũ quét cho các vùng hạ lưu sông suối; Ngoài 

ra chế độ vận hành của các nhà máy thủy điện như tích nước vào mùa khô sẽ làm gia 

tăng tình trạng hạn hán và xã lũ vào mùa mưa lũ sẽ làm gia tăng tình trạng ngập lụt cho 

phía hạ lưu phía sông/suối (Đặc biệt khu vực thấp trũng hai bên bờ sông Hồng, suối 

Quyền, ngòi Hút, suối Khao Mang,....vv). Ngoài ra, xây dựng hồ thủy điện có thể tạo 

nên sự bất ổn định cấu trúc địa chất gây nên sạt lở, nứt đất một số khu vực xung quanh 

nhà máy thủy điện và tạo ra các tâm chấn động đất; Và việc gia tăng tích nước hồ chưa 

thủy điện sẽ tạo sức ép lên hệ thống đứt gãy bên dưới khiến rủi ro động đất xảy ra sớm 

hơn so với hoạt động tự nhiên; Nếu lòng hồ nằm trên khu vực có những đứt gãy, là 

những vết nứt trên vỏ rắn vỏ Trái Đất và vẫn có hoạt động lẻ tẻ thì sẽ gây ra động đất.  

Khai thác khoáng sản: Định hướng quy hoạch trong thời gian tới tiếp tục thăm 

dò, khai thác nâng cấp các khu vực khoáng sản có triển vọng để tiến tới khai thác phục 

vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương : khai thác đối với 15 nhóm, loại khoáng 

sản trên địa bàn 09 huyện, thành phố, thị xã, với tổng số 317 khu vực (Thành phố Yên 

Bái 12 khu vực; huyện Lục Yên 43 khu vực; huyện Mù Cang Chải 19 khu vực; huyện 

Trạm Tấu 07 khu vực; huyện Trấn Yên 67 khu vực; huyện Văn Chấn 83 khu vực; thị 

xã Nghĩa Lộ 06 khu vực; huyện Văn Yên 70 khu vực; huyện Yên Bình 10 khu vực). 

Quy hoạch đến năm 2030 đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản diện tích là 3.650 ha, 

tăng 1.429 ha so với hiện trạng năm 2020; Tập trung khai thác nhiều tại các huyện Lục 

Yên, huyện Văn Chấn, huyện Trấn Yên khoảng 2.580 ha, huyện Yên Bình 376 ha, 

huyện Văn Yên 373 ha…..vv.  Phát triển ngành khai khoáng sản sẽ làm gia tăng thúc 

đẩy quá trình tai biến địa chất; Để khai thác khoáng sản phải đào lấp rất nhiều khối 

lượng đất đá, làm phá vỡ cấu trúc đất, địa chất của khu vực điều này sẽ làm gia tăng 

sạt lở đất; Ngoài ra, các bãi thải sau quá trình khai thác khoáng sản có thể làm cắt 

ngang dòng chảy kéo theo gia tăng lũ quét và sạt lở đất. Bên cạnh đó trong quá trình 

khai thác khoáng sản thường nổ mìn sẽ làm tăng rủi ro các tai biến như nứt đất, sạt lở, 

động đất cao. Đặc biệt tại các huyện Văn Chấn, Văn Yên, Trấn Yên có quy mô khai 

thác lớn.  

-  Xây dựng hạ tầng giao thông: Định hướng đến 2030 xây dựng hoàn chỉnh 

đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (CT.05); Đường nối cao tốc Cao tốc Nội Bài - Lào 

Cai với Hà Giang (CT.12); 05 tuyến quốc lộ hiện trạng nâng cấp và xây dựng 02 

tuyến hình thành mới (Có 04 tuyến chính yếu: Nâng cấp QL 37, nâng cấp QL70, 

nâng cấp QL 32, xây dựng mới QL 3B; 03 tuyến thứ yếu: Hoàn chỉnh quốc lộ 32C, 

nâng cấp quốc lộ 2D, xây mới QL 32D);  Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường tỉnh lộ 

https://suckhoedoisong.vn/nguoi-dan-haiti-van-chim-trong-tuyet-vong-sau-tran-dong-dat-kinh-hoang-169210823105818875.htm
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hiện có, .....vv. Đến năm 2030 đất giao thông diện tích là 13.652 ha, tăng 5.433 ha so 

với năm hiện trạng 2020, diện tích giao thông tăng lên rất lớn. Đặc điểm khu vực có 

địa hình phức tạp, có trên 70% diện tích tự nhiên là đồi núi; Vì vậy, hạ tầng giao 

thông phần lớn phải xây dựng trên các sườn núi, có độ dóc lớn điều này sẽ gia tăng 

trượt mái taluy và gia tăng tình trạng sạt lở hơn cao hơn các khu vực đồng bằng. 

Ngoài ra, một số tuyến đường giao thông xây dựng có thể làm hạn chế dòng chảy và 

điều này sẽ làm gia tăng tần suất và cường độ lũ quét, lũ ống.  

-  Định hướng quy hoạch thủy lợi: Đến năm 2025 xây mới hồ Đầm Lớn, đập 

Phai Rin, đập Ngòi Gùa và 61 đập dâng có diện tích tưới <40 ha; Giai đoạn 2026-

2030 xây mới các đập Sài Lương 2, đập Nhiêu Năm 1, đập Nạ Phang, đập Khe Xá 1 

và 100 đập có diện tích <40 ha. Xây dựng các hồ đập thủy lợi tác động rất tích cực 

đến việc giảm thiểu thiên tai như giảm thiểu lũ lụt, lũ quét vào mùa mưa và cấp nước 

vào mùa khô cho các vùng khô hạn; Tuy nhiên bên cạnh mặt tích cực có một số mặt 

tiêu cực như làm gia tăng thiên tai như là rủi ro cao nứt đất, vỡ đập và vào mùa khô 

các hồ tích trữ nước làm khan hiếm nguồn nước cho phía hạ lưu. 

-  Phát triển đô thị và thương mại: Quy hoạch đến năm 2030 đất ở tại đô thị 

tăng 1.701 ha, đất thương mại dịch vụ tăng 2.616 ha so với năm hiện trạng 2020, 

Trong thời gian tới diện tích đất đô thị và thương mại dịch vụ tăng lên rất lớn kéo 

theo bê tông hóa gia tăng và chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp, mặt nước sang 

xây dựng đô thị và thương mại (Đất ở đô thị tăng do chuyển một số loại đất như 

trồng lúa 334 ha, đất nuôi trồng thuỷ sản 24 ha sang đô thị...vv; Đất thương mại tăng 

do chuyển một số loại đất như đất trồng lúa 280 ha, đất nuôi trồng thuỷ sản 40 ha, đất 

mặt nước chuyên dùng 92 ha......vv) điều này sẽ kéo theo suy giảm các không gian 

chứa nước và hạ tầng thoát nước gặp rủi ro cao không đáp ứng được nhu cầu khi gặp 

lượng mưa lớn kéo theo gia tăng tình trạng ngập lụt cho khu vực; Đặc biệt dọc hai 

bên bờ sông Hồng, T.P Yên Bái và T.X Nghĩa Lô là các khu vực xây dựng đô thị và 

thương mại cao; Với định hướng quy hoạch dự báo khu vực T.P Yên Bái và khu vực 

đô thị hai bên bờ sông Hồng sẽ gia tăng tần suất và cường độ ngập lụt và lũ quét 

trong thời gian tới.  Ngoài ra, việc xây dựng đô thị thương mại và các khu công 

nghiệp tập trung có rủi ro cao và quá tải về nguồn nước cấp và sử dụng năng lượng 

điện.  
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Hình 3. 14: Định hướng PT hệ thống đô thị, điểm dân cư nông thôn tỉnh Yên Bái 
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Bảng 3.25. Đánh giá thiên tai tỉnh Yên Bái 

Loại hình 

thiên tai 

Cấp 

độ 

RRTT 

lớn 

nhất 

Dấu hiệu cảnh 

báo 

Thời 

gian 

cảnh 

báo 

Thòi 

đoạn 

xảy ra 

Tần xuất 

xuất hiện 

( Số đật 

diễn ra/ 

nãm) 

Thời điểm 

xuất hiện 

Địa điểm 

Bão, ATND 
3 

Dự báo thời tiết 
3 ngày 

3-4 ngày 
3-4 đợt 

Tháng 

4-9 
Toàn tỉnh 

Mưa lớn 1 
Dự báo thời tiết 

2 ngày 
2-3 ngày 

5-7 đợt 
Tháng 

3-8 
Toàn tỉnh 

Lốc Sét. 

Mưa đá 
2 Dự báo thời tiết lngày 

15- 30 

phút 

- Lốc 3-6 

đợt -Sét 8 

15 đợt -Mưa 

đá 1-3 đợt 

Tháng 

3-6 
Toàn tỉnh 

Lũ, ngập lụt 3 
Lượng mưa lớn, 

kéo dài 
2 ngày 2-4 ngày 2-4 đợt 

Tháng 

4-T8 

Huyên Trấn 

Yen, Yên 

Bình, Vãn 

Yên,Tp. Yên 

Bái 

Lũ quét 1 Mưa to lngày 
10- 30 

phút 
2-4 đạt 

Tháng 

4-T6 

Huyện Mù 

Cang Chải, 

Văn Chấn, 

Trạm Tấu, 

Vẩn Yên, 

Lục Yên, 

Yên Bình và 

thị xã Nghĩa 

Lộ 

Sạt lở đất 1 
Đất ngậm nước 

nhiều, có vết nứt 
1 ngày 1 giờ 2-5 đợt 

Tháng 

3-T8 
Toàn tỉnh 

Nắng nóng 1 Nhiệt độ cao 2 ngày 
2-7 ngày 

1-3 đợt 
Tháng 

5-T6 

Toàn tỉnh 

Hạn hán 1 

Nắng nóng kéo 

dài, nhiều ngày 

không có mưa 
7 ngày 

1-3 

tháng 
1-2 đợt 

Tháng 

1,2, 

11,12 

Toàn tỉnh 

Rét hại. 

Sương 

muối 

2 Dự báo thời tiết 3 ngày 2-7 ngày 1-3 đợt 
Tháng 

I, 2,3, 

II, 12 

Toàn tỉnh 

Cháy rừng 

do tự nhiên 
1 

Nắng nóng, hanh 

khô, hạn hán kéo 

dài 

7 ngày 
1-9 

tháng 
1-3 đợt 

Tháng 

1,2,3,4, 

5,10,11 

,12 

Các huyện, 

Văn Chấn, 

Trạm Tấu, 

Mù Cang 

Chải 
(Nguồn: Theo phương án 01/PA-UBND, ngày 15/4/2022 về việc ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi 

ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Yên Bái). 
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Bảng 3.27: Tổng hợp các tác động của quy hoạch đến thiên tai 

TT 
Nguồn phát sinh 

tác động 

Cơ chế tác động và đối 

tượng chịu tác động. 

Phạm vi không gian và 

thời gian chịu tác động 

Mức độ 

chịu tác 

động 

1 Phương án phát 

triển lâm nghiệp 

(Đến năm 2030 

diện tích rừng giảm 

9.124 ha) 

Diện tích lâm nghiệp 

giảm=> kéo theo thảm 

thực suy giảm=> gia 

tăng các thiên tai lũ 

quét, lũ lụt, sạt lở đất, 

hạn hán (vì rừng rừng 

có vai trò rất lớn trong 

việc giữ nước, ngăn lũ 

và chống sạt lở ) 

Các suối ngòi Thia và 

ngòi Lao chảy qua các 

huyện Mù Cang Chải, 

Văn Chấn, Trạm Tấu, 

thị xã Nghĩa Lộ; dọc 

hai bên sông Hồng và  

T.P Yên Bái; H.Lục 

Yên, H. Yên Bình thuộc 

phần trung lưu của hệ 

thống sông Chảy 

Mức độ 

chịu tác 

động lớn  

2 Quy hoạch định 

hướng phát triển 

thủy điện (đến 

năm 2030 xây bổ 

sung thêm 34 

NMTĐ)  

- Mất diện tích rừng 

đầu nguồn gia tăng lũ 

lụt và lũ quét; giảm 

lưu lượng nước các 

dòng sông/suối vào 

mùa khô gia tăng hạn 

hán; Gia tăng xây 

dựng NMTĐ sẽ gia 

tăng tích nước các hồ 

chứa thủy điện=> Gia 

tăng các tâm chấn 

động đất.  

Thủy điện xây dựng 

phần lớn ở các huyện 

Văn Yên, Văn Chấn, 

Mù Cang Chải, Trạm 

Tấu; Thiên tai gia tăng 

khu vực thấp trũng hai 

bên bờ sông Hồng, suối 

Quyền, ngòi Hút, suối 

Khao Mang,....vv. Thời 

gian chịu tác động đến 

năm 2030 

Mức độ 

chịu tác 

động lớn  

3 Xây dựng hạ tầng 

giao thông (Đến 

năm 2030 tăng 

5.433 ha so với 

năm hiện trạng 

2020) 

Gia tăng trượt mái 

taluy và gia tăng tình 

trạng sạt lở trên các 

tuyến giao thông.  

Cao tốc Nội Bài - Lào 

Cai; Đường nối cao tốc 

Cao tốc Nội Bài - Lào 

Cai với Hà Giang 

(CT.12); 02 tuyến hình 

thành mới (QL 32D, 

đường cấp IV miền núi 

và QL.3B dài, đường 

cấp IV miền núi); Đến 

năm 2030 

Mức độ 

chịu tác 

động lớn.  

4 Định hướng khai 

thác khoáng sản 

(đến năm 2030 đất 

sử dụng cho hoạt 

động khoáng tăng 

1.429 ha  so hiện 

trạng năm 2020) 

Để khai thác khoáng 

sản phải đào lấp rất 

nhiều khối lượng đất 

đá, làm phá vở cấu trúc 

đất, địa chất và thảm 

thực vật của khu vực 

điều này sẽ làm gia 

Quặng chì - kẽm tại 

huyện Mù Cang Chải; 

Quặng sắt tại huyện 

Trấn Yên, Văn Chấn, 

Văn Yên, đá vôi trắng 

tại huyện Lục Yên; đá 

làm vật liệu xây dựng 

Mức độ 

chịu tác 

động lớn 
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TT 
Nguồn phát sinh 

tác động 

Cơ chế tác động và đối 

tượng chịu tác động. 

Phạm vi không gian và 

thời gian chịu tác động 

Mức độ 

chịu tác 

động 

tăng tình trạng sạt lở 

đất, lũ quét; Khai thác 

khoáng sản thường nổ 

mìn sẽ làm tăng rủi ro 

các tai biến như nứt 

đất, sạt lở, động đất 

cao. 

thông thường tại các 

huyện Văn Chấn, Văn 

Yên, Yên Bình, Lục 

Yên 

5 Định hướng phát 

triển đô thị, thương 

mại dịch vụ (Đến 

năm 2030 đất ở tại 

đô thị tăng 1.702 

ha, đất thương mại 

dịch vụ tăng 2.616 

ha so với hiện 

trạng 2020) 

Đô thị hóa kéo theo gia 

tăng bê tông hóa, gia 

tăng chuyển đổi đất 

nông nghiệp, mặt nước, 

lâm nghiệp sang đô thị 

và thương mại.....vv 

những điều này sẽ làm 

gia tăng tình trạng ngập 

lụt tại các đô thị; 

Đặc biệt dọc hai bên bờ 

sông Hồng, T.P Yên 

Bái và T.X Nghĩa Lô là 

các khu vực có mật độ 

xây dựng đô thị và 

thương mại cao. 
Thời gian chịu tác động 

đến năm 2030 và tầm 

nhìn đến năm 2050.  

Mức độ 

chịu tác 

động lớn.  

e) Suy thoái chất lượng môi trường không khí 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang diễn ra vấn đề ô nhiễm cục bộ tại một 

số điểm hoạt động giao thông, sản xuất, công nghiệp, khai thác, nông thôn,…. Với xu 

hướng phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy các ngành tiếp tục không ngừng tăng trưởng 

và đồng thời các hoạt động phát sinh khí thải, bụi, tiếng ồn,… vẫn tiếp tục phát thải 

vào môi trường. Các hoạt động được dự báo đánh giá có nguy cơ cao gây ảnh hưởng 

tới chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái như hoạt động giao thông, hoạt 

động khai khoáng, công nghiệp, hoạt động xây dựng, Khu xử lý chất thải,…. 

- Hoạt động giao thông, vận tải: 

Khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông do hoạt động đốt cháy nhiên 

liệu. Mức độ phát thải phụ thuộc vào tải trọng các phương tiện, loại nhiên liệu sử dụng, 

chất lượng các phương tiện (mới, cũ,..), chất lượng đường giao thông,… 

Các hoạt động giao thông vận tải sẽ phát sinh ra một lượng khí thải đáng kể. 

Thành phần khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông vận tải đường bộ và 

đường thủy, cảng bao gồm bụi, CO, SO2, VOC...  

Hệ số ô nhiễm do các xe chạy xăng tạo ra được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3. 28: Hệ số ô nhiễm khí thải do hoạt động giao thông (kg/u) 

Phương tiện Đơn vị (u) TSP SO2 NOx CO VOC Chì 

Xe máy chạy xăng 

Đường đô thị 1000km  0,76S 0,3 20 3  

Tấn nhiên liệu  20S 8 525 80  

Xe ô tô, xe tải 
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Động cơ 1400 – 2000 

cc 

1000km 0,07 1,62S 1,78 15,73 2,23 1,35P 

Tấn nhiên liệu 0,86 20S 22 194,7 27,65 0,03P 

Động cơ lớn hơn 2000 

cc  

1000km 0,07 1,85S 2,51 15,73 2,23 0,13P 

Tấn nhiên liệu 0,76 20S 27,6 169,7 24,09 1,35P 
Nguồn: Tổ chức Y tế thế giới (WHO), 1993. 

Ghi chú:  

- S là hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu, hàm lượng lưu huỳnh trong Diesel chiếm 0,2-

0,5% và xăng chiếm 0,039-0,15% 0.1  

- P là hàm lượng trung bình của Chì trong xăng, phổ biến từ 0,15-0,4g/l. 0.43 tấn 

Tại một số nút và tuyến giao thông lớn (dọc theo các tuyến đường cao tốc, 

đường sắt Hà Nội – Lào Cai, đường quốc lộ 37, QL 70, QL 32, QL 32C, QL 2D, các 

ngã ba, ngã tư, giao lộ, cầu cảng hàng hóa, bến tàu di lịch,…) có nguy cơ ô nhiễm 

không khí do mật độ các phương tiện giao thông cao, đặc biệt tại cá tuyến đường cao 

tốc, quốc lộ có nhiều phương tiện giao thông có trọng tải lớn. 

Theo phương án phát triển Quy hoạch giao thông vận tỉnh Yên Bái giai đoạn 

2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, sẽ mở rộng, xây mới một loạt các tuyến giao 

thông đường bộ (Tuyến Đường cao Nội Bài – Lào Cai (CT.05); Đường nối Cao tốc 

Nội Bài – Lào Cai với Hà Giang (CT.12); 07 tuyến Quốc lộ (5 tuyến nâng cấp, hoàn 

thiện, 2 tuyến xây mới Quốc lộ 32D và QL.3B); nâng cấp, mở rộng các tuyến đường 

tỉnh lộ hiện có (ĐT.163, ĐT.164, ĐT.165, ĐT.166, ĐT.170, ĐT.171, ĐT.172, ĐT.173, 

ĐT.175B);....). Việc mở rộng các tuyến đường giao thông sẽ kéo theo số số lượng 

phương tiện giao thông cũng tăng mạnh. 

Theo tính toán trong phương án phát triển gia thông vận tải tỉnh Yên Bái giai 

đoạn 2021-2030, dự báo khối lượng vận chuyển hàng hóa đường bộ tăng từ 14 – 

17%/năm (gấp 2,15 – 2,62 lần so với năm 2020); khối lượng vận tải hành khách tăng 

từ 8-12%/năm (2,67 – 4 lần so với năm 2020). Như vậy, tải lượng phát thải các khí 

thải, bụi có xu hướng tăng từ 2,15 - 4 lần so với 2020. 

Tốc độ tăng trưởng các phương tiện giao thông có sự gia tăng nhanh chóng dẫn 

đến lượng nhiên liệu sử dụng cũng gia tăng tỷ lệ thuận theo nó. Theo Bộ Giao thông 

Vận tải, ngành giao thông vận tải đóng góp khoảng 22,6% tổng lượng phát thải khí nhà 

kính theo phân ngành năng lượng. Trong đó, xe máy chiếm tỉ trọng lớn trong sự phát 

thải các chất ô nhiễm CO, VOC, TSP, còn ô tô con và ô tô các loại chiếm tỉ trọng lớn 

trong sự phát thải SO2, NO2.  

Mỗi loại nhiên liệu sử dụng sẽ phát thải các loại khí thải khác nhau. Các động 

cơ diesel thải khói đen gấp 7,5 lần so với động cơ xăng nhưng các động cơ xăng gây 

phát thải chứa chì; động cơ sử dụng diesel không chứa chì, nhưng lại thải ra nhiều hạt 

lơ lửng trong không khí. 

Vì vậy, nếu không có biện pháp quản lý tốt các phương tiện tham gia giao thông 

thì ô nhiễm không khí, nhất là bụi sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến dân cư đô thị. 

- Sản xuất công nghiệp: 

Theo định hướng phát triển công nghiệp tỉnh Yên Bái, đến năm 2030, tỉnh sẽ 

được quy hoạch 8 KCN và 25 CCN tập trung chủ yếu tại thành phố Yên Bái và huyện 

Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình. Tổng diện tích đất công nghiệp là 3.368,21ha, tỉ lệ lấp 

đầy đến năm 2030 đạt 65 – 70%, tương đương 2.357,75 ha. 
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Dự báo tải lượng ô nhiễm không khí ước tính (kg chất ô nhiễm/ha diện tích 

KCN trong 1 ngày đêm) do Trung tâm Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Nhiệt đới và BVMT 

TP. HCM đưa ra hệ số thải lượng ô nhiễm để tính dự báo lượng thải của các chất ô 

nhiễm dựa theo diện tích đất khu công nghiệp.  

Bảng 3. 29: Dự báo thải lượng ô nhiễm trong không khí tại KCN, CCN tập trung 

đến năm 2030 của tỉnh Yên Bái 

 Quy mô 

(Ha) 

Bụi 

(kg/ng) 

SO2 

(kg/ng) 

SO3 

(kg/ng) 

NO2 

(kg/ng) 

CO 

(kg/ng) 

Hệ số phát thải  5,3 27,7 0,16 11,3 1,98 

Năm 2020 1.161,05  6.154 32.161 186 13.120 2.299 

Năm 2030 2.357,75 12.496 65.310 377 26.643 4.668 

Dự báo tải lượng khí thải phát sinh từ hoạt động công nghiệp tỉnh Yên Bái đến 

năm 2030 tăng khoảng 2 lần so với năm 2020. Các hoạt động công nghiệp được quy 

hoạch tập trung tại 8 KCN và 25 CCN tập trung đa ngành nghề nhưng chú trọng phát 

triển các ngành công nghiệp chế biến NLSTP, VLXD cao cấp, chế biến khoáng sản, 

công nghiệp hóa chất, sản xuất hàng tiêu dùng, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 

công nghiệp hỗ trợ. 

Trong đó, các cơ sở sản xuất chế biến VLSX, chế biến khoáng sản có nguy cơ 

gây ô nhiễm bụi, khí thải cao, đặc biệt các nhà máy sản xuất xi măng, chế biến 

Graphite, sản xuất gạch,…. 

Nếu các cơ sở sản xuất công nghiệp không thực hiện tốt các biện pháp kiểm 

soát và giảm thiểu lượng bụi, khí thải phát sinh ngay tại nguồn sẽ phát thải ô nhiễm 

nghiêm trọng ra ngoài môi trường gây ảnh hưởng tới dân cư xung quanh, đặc biệt dân 

cư thành phố Yên Bái và huyện Văn Yên, huyện Trấn Yên). 

- Khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng: 

Trong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, định hướng khai thác 353 

khu vực khoáng sản trên địa bàn toàn tỉnh. Các khoáng sản được khai thác chủ yếu là 

đá làm vật liệu xây dựng thông thường, cát sỏi, đất san lấp, than, quặng sắt, chì – kẽm, 

Kaolin, thạch anh, sét làm gạch…. Tập trung nhiều ở thành phố Yên Bái, huyện Lục 

Yên, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Chấn, Thị xã Nghĩa Lộ, Văn Yên, Yên 

Bình.  

Hoạt động khai thác trong quá trình khoan nổ, xay nghiền bụi đất, bụi đá, tiếng 

ồn phát tán rất lớn trong khu vực khai thác. Bên cạnh đó, quá trình vận chuyển sản 

phẩm khoáng sản từ trong mỏ ra ngoài quốc lộ cũng phát sinh bụi bẩn, khí thải ảnh 

hưởng tới cuộc sống của người dân sinh sống trong khu vực. 

Theo phương án quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản của tỉnh dự báo đến 

năm 2030, dự báo nhu cầu sản lượng khoáng sản kim loại, phi kim nhu cầu khoáng sản 

tăng trung bình khoảng 1,5 lần và khoáng sản làm vật liệu xây dựng tăng trung bình 

khoảng 1,8 lần so với năm 2020. Như vậy, tải lượng khí thải, bụi có xu hướng gia tăng 

khoảng từ 1,5 – 1,8 lần so với năm 2020. 

Mở rộng các mỏ khai thác, tăng sản lượng khai thác làm gia tăng các dòng thải 
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khí thải xả vào môi trường, nếu không có biện pháp quản lý chặt chẽ sẽ có nguy cơ dẫn 

đến ô nhiễm môi trường không khí ảnh hưởng tới cuộc sống và tác động tới sức khỏe 

cộng đồng dân cư xung quanh. 

 

Hình 3. 15: Phương án bảo vệ thăm dò và khai thác khoáng sản 

- Xây dựng công trình đô thị, hạ tầng kỹ thuật:  

Theo định hướng phát triển của tỉnh, đến năm 2030 sẽ nâng cấp, cải tạo, xây 

mới 6 tuyến đường quốc lộ, 18 tuyến đường tỉnh; Xây mới hồ Đầm Lớn, đập Phai Rin, 

đập Ngòi Gùa và 61 đập dâng và nâng cấp sửa chữa 200 công trình thủy lợi; xây dựng, 

sửa chữa nâng cấp các công trình văn hóa thể thao (trụ sở VHTT&DL, Bảo tang, rạp 

chiếu phim, thư viện tỉnh…), xây dựng các đô thị mới diện tích 60.283 ha…. 

Các hoạt động xây dựng hạ tầng góp phần quan trọng vào quá trình phát triển 

KT-XH của tỉnh Yên Bái, nhưng đi kèm theo đó là những vấn đề không nhỏ về môi 

trường. Tác động đến môi trường không khí do hình thành bụi và khí thải trong quá 

trình giải phóng mặt bằng, vận chuyển và tập kết nguyên vật liệu, xây dựng công trình. 

Bên cạnh đó còn có ô nhiễm tiếng ồn và rung chấn do các hoạt động thi công. Các hoạt 

động xây dựng như đào lấp đất, đập phá công trình cũ, vật liệu xây dựng bị rơi vãi 

trong quá trình vận chuyển, thường gây ô nhiễm bụi rất trầm trọng đối với môi trường 

không khí xung quanh. 

 - Ô nhiễm không khí do hoạt động sinh hoạt: 
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Dựa trên các cơ sở hệ số ô nhiễm của WHO về việc sử dụng các loại nhiên liệu 

chất đốt như: củi, than, gas, dầu, ... có thể ước tính hệ số trung bình đánh giá nhanh ô 

nhiễm do khí thải sinh hoạt. 

Bảng 3. 30: Hệ số ô nhiễm không khí do khí thải sinh hoạt 

TT 
Loại nhiên 

liệu sử dụng 

Hệ số ô nhiễm (kg/người/ngày) 

TSP SO2 NOx CO 

1 Gas 1,5x10-6 1,83 x10-7 5,16 x10-5 1,06 x10-5 

2 Dầu 5,18 x10-6 1,64 x10-4 7,06 x10-5 1,61 x10-5 

3 Than 4,44 x10-5 1,73 x10-4 7,97 x10-5 2,66 x10-6 

4 Củi 7,56 x10-5 1,07 x10-5 9,17 x10-6 4,58 x10-4 

Trung bình thành thị 3,17 x 10-5 3,17 x10-5 8,69 x10-5 5,18 x10-5 

Trung bình nông thôn 3,86 x 10-5 3,86 x10-5 5,44 x10-6 3,04 x10-5 

Hệ số trung bình 3,51 x 10-5 3,51 x10-5 4,62 x10-5 4,11 x10-5 

Dự báo đến năm 2025 dân số tỉnh Yên Bái khoảng 896.551 người đến năm 

2030 khoảng 962.664 người. Như vậy tải lượng các chất ô nhiễm không khí phát sinh 

do sinh hoạt ở Yên Bái vào năm 2025 và 2030 như sau: 

Bảng 3. 31: Tải lượng ô nhiễm do khí thải sinh hoạt tỉnh Yên Bái dự báo đến năm 

2025 và 2030 

Chất ô nhiễm 

Tải lượng ô nhiễm theo dự báo (kg/ngày) 

Năm 2020 Năm 2025 Năm 2030 

Bụi 29,19 31,47 33,79 

SO2 38,42 41,42 44,48 

NOx 34,18 36,85 39,57 

CO 148,02 159,6 171,35 

Nhìn chung, so với tải lượng khí thải giao thông vận tải, thì tải lượng và tác động 

của khí thải sinh hoạt là khá thấp. Yên Bái là tỉnh miền núi, đa phần dân cư khu vực 

nông thôn vẫn có thói quen sử dụng than củi và các phụ phẩm nông nghiệp làm nhiên 

liệu đốt dùng cho nấu ăn,.... Tuy nhiên, cơ cấu sản xuất nông nghiệp cao, tỷ lệ che phủ 

rừng ổn định đạt 63% so với hiện nay, việc phát triển mạnh các trang trại trồng cây lâu 

năm sẽ có tác dụng cải thiện chất lượng môi trường không khí, mức phát thải khí thải 

sinh hoạt sẽ tăng chậm lại và do thay đổi cơ cấu sử dụng năng lượng trong dân cư theo 

hướng sạch hơn (gas, điện). 

 - Ô nhiễm khí thải từ khu các điểm tập kết rác và hệ thống xử lý nước thải 
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Khí thải từ khu vực điểm tập kết rác, hệ thống xử lý nước thải, các lò đốt rác có 

các thành phần ô nhiễm chính: khí CH4, H2S, NH3, mecaptan và mùi. Nếu không quản 

lý, theo dõi tốt việc vệ sinh hàng ngày thì sẽ gây mùi hôi rất khó chịu, là môi trường dễ 

phát sinh ruồi muỗi, lây lan dịch bệnh. 

Hiện nay, công nghệ xử lý CTR sinh hoạt chủ yếu là chôn lấp và đốt các lò đốt 

có công suất nhỏ, chưa đảm bảo kỹ thuật môi trường và đang gây ô nhiễm cho môi 

trường xung quanh. Trong đó, có 04 bãi chôn lấp nằm trong danh mục cơ sở gây ô 

nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 

của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô 

nhiễm môi trường nghiêm trọng phải hoàn thành xử lý trước năm 2019 (gồm: Bãi rác 

thải huyện Trấn Yên, bãi rác thải thị trấn Mậu A, bãi rác thải thị xã Nghĩa Lộ, bãi rác 

thải thị trấn Yên Bình) và Bãi rác thải xã Liễu Đô, huyện Lục Yên đã kiến nghị Bộ Tài 

nguyên và Môi trường tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ đưa vào danh mục cơ sở 

gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. CTR nông nghiệp như vỏ bao bì, chai lọ hóa 

chất bảo vệ thực vật cơ bản được lưu giữ tại các bể rồi đốt thủ công gây ô nhiễm môi 

trường không khí nghiêm trọng. 

Trong giai đoạn quy hoạch, định hướng đầu tư 12 lò đốt CTSH với tổng công 

suất 220 tấn/ngày. Việc xử lý rác thải bằng phương pháp đốt sẽ phát sinh một lượng 

lớn các khí thải độc hại như bụi và SO2, CO2 và Dioxin/ Furan. 

Theo một số tài liệu tổng hợp, nếu đốt 220 tấn rác mỗi ngày có thể sẽ phát sinh 

khoảng 59,4 tấn CO2, khoảng 22 tấn dioxin và khoảng 138,6 tấn các khí còn lại (NOx, 

bụi, SOx, THC, HCl, HF,….)4. Vì vậy, nếu các công trình xử lý chất thải không xử lý 

được các khí thải phát sinh sẽ gây ảnh hưởng tới môi trường không khí, sức khỏe cộng 

đồng dân cư. 

Bảng 3. 32: Tổng hợp các tác động của Quy hoạch đến các môi trường không khí 

TT 
Các thành 

phần QH 

Cơ chế và đối tượng chịu 

tác động 

Phạm vi không gian/thời gian 

tác động 

Mức độ 

chịu tác 

động 

1 Phát triển 

giao thông 

vận tải 

- Gia tăng phương tiện vận 

tải, gia tăng lượng hàng hóa 

vận tải làm gia tăng phát thải 

khí, bụi trên các tuyến 

dường 

- Kết cấu mặt đường các 

tuyến đường nông thôn, 

vùng núi kém, đường đất 

nên phát sinh bụi lớn (nhất 

là các tuyến đường ra vào 

mỏ khai thác) gây ô nhiễm 

bụi trên các tuyến đường. 

- Mở rộng các tuyến đường 

- Phạm vi tác động tập trung tại 

một số nút và tuyến giao thông 

lớn (dọc theo các tuyến đường 

cao tốc, đường sắt Hà Nội – 

Lào Cai, đường quốc lộ 37, QL 

70, QL 32, QL 32C, QL 2D, các 

ngã ba, ngã tư, giao lộ, cầu cảng 

hàng hóa, bến tàu di lịch,…). 

- Tuyến Đường cao Nội Bài – 

Lào Cai (CT.05); Đường nối 

Cao tốc Nội Bài – Lào Cai với 

Hà Giang (CT.12); 07 tuyến 

Quốc lộ; các tuyến đường tỉnh 

Cao 

                                                           
4https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%B2_%C4%91%E1%BB%91t_r%C3%A1c_th%E1%BA%A3i_sinh_ho%E

1%BA%A1t#:~:text=R%C3%A1c%20th%E1%BA%A3i%20%C4%91%C3%B4%20th%E1%BB%8B%20c%C

3%B3,ph%E1%BA%A7n%20ph%C3%A2n%20hu%E1%BB%B7%20sinh%20h%E1%BB%8Dc.. 
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TT 
Các thành 

phần QH 

Cơ chế và đối tượng chịu 

tác động 

Phạm vi không gian/thời gian 

tác động 

Mức độ 

chịu tác 

động 

giao thông, gia tăng lượng 

phương tiện giao thông gia 

tăng 2,15 – 4 lần tải lượng 

khí thải, bụi so với năm 

2020 

ĐT.163, ĐT.164, ĐT.165, 

ĐT.166, ĐT.170, ĐT.171, 

ĐT.172, ĐT.173, ĐT.175B;… 

- Thời gian: hoạt động của các 

phương tiện giao thông 

2 Phát triển 

công 

nghiệp  

- Hoạt động khai thác 

khoáng sản, đất đá làm vật 

liệu xây dựng thông thường, 

cát sỏi, đất san lấp, than, 

quặng sắt, chì – kẽm, 

Kaolin, thạch anh, sét làm 

gạch….. tăng 1,5 – 1,8 lần 

tải lượng bụi và khí thải so 

với năm 2020, gây ô nhiễm 

các khu vực mỏ và khu vực 

lân cận 

- Các hoạt động sản xuất 

công nghiệp đặc biệt các nhà 

máy sản xuất xi măng, chế 

biến Graphite, sản xuất 

gạch,….Phát sinh khí thải, 

bụi lớn gây ô nhiễm cục bộ 

- Phạm vi tác động: khai thác 

khoáng sản tập trung nhiều ở 

thành phố Yên Bái, huyện Lục 

Yên, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, 

Trấn Yên, Văn Chấn, Thị xã 

Nghĩa Lộ, Văn Yên, Yên Bình. 

- Trong 25 CCN, 8 KCN (Công 

ty Cổ phần Xi măng và khoáng 

sản Yên Bái; nhà máy xi măng 

Yên Bình; Nhà máy Chế biến 

Graphite 
- Thời gian tác động: Trong quá 

trình khai thác và chế biến 

khoáng sản 

Cao 

3 Xây dựng 

công trình, 

hạ tầng kỹ 

thuật 

Hoạt động giải phóng mặt 

bằng, vận chuyển và tập kết 

nguyên vật liệu, xây dựng 

công trình phát sinh bụi, khí 

thải, tiếng ồn, rung chấn gây 

ô nhiễm môi trường không 

khí cục bộ 

  

- Phạm vi: 6 tuyến đường quốc 

lộ, 18 tuyến đường tỉnh; Xây 

mới hồ Đầm Lớn, đập Phai Rin, 

đập Ngòi Gùa và 61 đập dâng 

và nâng cấp sửa chữa 200 công 

trình thủy lợi; xây dựng, sửa 

chữa nâng cấp các công trình 

văn hóa thể thao (trụ sở 

VHTT&DL, Bảo tang, rạp 

chiếu phim, thư viện tỉnh…), 

xây dựng các đô thị mới diện 

tích 60.283 ha… 

- Thời gian: Quá trình thi công, 

xây dựng 

Trung 

bình 

4 Đô thị hóa 

(hoạt động 

sinh hoạt 

của cư 

dân) 

Khí thải phát sinh từ hoạt 

động đun nấu của người dân. 

Yên Bái là tỉnh miền núi, đa 

phần dân cư khu vực nông 

thôn vẫn có thói quen sử 

dụng than củi và các phụ 

phẩm nông nghiệp làm nhiên 

liệu đốt dùng cho nấu ăn,.... 

phát sinh muội than, khói 

độc hại cho sức khỏe người 

- Phạm vi: Khu vực nông thôn, 

miền núi, các đô thị dân cư. 

- Thời gian: Quá trình sinh hoạt 

đun nấu của người dân. 

Thấp 
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TT 
Các thành 

phần QH 

Cơ chế và đối tượng chịu 

tác động 

Phạm vi không gian/thời gian 

tác động 

Mức độ 

chịu tác 

động 

dân. 

5 Khu tập 

kết rác, xử 

lý chất thải 

- Khí thải từ khu vực điểm 

tập kết rác, hệ thống xử lý 

nước thải, các lò đốt rác có 

các thành phần ô nhiễm 

chính: khí CH4, H2S, NH3, 

mecaptan và mùi gây mùi 

hôi khó chịu, dễ phát sinh 

ruồi muỗi, lây lan dịch bệnh. 

Đặc biệt khí bụi và SO2, 

CO2 và Dioxin/ Furan từ lò 

dốt rác gây ảnh hưởng tới 

sức khỏe con người. 

- Phạm vi: Các bãi chôn lấp, 12 

lò đốt có công suất nhỏ không 

đảm bảo kỹ thuật (Bãi rác thải 

huyện Trấn Yên, bãi rác thải thị 

trấn Mậu A, bãi rác thải thị xã 

Nghĩa Lộ, bãi rác thải thị trấn 

Yên Bình và Bãi rác thải xã 

Liễu Đô,…); 

- Thời gian: trong thời gian hoạt 

động 

Trung 

bình 

3.4.1.1. Đánh giá, dự báo xu hướng tích cực và tiêu cực của các vấn đề môi 

trường chính 

a) Đánh giá tổng hợp các tác động của quy hoạch phát triển ngành đến các vấn 

đề môi trường tự nhiên và xã hội 

Trên cơ sở đánh giá các tác động định hướng phát triển các ngành theo định 

hướng quy hoạch đến các thành phần môi trường chính phía trên. Nhóm ĐMC tổng 

hợp đưa ra bảng ma trận định lượng dự báo xu hướng tác động tích cực và tiêu cực các 

định hướng quy hoạch. 

Mức độ chịu tác động của từng thành phần môi trường chính do các hoạt động 

các ngành, lĩnh vực quy hoạch được tính như sau:  

Thành phần môi trường chính có xu hướng chịu tác động mạnh nhất bởi các 

ngành sẽ có trọng số hay tầm quan trọng cao nhất; điểm đánh giá là: 3 điểm;  

Thành phần môi trường chính có xu hướng chịu tác động trung bình bởi các 

hoạt động ngành sẽ có trọng số hay tầm quan trọng trung bình; điểm đánh giá là đạt: 2 

điểm; 

Thành phần môi trường chính ít có xu hướng chịu tác động bởi các hoạt động 

ngành sẽ có trọng số hay tầm quan trọng thấp nhất sẽ có trọng số thấp hay ít quan 

trọng; điểm đánh giá là đạt: 1 điểm 

Thành phần môi trường chính không hoặc khả năng tác động rất thấp cũng cần 

được đánh giá, xem xét, tuy nhiên điểm đánh giá là: 0 điểm 

Trên cơ sở việc xác định các trọng số hay tầm quan trọng của từng thành phần 

môi chính, các tác động tích cực đến chất lượng môi trường mang dấu âm (+); và các 

tác động tiêu cực đến môi trường mang dấu dương (-). 

Ma trận được xây dựng dựa trên giả thiết chỉ xem xét tác động 1 chiều, tức là 

chỉ xem xét tác động của thành phần môi trường chính chịu tác động bởi các hoạt động 



Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 – 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050. 

16 2  
 

đề xuất trong quy hoạch. Ảnh hưởng của BĐKH đến các hoạt động phát triển kinh tế 

xã hội trong quy hoạch sẽ được xem xét riêng tại mục sau.  

Một số vấn đề môi trường chính chịu cả tác động tiêu cực lẫn tác động tích cực, 

khi đó điểm số đánh giá tác động tổng hợp của các thành phần quy hoạch đến vấn đề 

môi trường chính được cân nhắc theo giá trị trung bình. 

Bảng 3. 33: Ma trận đánh giá mức độ tác động đến vấn đề môi trường chính  

T

T 
Địa điểm 

Phát triển các ngành 

Trọn

g số 

PT 

hệ 

thố

ng 

đô 

thị 

Phát triển nông nghiệp - 

lâm nghiệp 

Phát triển Công 

nghiệp - Xây dựng 

Phát 

triển 

giao 

thôn

g  

Phát 

triển 

dịch 

vụ - 

du 

lịch 

Trồ

ng 

trọt 

Ch

ăn 

nuô

i 

Nuô

i 

trổn

g 

thủy 

sản 

Lâm 

nghiệ

p  

Phát 

triển 

các 

KC

N, 

CC

N 

Khai 

thác, 

chế 

biến 

khoán

g sản 

Phát 

triển 

thủy 

điện  

1 

Trữ lượng 

nước  
-3 -1 -1 -1 -1 -3 -2 -3 -1 -3 3 

Chất lượng 

nước 
-3 -2 -1 -1 -1 -3 -3 -1 -1 -2 3 

2 
Chất thải 

rắn  
-3 -1 -2 0 0 -3 -3 0 -1 -2 3 

3 
Di sản thiên 

nhiên  
-2 1 -1 -1 -3 -1 -3 -3 -2 -1 2 

4 Thiên tai  -3 2 0 0 3 -1 -2 -3 -3 -1 2 

5 
Chất lượng  

không khí  
-1 2 -1 -1 -1 -2 -3 -1 -2 -1 1 

Điểm trung 

bình  
-2,7 -0,3 

-

1,1 
-0,6 -0,5 -2,4 -2,6 -1,8 -1,5 -1,9  

Ghi chú: (-) Tác động tiêu cực mang dấu âm ; (+) Tác động tích cực mang dấu dương. 

Kết quả đánh giá ma trận có những nhận xét về mức độ tác động của các ngành 

đến môi trường như sau: 

- Phát triển đô thị là định hướng quy hoạch có sự tác động lớn nhất đến các vấn 

đề môi trường chính; Đô thị hóa kéo theo gia tăng dân số, mở rộng và san lấp các khu 

vực đô thị.....vv Điều này sẽ làm gia tăng lớn khối lượng CTR và nước thải sẽ áp lực 

lên chất lượng môi trường đô thị làm gia tăng rủi ro ô nhiễm môi trường cao; Ngoài ra 

việc mở rộng và san lấp các đô thị (đặc biệt khu vực T.P Yên Bái và T.X Nghĩa Lộ) 

kéo theo chuyển đổi diện tích nông nghiệp, diện tích rừng, ....vv sang phát triển đô thị, 

điều này làm suy giảm hệ sinh thái, đa dạng sinh học và làm gia tăng thiên tai như lũ 

lụt, lũ quét.  

- Ngành khai thác chế biến khoảng sản là ngành tác động lớn thứ hai đến các 

vấn đề môi trường chính; Việc khai thác khoảng sản sẽ tác động lớn đến cảnh quan, hệ 

sinh thái, đa dạng sinh học, môi trường nước, môi trường đất và gia tăng các tai biến 

như sạt lở, lũ quét.  
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- Định hướng gia tăng phát triển công nghiệp là ngành tác động lớn thứ 3: Gia 

tăng phát triển CN sẽ kéo theo nước thải và chất thải rắn gia tăng (mặt khác nước thải 

và chất thải rắn có thành phần nguy hại cao) nếu xử lý không đảm bảo quy chuẩn môi 

trường, xả ra môi trường sẽ gây ra các sự cố môi trường lớn.  

- Phát triển du lịch là ngành ưu tiên phát triển trong thời gian tới; Bên cạnh các 

mặt tích cực mang lại nhiều lợi ích kinh tế - xã hội và gia tăng bảo vệ các danh lam 

thắng cảnh, đa dạng sinh học; Phát triển du lịch làm áp lực lên vấn đề sử dụng tài 

nguyên như gia tăng sử dụng nước, gia tăng sử dụng đất nhằm xây dựng các hoạt động 

dịch vụ và gia tăng các chất thải (nước thải, rác thải) áp lực và gây rủi ro ô nhiễm môi 

trường.  

- Phát triển thủy điện, trong gian đoạn đến năm 2030 với việc xây dựng thêm 

34 nhà máy thủy điện mới, kéo theo mất một số diện tích rừng đầu nguồn và phá hủy 

nhiều hệ sinh thái các dòng sông/suối kéo theo làm suy giảm đa dạng sinh học lớn; 

Ngoài ra việc gia tăng xây dựng các nhà máy thủy điện sẽ làm gia tăng tình trạng hạn 

hán vào mùa khô và lũ lụt vào mùa mưa.  

- Tiếp theo đến định hướng phát triển giao thông: Gia tăng phát triển giao thông 

làm chia cắt các sinh cảnh tự nhiên; Ngoài ra gia tăng xây dựng giao thông sẽ làm tăng 

thiên tai sạt lở đất. 

- Ngoài ra, định hướng phát nông nghiệp (Chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản) theo 

mô hình tập trung; Điều này sẽ làm gia tăng rủi ro ô nhiễm môi trường nước, môi 

trường đất và làm suy giảm các loài bản địa.  

- Ngành lâm nghiệp trong thời gian tới định hướng suy giảm diện tích, kéo theo 

làm gia tăng các thiên tai như lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất và hạn hán; Và làm suy giảm trữ 

lượng nước tỉnh Yên Bái.  

b) Đánh giá tác động tích lũy của dự án quy hoạch đến các vấn đề môi trường 

chính  

Trên cơ sở đánh giá và liệt kê, phân tích các nguồn gây tác động phần trên, tổng 

hợp mức độ tác động đến môi trường của các hoạt động (tác động tích lũy) sẽ xác định 

được yếu tố môi trường chịu tác động mạnh nhất do các hoạt động phát triển. 

 Phạm vi, quy mô và mức độ tác động tích lũy đến đến môi trường của các hoạt 

động kinh tế, xã hội đề xuất trong quy hoạch được phân tích, đánh giá thông qua sử 

dụng phương pháp ma trận định lượng. 

Mức độ tác động của từng lĩnh vực quy hoạch được tính như sau:  

- Lĩnh vực có khả năng tác động mạnh (theo đánh giá tại mục a phía trên) sẽ có 

trọng số hay tầm quan trọng cao nhất; điểm đánh giá là: 3 điểm;  

- Lĩnh vực có khả năng tác động trung bình (theo đánh giá mục a phía trên) sẽ 

có trọng số hay tầm quan trọng mức trung bình; điểm đánh giá là đạt: 2 điểm 

- Lĩnh vực có khả năng tác động nhỏ (theo đánh giá tại mục a phía trên) sẽ có 

trọng số thấp hay ít quan trọng; điểm đánh giá là đạt: 1 điểm 

- Lĩnh vực không hoặc khả năng tác động rất thấp (theo đánh giá tại mục a) sẽ 

được xem xét, tuy nhiên điểm đánh giá là: 0 điểm 
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Trên cơ sở việc xác định các trọng số hay tầm quan trọng của từng ngành, từng 

lĩnh vực như trên, các tác động tích cực đến môi trường mang dấu dương (+); và các 

tác động tiêu cực đến môi trường mang dấu âm (-). 

Ma trận được xây dựng dựa trên giả thiết chỉ xem xét tác động 1 chiều, tức là 

chỉ xem xét tác động của từng thành phần quy hoạch đến các vấn đề môi trường chính. 

Ảnh hưởng của BĐKH đến các hoạt động phát triển kinh tế xã hội trong quy hoạch sẽ 

được xem xét riêng tại mục sau.  

Một số vấn đề môi trường chính chịu cả tác động tiêu cực lẫn tác động tích cực, 

khi đó điểm số đánh giá tác động của các thành phần quy hoạch được cân nhắc theo 

giá trị trung bình. 

Bảng 3. 34: Ma trận đánh giá tác động tích lũy của dự án quy hoạch đến các vấn 

đề môi trường chính  

T

T 

Các vấn đề 

môi trường 

Phát 

triển 

hệ 

thống 

đô thị 

Phát triển nông nghiệp 

– lâm nghiệp  

Phát triển Công 

nghiệp - Xây 

dựng 

Ph

át 

tri

ển 

gia

o 

thô

ng  

Phá

t 

triể

n 

dịc

h 

vụ - 

du 

lịch 

Mức 

độ 

tác 

động 

tích 

lũy 

Trồn

g 

trọt 

Chă

n 

nuô

i 

Nu

ôi 

trồn

g 

thủ

y 

sản  

Lâm 

nghi

ệp 

Phát 

triển 

các 

KC

N, 

CC

N 

Khai 

thác, 

chế 

biến 

khoá

ng 

sản, 

vật 

liệu 

xây 

dựng 

Ph

át 

tri

ển 

thủ

y 

điệ

n 

  Trọng số 3 1 1 1 1 3 3 2 2 2   

1 

Trữ lượng 

nước  
-2 -1 -1 0 -1 -3 -2 -3 -1 -3 -2,0 

Chất lượng 

nước  
-3 -1 -1 -2 -1 -3 -3 -1 -1 -2 -2,1 

2 
Chất thải 

rắn  
-3 -1 -2 -1 0 -3 -3 0 -1 -2 -1,9 

3 
Di sản 

thiên nhiên  
-2 1 -1 -1 -2 -2 -2 -3 -2 -1 -1,7 

4 Thiên tai  -2 1 0 0 -2 -1 -3 -3 -2 -1 -1,6 

5 
Chất lượng 

không khí 
-2 2 -1 -1 -1 -2 -3 0 -2 -1 -1,5 

Ghi chú: (-) Tác động tiêu cực mang dấu âm ; (+) Tác động tích cực mang dấu dương. 

Từ kết quả đánh giá ma trận có những nhận xét sau đây: 

*Tác động tích lũy tới môi trường tự nhiên: 
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- Tài nguyên nước bao gồm trữ lượng và chất lượng nước sẽ chịu ảnh hưởng 

tiêu cực lớn nhất do việc thực hiện các hoạt động phát triển đề xuất trong quy hoạch. 

Nhu cầu sử dụng nước gia tăng từ việc phát triển đô thị, phát triển du lịch-dịch vụ, phát 

triển công nghiệp, khai thác khoáng sản có nguy cơ dẫn tới thiếu nước và xung đột sử 

dụng nguồn nước; Ngoài ra, lượng nước thải của các hoạt động phát triển này sẽ gia 

tăng, làm gia tăng ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm.  

- Chất thải rắn sẽ gia tăng khối lượng lớn trong thời gian tới do sự phát triển của 

hệ thống đô thị, phát triển du lịch, phát triển thương mại dịch vu và phát triển công 

nghiệp; Bên cạnh đó thành phần CTR nguy hại xu hướng gia tăng do phát triển ngành 

công nghiệp, khai thác khoảng sản, hệ thống y tế phát triển.....vv 

- Di sản thiên nhiên (Hệ sinh thái, danh lam thắng cảnh, đa dạng sinh học) chịu 

tác động lớn từ khai thác khoáng sản, thủy điện, phát triển KCN, giao thông, phát triển 

đô thị là những nguyên nhân cơ bản tác động tiêu cực đến di sản thiên nhiên.  

- Thiên tai từ nguyên nhân chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, hoạt động 

khai thác khoáng sản, phát triển thủy điện, phát triển giao thông, phát triển công 

nghiệp, đô thị hóa làm gia tăng trượt lở đất, ngập lụt, lũ quét và hạn hán; 

- Ngoài ra chất lượng không khí cũng chịu ảnh hưởng lớn từ các các hoạt động 

phát triển đề xuất trong quy hoạch; đặc biệt các ngành như khai thác chế biến khoáng 

sản, vật liệu xây dựng (đặc biệt sản xuất chế biến đá vôi trắng, sản xuất xi măng…), 

phát triển công nghiệp và hạ tầng đô thị. 

3.4.2. Dự báo xu hướng tác động của Quy hoạch đến BĐKH và ngược lại 

3.4.2.1. Xác định các tác động của Quy hoạch đến Biến đổi khí hậu 

Tác động quy hoạch đến BĐKH được đánh giá qua lượng phát thải khí nhà 

kính; Theo định hướng quy hoạch cho thấy nguồn phát sinh khí nhà kính tỉnh Yên Bái 

chủ yếu từ các nguồn sau: Tiêu thụ điện năng và khí đốt; Phát triển công nghiệp (Khai 

khoáng, vật liệu xây dựng, hóa chất....vv); Hoạt động giao thông; Nông nghiệp; chất 

thải. 

Cơ sở thực hiện tính toán phát thải khí nhà kính:  

Về phương pháp tính phát thải KNK, nhóm tác giả chọn phương pháp tính toán 

lượng phát thải KNK dựa theo hệ số phát thải theo Hướng dẫn của IPCC năm 2006 

(các tập 1, 2, 3, 4, 5). Ngoài ra, kết hợp với các nghiên cứu về xác định hệ số phát thải 

KNK được thực hiện ở một số lĩnh vực khác nhau nhằm đề xuất các hệ số phát thải cụ 

thể hơn đối với điều kiện của Yên Bái.  

Bảng 3. 35: Các hệ số phát thải sử dụng cho từng lĩnh vực tính toán 

TT Lĩnh vực Hệ số Ghi chú 

1 
Công 

nghiệp 
  

 

Hoạt động 

khai thác 

chế biến 

khoáng sản, 

- Hệ số phát thải trung bình 

của nhà máy xi măng là 

0,85 tấn CO2/tấn clanhke; 

 

- Nguồn: Hệ số phát thải ngành xi măng, Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghiên 

cứu, đề xuất thí điểm chi trả dịch vụ môi 

trường rừng đối với dịch vụ hấp thụ và lưu giữ 
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TT Lĩnh vực Hệ số Ghi chú 

VLXD  - Gốm sứ, gạch nung, vật 

liệu xây dựng 0,63kg  CO2 

tđ/sp; 

- Sản xuất các sản phẩm từ 

kim loại 1508 kg CO2 

tđ/tấn 

các -bon của rừng, năm 2019.  

- Nguồn: Tạp chí môi trường-Tổng cục Môi 

trường; Nghiên cứu xác định hệ số phát thải 

khí nhà kính do sử dụng năng lượng của một 

số ngành công nghiệp tỉnh Bình Dương. 

 

Sản xuất 

hóa chất, 

chất dẻo, 

các sản 

phẩm từ 

chất dẻo 

Hệ số phát thải 145kg CO2 

tđ/tấn 

Theo kết quả xác định được hệ số phát thải 

khí nhà kính (KNK) cho từng ngành công 

nghiệp chính của tỉnh Bình Dương (Nguồn: 

Tạp chí môi trường đô thị, ngày 27/7/2021) 

2 
Năng lượng, 

khí đốt 
    

 

Tiêu thụ 

điện năng 

- Sử dụng hệ số phát thải 

CO2 đối với lưới điện quốc 

gia: 0,9130 Tấn 

CO2/MWh; 

- Khí đốt LPG là 2,88 tấn 

CO2/tấn nhiên liệu; 

 

- Năm 2018: 0,9130 Tấn CO2/MWh (Công 

văn số 263/BĐKH-TTBVTOD ngày 

12/3/2020 của Cục BĐKH - Bộ Tài nguyên 

và môi trường) 

- Khí đốt LPG là 2,88 tấn CO2/tấn nhiên liệu 

(nguồn: http://enerteam.org/quy-doi-nang-

luong-sang-toe.html) 

3 Giao thông      

 

Hoạt động 

giao thông  

Dựa theo tỷ lệ tiêu thụ 

nhiên liệu theo tiểu lĩnh 

vực và loại nhiên liệu tại 

Việt Nam: Xăng ô tô, xe 

máy là 2,408 tấn CO2/1000 

lít 

 

- Xăng ô tô, xe máy là 2,408 tấn CO2/1000 

lít (Nguồn: http://enerteam.org/quy-doi-

nang-luong-sang-toe.html) 

4 Chất thải     

 

Hoạt động 

chôn lấp/ủ 

CTR 

Hệ số phát thải: 4 g CH4/kg 

và 0,3 g N2O/kg chất thải 

rắn 

IPCC (2006) 

 

Hoạt động 

đốt chất thải 

(lò đốt)  

- Đốt 1 tấn rác thải đô thị 

tạo ra khoảng 0.27 tấn 

CO2. 

 - Chất thải rắn đô thị 60g 

N2O /tấn chất thải rắn; 

- Chất thải rắn công nghiệp 

100g N2O /tấn chất thải 

rắn;   

 - 

https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%B2_

%C4%91%E1%BB%91t_r%C3%A1c_th

%E1%BA%A3i_sinh_ho%E1%BA%A1t

#:~:text=R%C3%A1c%20th%E1%BA%

A3i%20%C4%91%C3%B4%20th%E1%

BB%8B%20c%C3%B3,ph%E1%BA%A

7n%20ph%C3%A2n%20hu%E1%BB%

B7%20sinh%20h%E1%BB%8Dc. 
- Chương 5, tập 5, Hướng dẫn của IPCC năm 

2006.  

5 
Nông 

nghiệp 
    

 

Hoạt động 

canh tác lúa 
550 kg CH4/ha/năm 

Viện Môi trường Nông nghiệp (năm 2013) 

về tiềm năng giảm thiểu phát thải khí nhà 
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TT Lĩnh vực Hệ số Ghi chú 

ruộng  kính của ngành sản xuất lúa nước Việt Nam 

 
Chăn nuôi 

+ Quá trình tiêu hóa thức 

ăn: Bò (27 Kg 

CH4/con/năm), Trâu (49 

Kg CH4/con/năm). 

+ Quản lý chất thải: Bò 

(2,4 Kg CH4/con/năm), 

Trâu (2,8 Kg 

CH4/con/năm). 

+ Lợn: 17 (kgCH4/năm). 

Riêng phát thải CH4 từ quá trình tiêu hóa và 

quản lý chất thải của Trâu và Bò: Nguồn 

Nguyễn Mộng Cường (2008), Trung tâm 

nghiên cứu Biến đổi Khí hậu và Phát triển 

Bền vững đã có nghiên cứu “Cải thiện các 

Hệ số phát thải (EF) trong Kiểm kê khí nhà 

kính tiểu khu vực chăn nuôi (Trâu, Bò) Việt 

Nam” 

IPCC (2006) 

Giá trị tiềm năng nóng lên toàn cầu (GWP) trong khoảng thời gian 100 năm của 

các KNK (hệ số chuyển đổi so với CO2) mới nhất được điều chỉnh từ Báo cáo Đánh 

giá lần thứ 5 của IPCC, 2014 (AR5) là:  

Bảng 3. 36: Bảng giá trị tiềm năng nóng lên toàn cầu (GWP) 

Khí nhà kính 
GWP (AR5) 

(theo báo cáo đánh giá lần 5) 

CO2 1 

CH4 28 

N2O 265 

SF6 23.500 

Tính toán khí nhà kính theo phương án quy hoạch:  

a) Phát thải khí nhà kính từ ngành công nghiệp  

Theo định hướng quy hoạch ngành CN CBCT tỉnh Yên Bái tiếp tục phát triển ở 

tốc độ cao, TTBQ về VA giai đoạn 2021 – 2030 đạt 15,3%/năm. Trong đó ngành sản 

xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại duy trì tốc độ tăng trưởng cao và vẫn đóng góp 

lớn nhất vào VA CN CBCT; Cụm ngành cơ khí điện tử phát triển rất nhanh, và sẽ là 

động lực phát triển chính của ngành CN CBCT, TTBQ đạt 34,8 %/năm trong cả giai 

đoạn 2021- 2030; Ngành hóa chất cũng phát triển nhanh, ....vv. Các ngành phát thải 

KNK lớn chủ yếu từ ngành sản xuất khoáng phi kim, ngành cơ khí điện tử và ngành 

hóa chất.   

Các ngành sản xuất khoáng phi kim như sản xuất xi măng và Clinker định 

hướng đến năm 2030 nâng tổng công suất xi măng – clinker toàn tỉnh lên 3 triệu 

tấn/năm; Giai đoạn 2021 – 2030, thu hút đầu tư 3- 4 nhà máy sản xuất bột canxi 

cacbonat tại Yên Bái với tổng công suất bột nghiền là 1.000 ngàn tấn/năm, ......vv. 

Ngành cơ khí điện tử (sản xuất kim loại) đến năm 2030: 02 nhà máy luyện đồng, tổng 

công suất 10.000 - 15.000 tấn/năm; nhà máy chế biến chì - kẽm kim loại, công suất 

10.000-20.000 tấn năm; các dự án sản xuất gang thép, nhà máy quặng vê viên, nhà 

máy cán thép. Ngành hóa chất đến năm 2030 đạt: Sơn dẻo chịu nhiệt Synthetic đạt 

5.000 tấn; hạt nhựa CaCO3 đạt 100.000 tấn. 

Đây là những ngành phát sinh ra rất nhiều khói bụi độc hại, đặc biệt là các khí 
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nhà kính như CO2, CH4, .....vv. Dự báo đến năm 2030 ngành công nghiệp tỉnh Yên 

Bái phát sinh khoảng 4.898.216 tấn CO2/năm (đặc biệt phát thải lớn từ việc sản xuất xi 

măng – clinker và ngành sản xuất kim loại như luyện đồng, chế biến chì-kẽm). 

Bảng 3.37: Dự báo khối lượng CO2 phát thải từ ngành công nghiệp đến năm 2030 

TT Sản phẩm 
Đơn vị 

tính 

Sản 

lượng 

năm 

2030 

Hệ số phát thải 

KNK 

Phát thải 

khối lượng 

CO2 (t 

CO2/năm) 

1 Ngành sản xuất kim loại  Tấn 1.000.000 1508 kg CO2 

tđ/tấn 
1.508.000 

2 Sản xuất các loại VLXD, 

gốm sứ thông thường 

Sản 

phẩm 

1.400.000 0,63kg  CO2 

tđ/sp 
882,00 

3 Sản phẩm xi măng – 

clinker 

Triệu 

tấn 

3 0,85 tấn CO2/tấn 

clanhke; 6.600.000 

4 Sản phẩm bột đá 

(CaCO3) 

Tấn 3.150.000 0,63kg  CO2 

tđ/sp 
1.984,5 

5 Ngành hóa chất: Sơn dẻo 

chịu nhiệt Synthetic.  

Tấn 5.000 145kg CO2 tđ/tấn 
725 

6 Ngành hóa chất: hạt 

nhựa CaCO3 

Tấn 100.000 145kg CO2 tđ/tấn 
14.500 

 Tổng   8.126.092  

b) Phát thải khí nhà kính từ lĩnh vực nông, lâm nghiệp  

Định hướng quy hoạch ngành nông nghiệp là một trong bốn ngành quan trọng 

của tỉnh Yên Bái; Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất trồng trọt bình quân từ 1-

2%/năm, phát triển theo hướng vùng trồng tập trung; Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản 

xuất chăn nuôi đạt 7-8,3%/năm và hướng theo mô hình vùng chăn nuôi tập trung. Định 

hướng diện tích đất nông nghiệp đến năm 2030 là 606.283 ha, giảm tuyệt đối 11.604 

ha so với năm 2020; Tuy nhiên, tăng năng suất và chất lượng nhằm tạo giá trị sản xuất 

cao hơn.  

Dự báo phát thải CH4 do hoạt động trồng trọt:  

Đến năm 2030 diện tích chuyên trồng lúa nước khoảng 19.200 ha, giảm 3.278 

ha so với hiện trạng; Ước tính lượng CO2 phát thải tương đương 377 tấn  CO2/năm.  

Dự báo phát thải CH4 do hoạt động chăn nuôi:  

Định hướng đến năm 2030: Tổng đàn gia súc chính đạt 1.000.000 con (trâu: 

120.000 con, bò: 45.000 con, lợn 835.000 con); đàn gia cầm đạt 10,0 triệu con; đàn dê 

đạt 47.000 con. Dự báo khối lượng khí nhà kính đến năm 2030 từ hoạt động chăn nuôi 

khoảng 776 tấn CO2/năm, tăng 287 tấn CO2 so với thời điểm năm 2020. Ngành chăn 

nuôi được đẩy mạnh phát triển trong thời gian tới, kéo theo phát thải CO2 gia tăng 

đảng kể.  



Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 – 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050. 

16 9  
 

Bảng 3.38: Dự báo khối lượng phát thải CO2 từ ngành chăn nuôi đến năm 2030 

Vật nuôi 
Hệ số phát thảo 

Kg CH4/con/năm 

Số lượng vật nuôi 

năm 2030 (con) 

Tấn CO2/năm 

2030 

1. Tổng đàn trâu 51,8 120.000 222 

2. Tổng đàn bò thịt 29,4 45.000 47 

3. Tổng đàn lợn 17 835.000 507 

Tổng   1.000.000 776 

c) Lĩnh vực lâm nghiệp:  

Định hướng phát triển lâm nghiệp đến năm 2030: Tổng diện tích đất quy hoạch 

lâm nghiệp đến năm 2030 là 483.684 ha, tổng diện tích lâm nghiệp giảm 9.124 ha so 

với thời điểm hiện trạng năm 2020 (Trong đó rừng đặc dụng giảm 4.922 ha; rừng 

phòng hộ giảm 17.419 ha; rừng sản xuất tăng 13.217 ha). 

Quá trình sinh trưởng của cây cũng đồng thời là quá trình tích lũy carbon. Khả 

năng tích lũy carbon ở rừng thứ sinh, các hệ thống nông lâm và thâm canh cây lâu năm 

trung bình 2,5 tấn/ha/năm và có sự biến động rất lớn trong các điều kiện khác nhau từ 

0,5-12,5 tấn/ha/năm. 

 

Hình 3. 16: Lượng carbon được lưu giữ trong thực vật và dưới mặt đấ theo các 

kiểu sử dụng rừng nhiệt đới (nguồn: Joyotee, 2002) 

Trong thực tế cần đánh giá năng lực hấp thụ CO2 theo các trạng thái lâm phần 

khác nhau, đây là cơ sở để thẩm định năng lực hấp thụ CO2 của rừng và lượng giá từng 

thời điểm, do đó cần nghiên cứu phương pháp ước lượng CO2 theo các chỉ tiêu lâm 

phần. Trên cơ sở rút mẫu lâm phần, trạng thái khác nhau của mỗi loại rừng, kết hợp 

các mô hình được xác lập, tính toán cụ thể các chỉ tiêu như sau: 
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Bảng 3. 39: Tổng hợp các chỉ tiêu CO2 hấp thụ và các chỉ tiêu lâm phần đến năm 

2030-Theo phương án quy hoach. 

TT Trạng thái rừng 
Hệ số hấp thụ 

CO2 (kg/ha) 

Diện tích rừng 2030 

(ha) 

Tổng CO2 

hấp thụ 2030 

(tấn/năm) 

1 Đất rừng phòng hộ 267 
136.000 36.312.000 

2 Đất rừng đặc dụng 375 31.226 11.709.750 

3 Đất rừng sản xuất 100 316.458 31.645.800 

  Tổng  483.684 79.667.550 

Nguồn: Hệ số hấp thụ CO2 “ Tiềm năng hấp thụ CO2 của một số loại rừng tại các vườn quốc 

gia và khu dự trữ sinh quyển ở Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 

năm 2018”.  

Tổng lượng CO2 được rừng hấp thụ năm 2030 là khoảng 79.667.550 tấn/năm 

((Với điều kiến diện tích có rừng bằng 100% diện tích lâm nghiệp và chất lượng rừng 

đủ tiêu chuẩn theo các hệ số phát thải); Yên Bái là tỉnh có diện tích lâm nghiệp tương 

đối lớn, là thế mạnh của địa phương, có tác động rất lớn trong việc giảm thiểu khối 

lượng lớn CO2 đáng kể trong sinh quyển.  

d) Dự báo phát thải khí nhà kính từ hoạt động giao thông vận tải  

Ngành giao thông vận tải thải ra khí NOx, CO, CH4 và VOC chiếm tỷ lệ cao 

nhất trong các ngành, trong đó NOx là khí thải có nguồn gốc chính từ xe tải; CO, CH4 

và VOC có nguồn gốc chính từ xe máy. Như vậy nhìn từ góc độ phương tiện vận tải, 

việc nghiên cứu giảm khí thải vào môi trường được xuất phát từ quy hoạch hạn chế gia 

tăng phương tiện giao thông đặc biệt là phương tiện cá nhân, hạn chế công vận chuyển, 

hạn chế sử dụng các phương tiện có khả năng phát thải tỷ lệ  lớn: xe dầu, xe tải, xe 

máy cũ...vv. 

 

Hình 3. 17: Tỷ lệ phát thải chất gây ô nhiễm do các phương tiện cơ giới đường bộ 

Việt Nam 

Mục tiêu quy hoạch giao thông Yên Bái: Từng bước tạo ra hệ thống kết cấu hạ 

tầng GTVT thống nhất, hiện đại, đồng bộ và liên hoàn, đảm bảo lưu thông nhanh 

chóng, thuận tiện, an toàn, đáp ứng nhu cầu vận chuyển ngày càng tăng và đa dạng; 

phục vụ chiến lược phát triển về kinh tế – xã hội của tỉnh, đảm bảo an ninh và quốc 
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phòng; Với định hướng mục tiêu tạo ra giao thông thuận lợi hơn, nhằm thúc đẩy phát 

triển kinh tế, sẽ kéo theo gia tăng các phương tiện giao thông, nhu cầu sử dụng nhiên 

liệu cho phương tiện giao thông sẽ tăng cao trong thời gian tới. Định hướng quy hoạch 

dự báo đến năm 2030 nhu cầu sử dụng xăng dầu khoảng 477.268 m3, tương ứng với 

với lượng CO2 phát thải ra do hoạt động xăng dầu khoảng 1.149.261 tấn CO2/năm, 

tăng lên 760.152 tấn CO2 so với thời điểm hiện trạng năm 2020.   

e) Phát thải khí nhà kính từ tiêu thụ điện năng 

Với định hướng quy hoạch gia tăng phát triển kinh tế, các ngành công nghiệp, 

thương mại, dịch vụ.....vv gia tăng sử dụng điện trong thời gian tới, kéo theo nhu cầu 

tiêu thụ điện năng sẽ tăng cao; Quy hoạch dự báo đến năm 2030 tổng lượng tiêu thụ 

điện trên địa bàn tỉnh Yên Bái khoảng 2.886 triệu kWh, tương đương với lượng CO2 

phát thải ra khoảng 2.634.918 tấn CO2, tăng 1.709.988 tấn CO2 so với năm 2020.   

f) Phát thải khí nhà kính từ khí đốt  

Khí đốt LPG chủ yếu phục vụ làm chất đốt trong các hộ gia đình; Theo định 

hướng quy hoạch dự báo đến năm 2030 khí đốt sử dụng tại tỉnh Yên Bái khoảng 

20.401 tấn, ước tính lượng khí thải nhà kính phát sinh khoảng 58.755 tấn CO2, tăng 

35.715 tấn CO2 so với thời điểm 2020.  

g) Phát thải khí nhà kính từ hoạt động CTR 

Hoạt động xử lý chất thải nói chung và xử lý chất thải rắn (CTR) nói riêng đóng 

góp đáng kể phát thải các khí nhà kính. Các khí hình thành trong bãi chôn lấp chất thải 

rắn chủ yếu là NH3, CO, H2, H2S, CH4, N2 và phần lớn hình thành do quá trình phân 

hủy các chất hữu cơ trong rác thải. Hai khí nhà kính CH4 và CO2 chiếm gần hầu hết 

thành phần khí phát sinh từ bãi rác, trong đó CH4 từ 45 – 60% và CO2 từ 40 – 60%. 

Ước tính phát thải khí nhà kính từ quá trình ủ (chôn lấp CTR): Sử dụng các hệ 

số phát thải điển hình từ quá trình chôn lấp/ủ cho bởi IPCC (2006) là 4 g CH4/kg CTR 

và 0,3 g N2O/kg CTR, tương ứng với hệ số phát thải là 0,144 tấn CO2/tấn CTR. Dự 

báo đến năm 2030 có tổng khối lượng CTR chôn lấp khoảng 443 tấn/ngày (Theo mục 

tiêu quy hoạch phấn đấu tỷ lệ xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp dưới 30% 

lượng chất thải được thu gom), tương đương với 23.040 tấn CO2/1năm phát sinh.  

Ước tính phát thải khí nhà kính từ hoạt động đốt chất thải rắn, các khí nhà kính 

từ hoạt động đốt chất thải rắn chủ yếu là CO2 và N20. Đến năm 2030 công suất 12 lò 

đốt 220 tấn ngày, CTR công nghiệp nguy hại 169 tấn/ngày (20% khối lượng CTR phát 

sinh); Ước tính đến năm 2030 lượng khí nhà kính phát sinh từ các lò đốt 40.674 tấn/1 

năm. 

Tổng lượng khí nhà kính do hoạt động chất thải rắn đến năm 2030, ước tỉnh 

khoảng 63.714 tấn CO2/năm.  

Nhận xét: Theo phương án quy hoạch đến năm 2030 tổng lượng khí nhà kính 

của các ngành phát thải ước tính khoảng 12.033.892 tấn CO2 (Trong đó ngành công 

nghiệp là ngành phát thải lớn nhất khối lượng khí nhà kính 8.126.092 tấn CO2, tiếp 

theo đến ngành tiêu thụ điện năng là 2.634.918 tấn CO2 và ngành có khối lượng CO2 

phát thải thấp nhất là ngành tiêu thụ khí đốt). So với thời điểm năm 2020 khí nhà kính 

phát sinh ra theo phương án quy hoạch tăng lên 5.676.032 tấn CO2; Tuy nhiên, tỉnh có 
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thế mạnh là diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp cao nên sẽ được hấp thụ lớn khối 

lượng CO2 phát ra và giảm thiểu được khí nhà kính; Đến năm 2030 theo phương án 

quy hoạch tổng khối lượng CO2 được lâm phần hấp thụ là 79.667.550 tấn CO2, lượng 

CO2 được hấp thụ thấp hơn năm 2020 nhưng không đáng kể. Vì vậy, để giảm phát thải 

khí nhà kính khi thực hiện quy hoạch rất cần thiết lựa chọn công nghệ tối ưu trong 

ngành công nghiệp nhằm hạn chế tối đa khí nhà kính phát thải ra.  

Bảng 3.40: Dự báo phát thải và hấp thụ khí nhà kính trên địa bàn tỉnh Yên Bái 

năm 2030 

Lĩnh vực hoạt động 
Dự báo phát thải khí nhà kính CO2 

(tấn) đến năm 2030 (P/A quy hoạch) 
Công nghiệp 8.126.092 

Nông nghiệp 1.153 

Giao thông 1.149.261 

Tiêu thụ điện năng 2.634.918 

Tiêu thụ khí đốt 58.755 

Hoạt động CTR 63.714 

Tổng lượng CO2 phát sinh 12.033.892 

Tổng lượng CO2 được hấp thụ bởi lâm phần 79.667.550 

3.4.2.2. Dự báo tác động của các kịch bản BĐKH đến quy hoạch 

Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 (Kèm theo Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 20/7/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành). Năm 2020, Bộ tài Nguyên và Môi trường công bố Kịch 

bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam; Theo thảo thuận Paris về 

BĐKH, tất cả các quốc gia đều phải hành động để giữ cho nhiệt độ toàn cầu vào cuối 

thế kỷ tăng ở mức dưới 2oC so với thời kỳ tiền công nghiệp, điều này có nghĩa kịch 

bản RCP4.5 có nhiều khả năng xảy ra hơn so với các kịch bản RCP khác, vì vậy trong 

báo cáo này chỉ xem xét kịch bản RCP4.5; Tỉnh Yên Bái đến giai đoạn giữa thể kỷ 

(2046-2065) nhiệt độ trung bình năm tăng 1,7oC, lượng mưa năm tăng trung bình 9% 

(tăng chủ yếu mùa hè vào mùa mưa 15%, mùa thu tăng 6,4%, mùa đông tăng 1,8%, 

tuy nhiên mùa xuân vào mùa khô giảm -1,5%); Số ngày nắng nóng và số tháng hạn có 

xu hướng gia tăng, lượng mưa cực trị 1 ngày, 5 ngày có xu hướng gia tăng. Các 

ngành chịu tác động của BĐKH như sau:  

b. Đối với nông nghiệp 

Hoạt động sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào các yếu tố tự nhiên như: 

đất đai, nguồn nước, khí hậu, chế độ thủy văn, nhiệt độ, độ ẩm… nên sẽ là ngành bị 

ảnh hưởng nặng nề nhất bởi BĐKH. 

Tác động đến ngành trồng trọt:  Sự thay đổi các yếu tố về khí hậu như nhiệt độ, 

độ ẩm và bức xạ mặt trời làm thay đổi nồng độ các chất ô nhiễm, sâu bệnh lạ phát 

triển, suy giảm năng suất và chất lượng cây trồng, vật nuôi. Trong giai đoạn BĐKH, sự 

chênh lệch nhiệt độ dẫn đến hiện tượng thời tiết quá nóng vào mùa hè và quá lạnh vào 

mùa đông. Mùa hè, do nhiệt độ tăng cao làm cây trồng mất nước, khô héo và chết. 
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Mùa đông, thời tiết quá lạnh, khô hanh, cộng với đó là hiện tượng sương muối làm cây 

không thoát được hơi nước, quá trình trao đổi chất bị hạn chế gây ảnh hưởng đến năng 

suất cây trồng vật nuôi. Tiếp tục phải đối phó với tình trạng hạn hán nghiêm trọng, đặc 

biệt vụ đông xuân (lượng mưa xu hướng giảm 1,5%); hạn hán sẽ làm mực nước trên 

các con suối, sông, hồ chứa xuống thấp và lượng mưa nhỏ sẽ kéo theo thiếu nước 

nghiêm trọng cho hoạt động sản xuất nông nghiệp; đặc biệt các khu vực trồng trọt tập 

trung cánh đồng Mường Lò, cánh đồng Đại Phú An – Đông Cuông, cánh đồng Mường 

Lai – Vĩnh Lạc......vv rủi ro thiếu nước vào mùa khô rất cao ảnh hưởng đến quá trình 

thâm canh. Lượng mưa gia tăng vào mùa hè và mùa thu (tăng 6,4-15%), kết hợp lượng 

mưa cực trí có xu hướng gia tăng sẽ làm cho tình trạng mưa lũ xảy ra ngày càng nhiều 

hơn dẫn đến gia tăng ngập lụt, lũ quét đặc biệt các khu vực thấp trũng và hai bên bờ 

sông suối (ví dụ điển hình như mưa lũ năm 2019 làm 902,2 ha hoa màu và lúa bị hư 

hỏng, mưa lũ năm 2018 làm 329,4 ha hoa mùa và lúa bị hư hỏng,......vv).  

- Chăn nuôi gia súc, gia cầm: Ngành chăn nuôi được xác định là một trong 

những ngành chủ lực của sản xuất nông nghiệp. Với đặc điểm của thời tiết trong mùa 

đông lạnh, hanh, khô và số ngày nắng nóng gia tăng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho 

bùng phát các dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Các tính toán cho thấy, mùa đông 

(mùa khô) tại các tỉnh miền núi đã thay đổi nhiều so với những quy luật trước đây, 

trong đó các đợt không khí lạnh sẽ giảm nhưng sự khắc nghiệt sẽ tăng lên (số ngày và 

mức độ rét đậm sẽ có xu hướng tăng lên). Trong mùa đông, với đặc điểm về địa hình 

chủ yếu là đồi, núi cao nên nền nhiệt trong mùa đông tại tỉnh Yên Bái sẽ thấp hơn so 

với các khu vực khác, gây khó khăn cho ngành chăn nuôi tỉnh Yên Bái.   

- Nuôi trồng thủy sản: Trong những năm tới, ngành thủy sản của tỉnh khuyến 

khích việc nuôi cá lồng bè trên sông suối, trên các hồ thủy điện vừa và nhỏ, nuôi thâm 

canh ở các hồ, ao nhỏ, tổ chức khai thác đánh bắt thủy sản hồ thủy điện Thác Bà. 

BĐKH đặc biệt là gia tăng nhiệt độ và thay đổi lượng mưa… gây ảnh hưởng đến nuôi 

trồng thủy sản; Mùa khô lượng nước suy giảm mạnh, mức nước trên các con 

sông/suối/ao hồ xuống thấp làm thu hẹp diện tích sinh thái thủy vực, tác động mạnh 

đến môi trường sống các loài thủy sản, ngoài ra nhiệt độ gia tăng quá trình phân hủy 

hữu cơ ở các thủy vực gia tăng, làm suy giảm oxy ở các thủy vực gây ra tình trạng cá 

chết hàng loạt; Lượng mưa thay đổi vào mùa mưa gia tăng ngập lụt, lũ quét. 
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(Nguồn: Kế hoạch hành động ứng phó BĐKH tỉnh Yên Bái) 

Hình 3. 18:  Phân bố theo không gian của mức độ biến đổi nhiệt độ (oC) trung 

bình năm vào giữa thế kỷ XXI so với thời kỳ cơ sở theo kịch bản RCP4.5 trên địa 

bàn tỉnh Yên Bái 

b. Đối với lâm nghiệp 

Nhiệt độ gia tăng, lượng mưa giảm vào mùa khô làm gia tăng cường độ khô hạn 

dẫn đến tăng nguy cơ cháy rừng là một trong những tác động tiêu cực của BĐKH đến 

lâm nghiệp (Theo Chi cục Kiểm Lâm Yên Bái, từ năm 2010-2020 có tổng cộng 45 vụ 

cháy rừng, thiệt hại ước tính trên 107 ha rừng tự nhiên và 884 ha rừng trồng); Với sự 

thay đổi số ngày nắng nóng sẽ làm tăng nguy cơ cháy rừng ở tất cả các khu vực đặc 

biệt là các huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Yên vào các tháng trong 

mùa nóng và khô hanh. Ngoài ra, nhiệt độ tăng và tính biến động của nhiệt độ lớn hơn, 

kể cả các nhiệt độ cực đại và cực tiểu, cùng với biến đổi của các yếu tố thời tiết khác 

và thiên tai làm tăng khả năng phát triển sâu bệnh, dịch bệnh, dẫn đến giảm năng suất 

và sản lượng, tăng nguy cơ rủi ro đối với lâm nghiệp.  

c. Đối với công nghiệp và xây dựng 

Ngành công nghiệp tỉnh Yên Bái tiếp tục phát triển ở tốc độ cao, tăng trưởng 
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bình quân về VA (giá so sánh 2010) giai đoạn 2021 – 2030 đạt 15,3%/năm. Các ngành 

chủ lực như chế biến nông, lâm, sản thực phẩm; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim 

loại; ngành cơ khí điện tử; ngành dệt may, da dày; ngành hóa chất.  

- Biến đổi khí hậu như gia tăng hạn hán, lượng mưa suy giảm mùa khô, nhiệt 

đội gia tăng sẽ làm thiếu hụt nguồn nguyên liệu đầu vào cho các ngành chế biến NSTP.  

Ngoài ra, mưa lũ gia tăng việc khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng gặp nhiều khó 

khăn, sẽ làm giảm nguyên liệu cung cấp cho ngành sản xuất sản phẩm.  

- BĐKH tăng áp lực lên tài nguyên nước: Hạn hán gia tăng và vào mùa khô 

lượng mưa suy giảm sẽ làm khan hiếm nguồn nước cấp cho hoạt công nghiệp, khó 

khăn trong việc cung cấp nước; theo định hướng đến năm 2030 các KCN Yên Bái cần 

sử dụng 51.671 m3/ngày, nhu cầu dùng nước rất lớn. Vì vậy, lượng mưa suy giảm vào 

mưa khô ảnh hưởng đến cấp nước của ngành công nghiệp.   

- BĐKH làm tăng chi phí trong sản xuất công nghiệp: Các điều kiện khí hậu cực 

đoan gia tăng cùng với thiên tai làm cho tuổi thọ của vật liệu, linh kiện, máy móc, thiết 

bị và các công trình giảm đi, đọ̀i hỏi những chi phí tăng lên để khắc phục.  

Ngoài ra, nhiệt độ tăng làm tăng tiêu thụ năng lượng điện trong các ngành công 

nghiệp: tăng chi phí thông gió, làm mát khu khai thác và làm giảm hiệu suất, sản lượng 

của các nhà máy điện. Tiêu thụ điện cho sinh hoạt gia tăng và chi phí làm mát trong 

các ngành công nghiệp thương mại cũng gia tăng đáng kể. 

Bên cạnh đó, mưa bão thất thường và gia tăng lượng mưa vào mùa mưa có thể 

khiến các cơ sở công nghiệp bị ngập lụt trong thời gian kéo dài, ảnh hưởng đến quá 

trình sản xuất, làm gián đoạn sản xuất, hư hỏng các thiết bị, máy móc. 

e. Du lịch 

Du lịch là ngành kinh tế nhạy cảm với môi trường tự nhiên, nên chịu ảnh hưởng 

trực tiếp do những tác động của BĐKH. BĐKH có thể tác động trực tiếp đến cơ sở hạ 

tầng du lịch, hoạt động lữ hành và đặc biệt là tài nguyên du lịch, yếu tố nền tảng cho 

phát triển du lịch. Định hướng quy hoạch các điểm du lịch trọng điểm là khu du lịch 

sinh thái Tân Hương - hồ Thác Bà; khu du lịch sinh thái Suối Giàng; danh thắng quốc 

gia Ruộng Bậc Thang Mù Cang Chải; Vùng văn hoá Mường Lò - Nghĩa Lộ......vv; Xây 

dựng các tour du lịch theo tuyến có định hướng quy hoạch như Yên Bái - Văn Chấn - 

Mường Lò; Yên Bái - Văn Yên; Yên Bái - Yên Bình - Lục Yên; Yên Bái - Lục Yên - 

Văn Yên - Văn Chấn... 

- BĐKH như gia tăng nắng nóng, khô hạn, gia tăng lượng mưa dẫn đến lũ quét, 

ngập lụt....vv tác động trực tiếp đến hạ tầng du lịch như các tuyến giao thông, hạ tầng 

vui chơi giải trí và các công trình khác (làm giảm độ bền kết cấu hạ tầng giao thông, 

gia tăng sạt lở, hư hỏng và ngập lụt các tuyến đường; các hạ tầng vui chơi giải trí và hạ 

tầng khác giảm độ bền và gia tăng hư hỏng).  

- Du lịch Yên Bái chủ yếu dựa vào yếu tố hệ sinh thái, vì vậy yếu tố thời tiết 

ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động du lịch; Địa phương có địa hình đi lại khó khăn (trên 

70% là diện tích đồi núi) vì vậy việc gia tăng mưa lũ sẽ làm cho đường xá đi lại trở nên 
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nguy hiểm, rủi ro cao đến hoạt động du lịch; Bên cạnh đó, thời tiết nắng nóng hay mưa 

lớn (thời tiết xấu) sẽ làm cho chuyến du lịch giảm tính hấp dẫn, làm giảm lượng khách 

đến thăm quan.  

f. Đối với năng lượng 

Định hướng quy hoạch đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh có tổng 63 nhà máy thủy 

điền và tổng công suất thủy điện toàn tỉnh sẽ đạt 910,9MW. BĐKH làm thay đổi chế 

độ mưa làm gia tăng lượng mưa vào mùa mưa và suy giảm lượng mưa vào mùa khô, 

dẫn đến gây khó khăn trong công tác vận hành các nhà máy thủy điện. Các nhà máy 

thủy điện bị ảnh hưởng là do thay đổi dòng chảy các lưu vực sông, suối; Hạn hán, 

lượng mưa suy giảm mực nước trên các hồ thủy điện xuống thấp sẽ làm giảm công 

suất của các nhà máy thủy điện (mức biến đổi dòng chảy tính toán theo kịch bản 

RCP4.5 đến giữa thế kỹ trung bình 3 tháng mùa kiệt tại trạm Thác Bà giảm -1,8%, tại 

trạm Ngòi Thia giảm -6,1% và trạm Yên Bái giảm -0,9%); Đối với mùa mưa, lượng 

mưa gia tăng mực nước trên các hồ thủy điện lên cao, rủi ro vận hành các nhà nhà máy 

thủy điện sẽ cao hơn, có thể làm vỡ đập thủy điện (mức biển đổi dòng chảy mùa lũ tại 

trạm Thác Bà tăng 1,1%, trạm Ngòi Thia tăng 4,6%).  

Bảng 3.41: Mức biến đổi dòng chảy tại trạm Thác Bà và Ngòi Thia ở giữa thế kỷ 

XXI theo kịch bản RCP4.5 

 

 

 

Vị trị các trạm  

Thời 

kỳ 

Mức biến đổi dòng chảy (%) trung bình 

so với trung bình thời kỳ chuẩn (1986-2005) 

Trung 

bình 

năm 

Trung bình 

mùa lũ 

Trung bình 

mùa kiệt 

Trung bình 3 

tháng thấp nhất 

trong mùa kiệt 

Trạm Yên Bái 
2046-

2065 

2.9 3.2 -1.4 -0.9 

Trạm Thác Bà  5.7 1.1 -0.6 -1.8 

Trạm Ngòi Thia  4.0 4.6 -1.6 -6.1 

(Nguồn: Kế hoạch hành động ứng phó BĐKH tỉnh Yên Bái) 

Về nhu cầu tiêu thụ năng lượng chịu tác động khá lớn của BĐKH do nhiệt độ 

tăng sẽ tác động trực tiếp đến nhu cầu sử dụng điện cho điều hòa nhiệt độ. Hiệu suất 

của máy lạnh phụ thuộc vào sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai buồng nóng và lạnh. Khi 

nhiệt độ nguồn nóng (hay nhiệt độ không khí bên ngoài) tăng thì hiệu suất máy lạnh sẽ 

giảm, có nghĩa là khi nhiệt độ buồng lạnh không đổi, nhiệt độ ngoài trời tăng thì tiêu 

thụ điện năng sẽ tăng. 

Đối với hệ thống truyền tải điện, khi nhiệt độ tăng sẽ ảnh hưởng đến khả năng 

truyền tải của đường dây. Khi nhiệt độ môi trường tăng sẽ làm giảm khả năng truyền 

nhiệt từ đường dây ra môi trường. Vì vậy vào mùa hè, nhu cầu phụ tải tăng sẽ làm 

giảm khả năng truyền nhiệt từ đường dây ra môi trường. Vì vậy vào mùa hè, nhu cầu 

phụ tải tăng cùng với nhiệt độ môi trường tăng sẽ càng làm tăng tổn thất dây dẫn. Khi 

sử dụng mô hình tính toán tổn thất cho đường dây truyền tải theo tiêu chuẩn IEC khi 

nhiệt độ ngoài trời thay đổi trong dải từ 300C-400C, kết quả cho thấy tổn thất đường 

dây tăng khoảng 1,0% đối với mỗi 10C tăng thêm do tác động của BĐKH. 
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g. Đối với giao thông vận tải 

Định hướng quy hoạch hạ tầng giao thông thời gian tới tiếp tục được đầu tư và 

phát triển xây dựng mới nhiều tuyến đường; Với đặc điểm địa hình trung du miền núi, 

giao thông đi lại còn nhiều khó khăn. Với xu hướng gia tăng BĐKH như lượng mưa 

vào mùa mưa gia tăng, số trận mưa lớn 1 ngày và 5 ngày xu hướng gia tăng kéo theo 

gia tăng lũ quét, ngập lụt và sạt lở đất làm hư hỏng các tuyến đường giao thông, độ bền 

giảm và làm giảm thời gian khai thác sử dụng công trình (Điển hình như năm 2018 vào 

mùa mưa lũ tại T.P Yên Bái có  01 cầu treo tại xã Âu Lâu bị sập hoàn toàn, 25 điểm 

sạt lở đường giao thông, hư hỏng 12 cống thoát nước trên địa bàn và 100 m2 đường 

Hoàng Hoa Thám bị lún sụt. Trọng điểm là các công trình giao thông tại các xã, 

phường Âu Lâu, Hồng Hà, Nguyễn Thái Học). Còn đối với xu hướng gia tăng nhiệt độ 

sẽ làm giảm tuổi thọ các công trình, tuyến đường giao thông.  

 

Nguồn: Kế hoạch hành động ứng phó BĐKH tỉnh Yên Bái 

Hình 3. 19: Dự tính mức độ biến đổi lượng mưa năm (%) vào giữa thế kỷ XXI so 

với thời kỳ cơ sở theo kịch bản RCP4.5 trên địa bàn tỉnh Yên Bái 

e)  Tác động của BĐKH đến tài nguyên nước 

Xu hướng biến đổi khí hậu đến giữa thế kỷ 21 là nhiệt độ gia tăng, số ngày nắng 

nóng có xu hướng gia tăng, lượng mưa vào mùa khô xu hướng suy giảm, điều này sẽ 

tác động lớn đến tài nguyên nước. Tài nguyên nước của Yên Bái rất dồi dào, có nhiều 

sông, hồ lớn; Tuy nhiên, với đặc điểm địa hình có nhiều sông suối có độ dốc lớn dẫn 

đến vào mùa cạn tình trạng thiếu hụt dòng chảy và thiếu hụt nước phục vụ các hoạt 
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động sản xuất có xu thế gia tăng. Mùa kiệt trên các sông thuộc tỉnh Yên Bái bắt đầu từ 

tháng 10 đến đến tháng 4 năm sau; Trong mùa kiệt dòng chảy trung bình rất nhỏ; 

Tháng có dòng chảy nhỏ nhất thường là tháng 3 và tháng 4; Lượng dòng chảy mùa kiệt 

so với cả năm chiếm tỷ lệ rất nhỏ; Tổng lượng dòng chảy các tháng mùa kiệt chỉ chiếm 

khoảng 20-25% tổng lượng dòng chảy năm. 

Theo kịch bản BĐKH cho thấy lượng mưa năm đến giữa thể kỷ 21 có xu hướng 

gia tăng 9%, tuy nhiên vào mùa khô lượng mưa xu hướng suy giảm -1,5%; Đến giai 

đoạn giữa thế kỷ 21 theo kịch bản RCP 4.5 tính toán mức biến đổi dòng chảy trung 

bình 3 tháng mùa kiệt so với trung bình thời kỳ chuẩn (1986-2005) của các trạm Yên 

Bái là giảm -0,9%, trạm Thác Bà giảm -1,8% và trạm Ngòi Thia giảm -6,1%. Những 

điều này dẫn đến thiếu hụt trữ lượng nước vào mùa khô, sẽ tác động lớn đến nguồn 

nước cấp cho hoạt động sinh hoạt và sản xuất của người dân tỉnh Yên Bái.  

Ngoài ra, nhiệt đô xu hướng gia tăng làm tăng quá trình bốc hơi nước trong tự 

nhiên và nhu cầu dùng nước của người dân và các hoạt động sản xuất xu hướng sẽ cao 

hơn trong thời gian tới, điều này sẽ làm gia tăng suy giảm tài nguyên nước.  

3.5. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy và các vấn đề còn chưa chắc chắn của 

các dự báo 

Quá trình thực hiện Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ năm 2021 – 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050, các phương pháp được sử dụng trong báo cáo ĐMC là các phương 

pháp đánh giá tác động truyền thống thường được áp dụng. Tuy nhiên mỗi phương 

pháp áp dụng đều cần bổ sung đầy đủ các thông tin, số liệu cần thiết để đảm bảo độ tin 

cậy của mỗi phương pháp. 

Thực tế, do các nguyên nhân khách quan, một số dự báo định hướng phát triển 

ngành (định hướng phát triển ngành công nghiệp, định hướng phát triển lâm nghiệp, 

định hướng ngành thủy lợi, Định hướng cấp nước, định hướng thoát nước và xử lý 

nước thải....) trong nội dung điều chỉnh quy hoạch chưa được cụ thể. Các tài liệu sẵn 

có được thu thập trong quá trình điều tra, khảo sát được nhóm thực hiện ĐMC tham 

khảo có chuỗi số liệu ngắt quãng, thiếu đồng bộ, vị trí và thời gian đánh giá của bộ số 

liệu không đồng nhất (số liệu về rủi ro do sạt lở, các đặc trưng khí hậu, điều tra khảo 

sát, đánh giá chất lượng môi trường tự nhiên....), do đó gây khó khăn cho quá trình đưa 

ra các nhận định và làm giảm độ tin cậy của các đánh giá.  

Mức độ tin cậy của các phương pháp sử dụng trong quá trình ĐMC có thể được 

đánh giá theo thang mức định tính như trình bày trong bảng dưới đây. 
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Bảng 3. 42: Đánh giá mức độ tin cậy của các phương pháp sử dụng trong quá 

trình ĐMC theo thang mức định tính 

TT 
Phương pháp 

sử dụng 

Các vấn đề còn chưa chắc chắn, 

thiếu tin cậy 

Lý do, nguyên nhân chưa 

chắc chắn 

1 Phương pháp 

về điều tra, 

khảo sát 

- Trong quá trình điều tra, khảo sát 

căn cứ trên một số nguồn tài liệu, số 

liệu thu thập được, cho thấy có sự 

sai khác nhất định do thời gian điều 

tra khảo sát nên số liệu trong một số 

tài liệu tham khảo chưa thống nhất  

- Do các đơn vị khác nhau cung 

cấp, do thời gian điều tra khảo 

sát khác nhau nên trong cùng 1 

năm số liệu một số lĩnh vực 

chưa thống nhất, có sự sai khác 

nhất định  

2 Phương pháp 

“so sánh 

tương tự”: 

- Nhóm ĐMC tham khảo từ kết quả 

tác động của các nguồn ô nhiễm từ 

hoạt động kinh tế đến môi trường 

từ các khu vực khác ngoài nước 

hoặc các tỉnh thuộc các vùng khác 

nhau nên có sự khác nhau nhất 

định về đặc điểm ngành kinh tế, 

điều kiện tự nhiên, môi trường, 

khoa học công nghệ áp dụng.  

- Sự sai khác về điều kiện tự 

nhiên, khoa học công nghệ áp 

dụng với mỗi ngành kinh tế và 

từng lĩnh vực sản xuất mà quá 

trình phát sinh chất thải có sự 

khác nhau cơ bản.  

3 Phương pháp 

tính toán và 

dự báo dựa 

trên các hệ số 

phát thải các 

chất ô nhiễm 

- Dự báo mức độ và thải lượng các 

chất ô nhiễm cũng như các tác 

động của các hoạt động phát triển 

kinh tế - xã hội theo quy hoạch đề 

xuất đến môi trường; Dự báo phát 

sinh khí nhà kính của các hoạt 

động phát triển. 

- Tính toán phát thải từ dân sinh 

dựa trên các chỉ số phát triển dân 

số đến năm 2030, định hướng đến 

2050 và định mức theo tiêu chuẩn 

về sử dụng nước sạch và xả nước 

thải; định mức phát sinh chất thải 

rắn sinh hoạt đối với khu vực dân 

cư 

- Các dự báo, tính toán, dự báo 

phát thải trên cơ sở hệ số tham 

khảo của WHO, IPCC; Các hệ 

số phát thải của WHO, IPCC 

cũ chưa được nghiên cứu và áp 

dụng chính thức ở Việt nam, 

chưa sát với từng vùng miền 

địa phương của Việt Nam, nên 

chưa phản ánh được số liệu 

chính xác 

- Các số liệu tính toán này mới 

chỉ áp dụng đối với dân số tại 

địa phương, chưa tính đến 

lượng phát sinh chất thải sinh 

hoạt (nước thải và CTR) của số 

lượng tăng dân số cơ học từ 

nơi khác đến do phát triển các 

khu cụm/công nghiệp của tỉnh. 

Tuy nhiên mức độ gia tăng 

không lớn. 

4 Phân tích xu 

hướng và 

ngoại suy 

- Việc xác định các nguyên nhân 

tác động từ đề xuất phát triển các 

ngành kinh tế đảm bảo đủ độ tin 

cậy, tuy nhiên 1 hậu quả có thể có 

nhiều nguyên nhân trực tiếp và 

gián tiếp nên ĐMC đã chỉ rõ các 

nguyên nhân chính gây tác động 

mà chưa xem xét hết các nguyên 

- Do các đề xuất phát triển 

ngành còn mang tính định 

hướng, chưa cụ thể công nghệ, 

phương pháp sử dụng, nên việc 

ngoại suy từ các hoạt động 

tương tự có những sai khác 

nhất định trong quá trình dự 
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TT 
Phương pháp 

sử dụng 

Các vấn đề còn chưa chắc chắn, 

thiếu tin cậy 

Lý do, nguyên nhân chưa 

chắc chắn 

nhân công hưởng, tăng cường tác 

động 

báo. 

5 Phương pháp 

ma trận 

Tác động tích lũy từ phát triển các 

ngành, lĩnh vực theo đề xuất quy 

hoạch đến môi trường còn mang 

tính định tính, chưa xem xét hết tất 

cả các lĩnh vực rộng lớn với mỗi 

ngành mà chỉ xem xét các lĩnh vực 

chính, chủ đạo trong 1 ngành kinh 

tế.  

- Phương pháp đánh giá cho 

điểm, mang tính chủ quan của 

cá nhân, tập thể. Nếu không 

xem xét hết các tác động chính, 

chủ đạo mỗi ngành thì kết quả 

đánh giá sẽ thiếu độ tin cậy. 

6 Phân tích 

SWOT:  

- Phương pháp đánh giá đòi hỏi 

phải xem xét, phân tích các mặt 

của một vấn đề. Vì thế với định 

hướng các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô, 

nhiều ngành, nhiều lĩnh vực nên 

việc xem xét điểm mạnh, điểm yếu, 

cơ hội, thách thức của các phương 

án phát triển gặp nhiều khó khăn.  

- Các mục tiêu phát triển mang 

tính định hướng, bao trùm 

nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế 

nên việc phân tích, đánh giá 

các chỉ tiêu, chỉ số quy hoạch 

đề xuất được phân tích nhưng 

chưa thể cụ thể hóa được.      

7 Phương pháp 

phân tích 

không gian và 

sử dụng hệ 

thống thông 

tin địa lý 

(GIS):  

- Các vùng bảo vệ nghiêm ngặt đã 

được xác định và dự báo tác động 

của các hoạt động phát triển, ngoài 

ra chưa xem xét hết các lĩnh vực 

khác có tác động cộng hưởng đến 

môi trường vùng.  

- Một số tác động quy mô nhỏ 

nhưng do nghiên cứu trên phạm vi 

diện rộng, cấp vùng tỉnh nên việc 

chi tiết, cụ thể hóa tính toán mức 

độ các tác động dẫn đến độ tin cậy 

chưa cao.   

- Phạm vi nghiên cứu trên hệ 

thống bản đồ quy mô liên vùng 

và vùng tỉnh Yên Bái nên việc 

đánh giá, dự báo các tác động 

chỉ dừng ở quy mô cấp phân 

vùng, khu vực chịu ảnh hưởng. 

8 Đánh giá của 

tập thể chuyên 

gia:  

- Các vấn đề môi trường chính; 

Nguyên nhân và mức độ tác động 

tích lũy; các giải pháp giảm thiểu 

mức độ tác động được đề xuất từ 

nhiều ngành đến môi trường có thể 

chưa được xem xét hết qua quá 

trình tham vấn. 

- Các giải pháp giảm thiểu tác động 

đến môi trường với mỗi ngành đưa 

ra còn chưa được cụ thể.  

- Các chuyên gia tham vấn đến 

từ nhiều ngành, lĩnh vực khác 

nhau nên các ý kiến tham vấn 

mới dựa trên quan điểm các 

nhân và những hiểu biết nhất 

định về ngành, lĩnh vực mình 

quản lý. 

Bằng việc sử dụng các phương pháp trên trong quá trình xem xét các tác động 

môi trường có thể xảy ra do Quy hoạch phát triển lãnh thổ (Định hướng phát triển các 

ngành kinh tế; Các khu, cụm du lịch; thành lập KCN, CCN và các cơ sở sản xuất, 
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thương mại, dịch vụ mới; Quá trình mở rộng đô thị, hình thành các đô thị mới) và quy  

hoạch  phát  triển  ngành  (nông  lâm,  thủy  sản,  hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng 

giao thông, phát triển hệ thống thủy lợi, thủy điện, khai thác khoáng sản…). Chương 

Ba của báo cáo ĐMC đã đưa ra các đánh giá về mức độ tác động (tiêu cực) và xu thế 

diễn biến môi trường theo vùng lãnh thổ tương đối chi tiết và có tính tổng hợp khá cao. 

Kết quả dự báo là khách quan và có cơ sở khoa học nên có độ tin cậy cao. Tuy nhiên 

do nội dung quy hoạch quá lớn về loại hình dự án, quá nhiều hành động phát triển và 

quá rộng về không gian và các hệ sinh thái tự nhiên, hệ sinh thái nhân văn quá phong 

phú nên ĐMC không thể cho kết quả định lượng chi tiết. Việc định lượng chi tiết các 

tác động môi trường chỉ có thể thực hiện đối với từng dự án cụ thể hoặc cao hơn: đối 

với nhiều dự án (tác động tích cực) ở một vùng cụ thể. 

Hầu hết những đánh giá được đưa ra trong báo cáo ĐMC cho Quy hoạch tỉnh 

Yên Bái thời kỳ năm 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 dựa trên những hiểu biết 

của các chuyên gia đánh giá và dữ liệu thu thập được. Có rất nhiều đánh giá không 

được nhóm chuyên gia đưa ra một cách chắc chắn vì sự thiếu hụt thông tin. Những dữ 

liệu đưa vào phân tích và các hệ số áp dụng khi dự báo phát thải thường được tham 

khảo từ các nguồn khá khá cũ, không đồng nhất về mặt không gian… Bên cạnh đó, 

trình độ của nhóm chuyên gia đánh giá ở các mức khác nhau, nội dung và phạm vi cần 

đánh giá thuộc nhiều lĩnh vực, chính vì vậy dẫn đến một vài đánh giá không đạt được 

sự thống nhất cao và chưa xác thực. 
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Chương 4. GIẢI PHÁP DUY TRÌ XU HƯỚNG TÍCH CỰC, HẠN CHẾ, GIẢM 

THIỂU XU HƯỚNG TIÊU CỰC CỦA CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CHÍNH  

4.1. Các giải pháp duy trì xu hướng tích cực, hạn chế, giảm thiểu xu hướng tiêu 

cực của các vấn đề môi trường chính  

4.1.1. Giải pháp về cơ chế, chính sách pháp luật 

Kịp thời xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật thuộc 

trách nhiệm của địa phương theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đảm 

bảo đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh theo chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ tại Quyết định số 2197/QĐ-TTg ngày 22/12/2020 về việc ban hành 

Danh mục và phân công cơ quan chủ trì, soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành 

các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ hợp thứ 10 và Quyết 

định số 343/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế 

hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường. 

4.1.1.1. Hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo vệ trữ lượng, chất lượng nước 

-  Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính 

quyền, đặc biệt là chính quyền địa phương trong quản lý, bảo vệ nguồn tài nguyên nước; 

thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tài nguyên nước;   

- Ban hành các quy định phục vụ công tác quản lý tài nguyên nước theo quy định 

của Luật Tài nguyên nước, phù hợp với đặc điểm tài nguyên nước và công tác quản lý 

nhà nước của tỉnh; tăng cường hợp tác chia sẻ và bảo vệ nguồn nước liên tỉnh; Tiếp tục 

thúc đẩy việc xây dựng giải pháp quản lý tài nguyên nước tổng hợp cùng với kế hoạch 

hành động ứng phó với biến đổi khí hậu để cùng nhau chung tay xây dựng và triển khai 

các hoạt động cụ thể từ trung ương đến địa phương. 

- Xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch về bảo vệ môi trường theo yêu cầu, 

chỉ đạo của Trung ương, cấp trên và thực tế công tác quản lý; tổ chức thực hiện có hiệu 

quả các chương trình, kế hoạch đã được duyệt.  

- Thực hiện các giải pháp tổng thể để tăng cường khả năng trữ nước của những 

vùng thường xuyên bị hạn hán. Tăng cường quản lý, giám sát, sử dụng hiệu quả, minh 

bạch, tiết kiệm tài nguyên nước gắn với bảo vệ môi trường. Theo dõi, đánh giá, thực hiện 

các giải pháp chống suy thoái, cạn kiệt nguồn nước. 

- Sửa đổi, bổ sung các quy định trong các lĩnh vực xây dựng, ban hành, hướng dẫn 

thực hiện quy hoạch môi trường lưu vực sông; phân vùng xả thải; cấp giấy phép xả thải 

vào các lưu vực sông; ban hành kiểm tra giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu bảo vệ môi 

trường lưu vực sông gắn với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. 

- Tổ chức triển khai hiệu quả các cơ chế điều phối, giám sát các hoạt động khai 

thác, bảo vệ tài nguyên nước; Khuyến khích các tổ chức tài chính tham gia vào việc cung 

cấp tài chính cho sự nghiệp bảo vệ, khai thác, sử dụng, phát triển tài nguyên nước và 

phòng, chống tác hại do nước gây ra.  

4.1.1.2. Đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý, xử lý chất thải rắn 

- Xây dựng cơ chế để huy động các tổ chức cá nhân, vốn ODA đầu tư cho các 

hoạt động bảo vệ môi trường như thu gom, xử lý CTR, xử lý nước thải sinh hoạt đô thị, 
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cấp nước sạch nông thôn. Xây dựng cơ chế để huy động các tổ chức cá nhân đầu tư cho 

các hoạt động bảo vệ môi trường như thu gom, xử lý CTR, xử lý nước thải sinh hoạt đô 

thị, cấp nước sạch nông thôn. 

- Chỉnh sửa, bổ sung các quy định này (nếu không đảm bảo chi phí) và ban hành 

mới các quy định về giá dịch vụ xử lý CTRSH không sử dụng ngân sách nhà nước để 

từng bước nâng cao tỷ lệ thu xã hội hóa từ các chủ nguồn thải CTRSH (người dân, tổ 

chức, doanh nghiệp) theo hướng thu đúng, thu đủ của chủ nguồn thải cho hoạt động thu 

gom, vận chuyển CTRSH và một phần cho chi phí xử lý CTRSH để đạt được mục tiêu: 

- Xây dựng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước trong quản lý chất thải rắn 

đã khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia vào lĩnh vực thu gom, vận chuyển và 

đầu tư cơ sở xử lý CTRSH phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Khuyến khích phát triển ngành công nghiệp tái chế chất thải trên cơ sở ứng dụng các kỹ 

thuật và công nghệ thích hợp, hiệu quả kinh tế cao và thân thiện với môi trường; ưu tiên 

cho các chương trình, dự án sản xuất phân compost chất lượng cao từ nguồn chất thải 

rắn hữu cơ dễ phân hủy. 

- Bố trí đủ nguồn lực từ ngân sách nhà nước để chi trả cho hoạt động xử lý 

CTRSH, nhất là đối với các cơ sở xử lý CTRSH đầu tư từ nguồn xã hội hóa. 

- Quy định về nguồn tài chính cho quản lý CTR. Phân cấp chi ngân sách trong cơ 

cấu đầu tư xây dựng cơ sở lò đốt bằng NSNN theo hướng: Ngân sách tỉnh đầu tư các lò 

đốt và công trình phụ trợ, ngân sách cấp huyện đầu tư công tác đền bù, giải phóng mặt 

bằng, tái định cư và các công trình khác ngoài hàng rào. 

4.1.1.3. Giải pháp bảo vệ di sản thiên nhiên và đa dạng sinh học 

- Sửa đổi, bổ sung, ban hành kịp thời các văn bản pháp luật liên quan đến bảo 

vệ di sản thiên nhiên và đa dạng sinh học bảo đảm tính thống nhất, hiệu quả. Xây dựng 

các văn bản quy định để cụ thể hóa Luật Đa dạng sinh học và quản lý các khu bảo tồn 

thiên nhiên. 

- Xây dựng qui chế hoạt động và nguyên tắc phối hợp giữa vùng đệm với khu 

bảo tồn thiên nhiên. Ban hành văn bản pháp qui về nguyên tắc hợp tác và xác định 

trách nhiệm trong hoạt động du lịch sinh thái ở các khu bảo tồn thiên nhiên; thống nhất 

cơ chế chia sẻ lợi ích thu được từ du lịch và qui định tái đầu tư cho công tác quản lý và 

bảo tồn ĐDSH ở các khu bảo tồn thiên nhiên. 

- Hoàn thiện cơ cấu, củng cố tổ chức các đơn vị quản lý bảo tồn thiên nhiên và 

đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là cơ chế quản lý đối với Ban Quản lý các 

khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu, khu bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải tạo 

thành các đơn vị sự nghiệp, có đủ điều kiện thực hiện được các nhiệm vụ ở cấp cơ sở 

về quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học tại các khu bảo tồn thiên 

nhiên theo các quy định hiện hành. 

- Thực hiện đào tạo nghiệp vụ thường xuyên về bảo tồn đa dạng sinh học cho 

các cán bộ làm công tác bảo tồn tại các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, các khu bảo tồn thiên 

nhiên, khu bảo tồn loài và sinh cảnh, cơ sở bảo tồn ĐDSH; Ưu tiên các nội dung: lập 

kế hoạch quản lý, kế hoạch kinh doanh, điều tra và giám sát ĐDSH; Xây dựng và quản 
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lý cơ sở dữ liệu, nhận dạng và cứu hộ các loài; Hệ thống thông tin địa lý (GIS), xây 

dựng báo cáo và sử dụng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu… 

- Nghiên cứu thiết lập mạng lưới quan trắc đa dạng sinh học; triển khai thực 

hiện quan trắc đa dạng sinh học tại các khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo tồn loài và 

sinh cảnh; Thiết lập cơ sở dữ liệu, chế độ báo cáo và cơ chế chia sẻ thông tin về đa 

dạng sinh học của quốc gia và các khu bảo tồn thiên nhiên. 

- Mở rộng các hoạt động truyền thông và nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học: 

Giáo dục trong nhà trường. Thường xuyên tổ chức các hội nghị phổ biến kiến thức luật 

pháp Nhà nước về quản lý bảo vệ rừng.  

4.1.1.4. Giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng của thiên tai 

- - Xây dựng, hoàn thiện và thực thi hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách một 

cách đồng bộ, hiệu quả, phát huy tối đa nguồn lực của nhà nước và toàn xã hội. Tăng 

cường hợp tác quốc tế chia sẻ thông tin phục vụ nâng cao khả năng cảnh báo thiên tai. 

- Thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai, hệ thống tổ chức 

về phòng, chống thiên tai các cấp từ tỉnh đến xã phường từng bước được kiện toàn để thực 

hiện nhiệm vụ chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai; được tổ chức gồm hai hệ thống: hệ 

thống các cơ quan quản lý nhà nước về phòng chống thiên tai và hệ thống cơ quan điều 

phối liên ngành, chỉ đạo, chỉ huy công tác phòng chống thiên tai.  

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hệ thống chỉ đạo, chỉ huy, điều hành phòng 

chống thiên tai đảm bảo tính tập trung, đủ thẩm quyền; xây dựng lực lượng, nâng cấp 

phương tiện, trang thiết bị; sẵn sàng ứng phó, khắc phục hậu quả nhanh, hiệu quả, tái thiết 

tốt với các tình huống thiên tai, đặc biệt đối với lũ, lũ quét, sạt lở, hạn hán trên diện rộng; 

- Tăng cường thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng đảm bảo 

100% chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức và hộ gia đình được tiếp nhận đầy đủ thông 

tin về thiên tai; 100% lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai được đào tạo, tập 

huấn, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết; 

4.1.1.5. Giải pháp cơ chế, chính sách bảo vệ chất lượng không khí 

- Ban hành quy định pháp luật về quản lý chất lượng không khí theo quy định của 

Luật Bảo vệ môi trường 2020. Hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định kỹ thuật; tổ chức, 

kiện toàn nguồn nhân lực; công cụ kỹ thuật, công nghệ, mô hình hóa; công cụ tài chính, 

chế tài kiểm soát ô nhiễm không khí; 

- Xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ về bảo vệ môi trường đối 

với các đối tượng theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020. Xây dựng quy chế 

phối hợp, biện pháp quản lý chất lượng môi trường không khí liên tỉnh, liên vùng.  

- Xây dựng chương trình, đề án quốc gia phát triển phương tiện giao thông vận tải, 

hệ thống giao thông vận tải công cộng thân thiện với môi trường trong đó có phương tiện 

giao thông điện. 

Xây dựng, thực hiện cơ chế, chính sách nhằm phát triển ngành nghề truyền thống ít 

gây ô nhiễm không khí tại các làng nghề; chuyển đổi sản xuất đối với các làng nghề gây ô 

nhiễm không khí. Vận động nhân dân và áp dụng các chính sách ưu đãi để đạt được mục 

tiêu đến năm 2030 không còn bếp đun than ở các đô thị; đối với người dân ngoại thành áp 
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dụng các công nghệ xử lý rơm rạ hợp lý, chấm dứt việc đốt rơm rạ trong mùa thu hoạch 

nông nghiệp. 

Xây dựng, ban hành tiêu chí chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam đối với các 

phương tiện và dịch vụ giao thông vận tải thân thiện môi trường; 

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và hướng dẫn thực hiện các quy định BVMT. 

Huy động sự tham gia tích cực của cộng đồng, mọi người dân, mọi cơ sở sản xuất, mọi tổ 

chức xã hội trong công tác BVMT không khí nói riêng và BVMT, nói chung. 

- Ưu tiên đầu tư hoàn thiện hệ thống quan trắc môi trường không khí, đặc biệt là hệ 

thống quan trắc không khí tự động ở các đô thị. 

4.1.2. Các giải pháp về tổ chức, quản lý, công nghệ - kỹ thuật 

4.1.2.1. Giải pháp về tổ chức, quản lý 

a) Giải pháp quản lý tài nguyên nước và cải thiện chất lượng nước 

- Bảo vệ nguồn nước dưới đất: Đến năm 2030 kiểm soát tình trạng khai thác nước 

dưới đất tại khu vực bổ sung công trình khai thác nước lớn. Bảo vệ nguồn sinh thủy, 

phòng ngừa suy thoái cạn kiệt nguồn nước dưới đất, bảo vệ chất lượng nước mặt, bảo vệ 

chất lượng các tầng chứa nước, bảo vệ nguồn nước cần bảo tồn, mạng giám sát chất 

lượng nước, xả nước thải vào nguồn nước. 

- Nâng cao tỷ lệ nước thải sinh hoạt đô thị loại IV trở lên (bao gồm: Thành phố 

Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ) được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Phấn đấu đến 

năm 2030, thành phố Yên Bái sẽ có hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung. 

- Không để xảy ra các điểm nóng về ô nhiễm môi trường. Kịp thời phát hiện, xử 

lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, trong đó: 

+ Kiểm soát chặt chẽ các nguồn phát sinh nước thải công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh. Yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh có phát sinh nước thải từ 50 m3/ngày (24 

giờ) trở lên phải có hệ thống xử lý nước thải đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật về môi trường.  

+ Rà soát, thực hiện xử lý, cải tạo các ao, hồ, sông, suối trong đô thị, các khu dân 

cư tập trung đang gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cảnh quan, sinh thái và sức 

khỏe của người dân. 

+ Ðầu tư xây dựng hệ thống mạng lưới trạm quan trắc chất lượng môi trường 

nước; giai đoạn đầu đến năm 2025: Xây dựng 04 trạm quan trắc môi trường nước mặt 

tự động tại một số sông, suối chính trên địa bàn tỉnh. Thực hiện giám sát thường xuyên, 

liên tục, đột xuất việc xả chất thải ra ngoài môi trường đối với các cơ sản xuất, chế biến, 

nhất là các cơ sở có lưu lượng xả thải lớn. 

- Yêu cầu tất cả các khu/cụm công nghiệp đầu tư mới phải đầu tư hệ thống xử lý 

nước thải tập trung trước khi đi vào hoạt động. Từng bước đầu tư hệ thống xử lý nước 

thải tập trung cho các khu/cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động. Đến năm 2025 sẽ đầu 

tư hệ thống xử lý nước thải tập trung cho KCN phía Nam, thành phố Yên Bái. 

- Quản lý sử dụng hóa chất nông nghiệp: Sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu thân 

thiện với môi trường; Các bao bì, chai lọ đựng hóa chất nông nghiệp sau khi sử dụng 

xong phải thu gom và đảm bảo xử lý đạt các tiêu chuẩn môi trường. 
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- Đối với hoạt động chăn nuôi: Cần có chính sách tín dụng hỗ trợ ưu đãi để người 

chăn nuôi có điều kiện tiếp cận nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải. 

- Đầu tư hệ thống bể nuôi thủy sản theo công nghệ lọc tuần hoàn, tái sử dụng 

nguồn nước, xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý cho loài cá nước lạnh. Khuyến khích 

phát triển các mô hình nuôi trồng thủy sản áp dụng công nghệ mới, tiên tiến, giảm giá 

thành sản xuất, thân thiện môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

- Thay đổi thói quen dùng nước, nâng cao ý thức người dân trong sử dụng nước 

hợp lý và tiết kiệm tài nguyên nước một cách hiệu quả. 

b) Giải pháp bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học  

- Tăng cường công tác bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị về đa dạng sinh học 

của các khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo tồn loài và sinh cảnh trên địa bàn tỉnh.  

- Phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn sẽ giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực 

của du lịch đối với ĐDSH. 

- Để công tác bảo tồn ĐDSH thực hiện có hiệu quả cao, cần tiến hành các giải 

pháp tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng như sau: 

- Xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện tuyên truyền, nâng cao 

nhận thức cộng đồng trong công tác bảo tồn ĐDSH hàng năm của tỉnh Yên Bái hoặc 

theo các giai đoạn 2-3 đến 5 năm.  

- Tăng cường hệ thống quản lý rừng theo hình thức lâm nghiệp cộng đồng trên cơ 

sở giao đất, giao rừng cho từng hộ gia đình, từng hợp tác xã. Đồng thời xử lý nghiêm tội 

phá rừng khai thác gỗ bừa bãi. 

- Phát triển các loại cây trồng bản địa, gìn giữ và chăm sóc theo cách truyền 

thống, chống biến đổi gen, không sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật làm mất giá trị 

kinh tế của các giống cây trồng quý của địa phương.  

- Thực hiện Quy hoạch lâm nghiệp cho phù hợp với thực tế phát triển KTXH tại 

địa phương; Quy hoạch đa dạng sinh học tỉnh Yên Bái và Ban hành quy định về bảo vệ 

rừng, bảo tồn ĐDSH, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác bảo 

vệ rừng, bảo tồn ĐDSH trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đưa các thông tin về việc vi phạm 

Luật ĐDSH của các tổ chức, cá nhân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. 

c) Giải pháp giảm thiểu chất thải rắn  

- Tăng cường công tác quản lý CTRSH trên địa bàn tỉnh: Tiếp tục triển khai thực 

hiện nghiêm túc, hiệu quả Đề án tăng cường năng lực quản lý CTRSH trên địa bàn tỉnh 

Yên Bái giai đoạn 2020 - 2025. 

- Đổi mới, hoàn thiện và thực hiện cơ chế, chính sách, quy hoạch CTRSH; Hoàn 

thiện tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động của các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý 

CTRSH; Đầu tư trang thiết bị, phương tiện thu gom, vận chuyển CTRSH; Ứng dụng, 

nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm 

tra, giám sát đối với hoạt động quản lý CTRSH. 
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- Yêu cầu các chủ nguồn thải CTNH phải ký hợp đồng, chuyển giao CTNH cho 

Chủ xử lý CTNH phù hợp, có đầy đủ chức năng và được Bộ Tài nguyên và Môi trường 

cấp giấy phép xử lý CTNH.  

- Quản lý chất thải y tế (chất thải lây nhiễm): Tăng cường áp dụng quy định về 

chất thải y tế (giảm thiểu chất thải, phân loại chất thải tại nguồn, lưu trữ/xả thải, xử lý và 

tiêu hủy phù hợp). 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức và ý thức 

trách nhiệm của cộng đồng về những tác hại và tổn thất kinh tế do chất thải rắn tạo ra; 

vận động nhân dân tham gia tích cực vào chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn, 

đặc biệt ưu tiên thực hiện tại các đô thị trung tâm cấp tỉnh, các trung tâm khu, cụm du 

lịch; các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh. 

d) Giải pháp quản lý hạn chế rủi ro do thiên tai và sự cố môi trường 

- Phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, di 

cư tự do, khu rừng đặc dụng. Có chính sách hoặc cơ chế hỗ trợ cụ thể cho những hộ 

trong vùng thiên tai theo hình thức xen ghép ổn định tại chỗ. Hàng năm quan tâm bố trí 

nguồn lực cho địa phương thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý 

thiên tai dựa vào cộng đồng” theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.  

- Nghiên cứu, dự báo các dạng tai biến địa chất làm cơ sở đề xuất quy hoạch hệ 

thống cảnh báo sớm thiên tai cho một số khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai cao, góp 

phần giảm thiểu tối đa các thiệt hại về người và tài sản cho người dân trên địa bàn tỉnh; 

- Xây dựng hệ thống cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi 

như: Huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Nghĩa Lộ, Văn Chấn, Lục Yên, Văn Yên, Yên 

Bình. Nâng cấp, cải tạo các hồ chứa nước, nâng cấp các công trình kênh mương và hệ 

thống cấp – thoát nước đô thị, tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo cho các trạm quan 

trắc khí tượng thủy văn và tài nguyên nước. 

- Quy hoạch xây dựng khu dân cư ở vùng an toàn với sạt lở, ngập lụt: Các khu 

vực miền núi có nguy cơ sạt lở đất cao và ngập lụt ở vùng trũng của huyện Trấn Yên và 

Tp. Yên Bái. Xây dựng nhà tập trung thành từng khu vực, bố trí các nhà nằm so le nhau.  

- Thực hiện kế hoạch di dời người dân sinh sống ở những khu vực có nguy cơ 

cao về lũ ống, lũ quét, để hạn chế thiệt hại về người và tài sản. Tổ chức khơi thông dòng 

chảy, mở rộng diện tích rừng trồng và bảo vệ rừng đầu nguồn để giữ đất, ngăn lũ. 

- Tuyên truyền phổ biến kiến thức, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, 

giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân, nhất là đối với hạn hán, 

rét đậm, rét hại, lũ, lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, suối... 

e) Giải pháp cải thiện chất lượng môi trường không khí  

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch quản lý chất lượng không khí trên địa 

bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 và Văn bản chỉ đạo của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18/01/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí; 

- Ðầu tư xây dựng hệ thống mạng lưới trạm quan trắc môi trường không khí 

ngoài trời; trong đó đến năm 2025: Xây dựng 07 trạm quan trắc môi trường không khí 
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tự động đặt tại các khu vực đông dân cư, khu vực dễ bị ảnh hưởng của hoạt động sản 

xuất công nghiệp, khai thác khoáng sản, giao thông vận tải. 

- Kiểm soát chặt chẽ các nguồn phát sinh khí thải. Yêu cầu tất cả các cơ sở sản 

xuất, cơ sở chế biến phát sinh bụi, khí thải phải có hệ thống xử lý bụi, khí thải đảm bảo 

quy chuẩn kỹ thuật về môi trường. 

- Phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để nâng cao sản lượng điện sản xuất từ 

năng lượng tái tạo trên địa bàn (điện gió, điện sinh khối, điện mặt trời). Tạo điều kiện để 

các nhà đầu tư sớm triển khai và hoàn thành các dự án năng lượng tái tạo, góp phần phát 

triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. 

Trong quá trình phát triển đô thị phải luôn chú trọng bảo vệ vùng đệm xanh, dành 

diện tích đất thích hợp để trồng cây, kiểm soát chất lượng không khí, tiếng ồn hiệu 

quả,....và nguồn điểm ô nhiễm từ các cơ sở xử lý chất thải rắn. 

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật 

về bảo vệ môi trường không khí tại các công trường xây dựng, cơ sở công nghiệp, y tế, 

giao thông vận tải, điểm khai thác chế biến khoáng sản, cơ sở xử lý chất thải rắn, nước 

thải.... Huy động sự tham gia của cộng đồng đối với việc giám sát khí thải phát sinh. 

f) Giải pháp bảo vệ và cải thiện chất lượng đất  

- Tiếp tục rà soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng, rà soát diện tích đất rừng 

phòng hộ tại các khu vực ít xung yếu tạo quỹ đất để giải quyết cho đồng bào dân tộc 

thiểu số thiếu đất sản xuất và cho các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

- Đổi mới cơ chế quản lý sử dụng đất gắn với tổ chức sản xuất, bảo vệ, phát triển 

rừng ở các Công ty nông lâm nghiệp, Ban Quản lý rừng nhằm giải quyết dứt điểm tình 

trạng tranh chấp đất đai và nâng cao hiệu quả sử dụng đất. 

- Có chính sách khuyến khích khai hoang, phủ xanh đất trống đồi núi trọc nhằm 

đẩy nhanh tiến độ đưa đất chưa sử dụng vào trồng và khoanh nuôi, phục hồi rừng; các 

chính sách ưu đãi về thuế, ngân hàng, hỗ trợ kinh phí cho các chương trình, dự án 

khoanh nuôi tái sinh và trồng mới rừng như tại huyện Văn Yên nhằm thu hút các nguồn 

vốn đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. 

4.1.2.2. Các giải pháp về công nghệ, kỹ thuật 

a) Giải pháp bảo vệ trữ lượng và cải thiện chất lượng nước 

- Tăng cường đầu tư cho công tác quản lý tài nguyên nước, đầu tư một số chương 

trình dự án, đề án ưu tiên. Để giải quyết sự thiếu hụt nguồn nước vào mùa khô, đề xuất 

đầu tư xây dựng 3 hồ đập (hồ Đầm Lớn, đập Phai Rin, đập Ngòi Gùa) trữ nước (giai 

đoạn 2021-2025) và 4 hồ đập (Đập Sài Lương 2, đập Nhiêu Năm I, đập Nạ Phang và  

Khe Xá 1) cho giai đoạn 2026-2030. 

- Hệ thống thủy lợi được đầu tư, kết nối với nhau thành mạng lưới thủy lợi liên 

thông sẽ bổ sung kịp thời cho những nơi thiếu nước cục bộ.  

- Tăng cường trồng và bảo vệ rừng đầu nguồn diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc 

dụng. Chuyển đổi hoặc bổ sung chức năng rừng đặc dụng ở một số khu rừng phòng hộ 

có giá trị đa dạng sinh học cao ở vùng thượng lưu sông. Quy hoạch rừng phòng hộ gắn 

liền với các công trình hồ chứa thủy lợi, thủy điện đầu nguồn. 
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- Cải tạo các ao, hồ, sông, suối trong đô thị, các khu dân cư tập trung đang gây ô 

nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cảnh quan, sinh thái và sức khỏe của người dân. 

- Tăng cường, mở rộng phạm vi cung cấp nước sạch; mời gọi, thu hút đầu tư xã 

hội hóa dịch vụ cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh. Áp dụng công nghệ sử dụng nước 

tiết kiệm và phát sinh ít nước thải; dụng nước tuần hoàn, tái sử dụng nước và nâng cao 

hiệu suất sử dụng nước. 

- Xây dựng công trình thu gom, lưu chứa nước mưa, nước mặt bổ sung cho nước 

dưới đất để cải thiện chất lượng nước bị ô nhiễm, tăng cường khả năng đáp ứng của 

nguồn nước cho các hoạt động dân sinh, phát triển kinh tế. 

* Về công tác thu gom, xử lý nước thải: 

- Thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt tại các đô thị trên địa bàn tỉnh nhất là các 

đô thị loại IV trở lên (bao gồm: Tp. Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ). Các công trình xây 

dựng như: trụ sở, cơ quan, trường học, doanh nghiệp, nhà ở, ... 

- Đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung cho các khu/cụm công nghiệp: Phấn 

đấu tất cả các khu/cụm công nghiệp đầu tư mới phải đầu tư hệ thống xử lý nước thải 

tập trung trước khi đi vào hoạt động. Trong giai đoạn 2021-2025 sẽ đầu tư hệ thống xử 

lý nước thải tập trung cho Khu công nghiệp phía Nam và từng bước đầu tư hệ thống xử 

lý nước thải tập trung cho các khu/cụm công nghiệp còn lại. Khuyến khích đầu tư hệ 

thống xử lý nước thải tập trung tại KCN Âu Lâu và KCN Minh Quân bằng nguồn xã 

hội hóa.  

- Đầu tư, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa hệ thống xử lý nước thải cho các cơ sở y tế 

trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo các cơ sở y tế từ tuyến huyện trở lên phải có hệ thống xử lý 

nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường, cụ thể: Trong giai đoạn 2021 – 2025, đầu 

tư mới hệ thống xử lý nước thải y tế tập trung cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa 

Lộ và Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn và đầu tư xây mới hệ thống xử lý nước thải 

lỏng cho các cơ sở y tế: Bệnh viện Sản Nhi, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên, Trung 

tâm Y tế huyện Trấn Yên và Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, Trung 

tâm Y tế huyện Lục Yên. 

- Về công tác cải thiện, phục hồi các nguồn nước bị ô nhiễm; duy trì, bảo vệ các 

nguồn nước có chất lượng tốt: Lập hành lang bảo vệ nguồn nước cho các đoạn sông, các 

hồ chứa ưu tiên trong giai đoạn đến năm 2025 theo Danh mục các nguồn nước phải lập 

hành lang bảo vệ được phê duyệt. Cải thiện chất lượng nước, giảm thiểu mức độ ô 

nhiễm, bảo đảm các đoạn sông đều đạt mục tiêu chất lượng nước theo quy hoạch. Hoàn 

thiện công tác điều tra, đánh giá nước dưới đất toàn tỉnh Yên Bái; 

- Thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ sinh học vào chăn nuôi để xử lý 

chất thải, không gây ô nhiễm nước mặt. Khuyến khích người dân phát triển mô hình 

Vietgap và IPM, tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho người dân, có nhận thức đúng 

đắn trong việc sử dụng và xử lý bao gói sau khi sau sử dụng không gây ảnh hưởng đến 

môi trường nước, hệ sinh thái và chất lượng đất.  

Ngoài ra, triển khai các giải pháp phi công trình: Nâng cao chất lượng rừng đặc 

dụng, rừng phòng hộ nhằm tăng tác dụng phòng hộ và khả năng cung cấp nước cho các 
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sông suối; hỗ trợ trồng rừng, bảo vệ rừng theo các chương trình của Chính phủ, của tỉnh 

Yên Bái; Triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ sinh học vào chăn nuôi để xử lý 

chất thải; triển khai tuyên truyền cho nhân dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy 

trình, xử lý bao bì sau khi sử dụng tránh làm gây ô nhiễm nguồn nước mặt;… 

b) Giải pháp khoa học, công nghệ bảo vệ hệ sinh thái, đa dạng sinh học  

- Thực hiện tốt công tác phòng chống cháy rừng; Tăng cường thực hiện các dự án 

về trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, xoá đói, giảm nghèo và hỗ trợ nhân dân trong công 

tác vệ sinh môi trường, cung cấp nước sinh hoạt khu vực nông thôn. Lồng ghép công tác 

bảo vệ môi trường với các chương trình, dự án của tỉnh đặc biệt là Chương trình mục 

tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 

- Rà soát các khu vực có giá trị về thiên nhiên và giàu tính đa dạng sinh học để bổ 

sung vào quy hoạch cho bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; đồng thời, xem xét 

thành lập hoặc trình thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên trên cơ sở các khu vực đã 

được quy hoạch cho bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học nếu đủ điều kiện (Ví dụ: 

rừng Tân Phượng,…). 

- Đề xuất, xây dựng các chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh 

học nông nghiệp đối với một số nguồn gen quý, có giá trị kinh tế mang tính đặc thù của 

tỉnh như cây táo mèo Mù Cang Chải và Trạm Tấu, cây chè tuyết Văn Chấn, cây lúa nếp 

Tú Lệ, cam sành Lục Yên, bưởi Đại Minh Yên Bình, Quế Văn Yên, che Yên Bình… 

- Phối hợp với các viện nghiên cứu, trường đại học, các tổ chức khoa học trong 

nước và quốc tế tiến hành điều tra, đánh giá hiện trạng ĐDSH, quy hoạch chi tiết các 

khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu và Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải sau khi 

quy hoạch bảo tồn ĐDSH tỉnh Yên Bái được lồng ghép trong Quy hoạch tỉnh. Nghiên 

cứu, đề xuất kế hoạch phục hồi các hệ sinh thái đất ngập nước ở những vùng dễ bị tổn 

thương về môi trường. 

- Xây dựng cơ sở quản lý dữ liệu ĐDSH, chú trọng kỹ năng quản lý theo các hệ 

sinh thái trên GIS phù hợp với chức năng bảo tồn của từng khu bảo tồn, cũng như các cơ 

sở bảo tồn được phê duyệt trong quy hoạch bảo tồn ĐDSH tỉnh Yên Bái.  

- Tổ chức điều tra, đánh giá về hiện trạng các hệ sinh thái đất ngập nước ở các 

vùng dễ bị tổn thương về môi trường như vùng Hồ Thác Bà, Vân Hội, hồ Làng Đáy và 

một số đầm có ở thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên.  

- Quy hoạch, bảo tồn và phát triển theo vùng các giống cây trồng, vật nuôi bản địa 

quý hiếm trên địa bàn tỉnh, hạn chế phân tán các nguồn gen quý ra các vùng khác làm 

mất giá trị kinh tế và giá trị nguồn gen của các cây bản địa như nếp Tú Lệ, chè Suối 

Giàng, bưởi Đại Minh, cam sành Lục Yên…. 

- Khuyến khích áp dụng các mô hình bảo tồn và phát triển các loài cây trồng, vật 

nuôi bản địa quý hiếm: mô hình trang trại vườn đồi, vườn rừng…  chú trọng nhân giống 

vật nuôi, cây trồng có giá trị kinh tế và đa dạng sinh học cao phục vụ bảo tồn đa dạng 

sinh học nông nghiệp và phát triển kinh tế tại địa phương. 

- Đầu tư xây dựng các khu bảo tồn các loại thực vật riêng cho từng địa phương, áp 

dụng công nghệ tiên tiến để bảo tồn và phát triển các nguồn gen quý hiếm của tỉnh. Xây 
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dựng và thực hiện các đề án về chuyển giao công nghệ xây dựng các mô hình ứng dụng 

các tiến bộ khoa học và công nghệ về đa dạng sinh học nông nghiệp. 

- Tổ chức điều tra, đánh giá các khu vực có thể tiến hành trồng rừng hoặc tái sinh 

rừng trong các khu bảo tồn thiên nhiên và xác định loài cây bản địa phù hợp cho từng 

vùng; xây dựng các dự án phát triển vùng đệm về sử dụng tài nguyên một cách bền vững 

và các dự án phục hồi rừng trong khu bảo tồn thiên nhiên. 

- Xây dựng phương án PCCCR có hiệu quả, kết hợp tuyên truyền cho người dân 

trong việc sử dụng lửa, tập huấn nghiệp vụ về công tác PCCCR. 

- Xây dựng mạng lưới giám sát ĐDSH tại các khu bảo tồn được quy hoạch phù 

hợp với chức năng bảo tồn: trạm, điểm, trang thiết bị và nguồn nhân lực. 

c) Giải pháp giảm thiểu tác động môi trường từ chất thải rắn  

- Triển khai phân loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn tỉnh thực hiện theo lộ trình 

như sau: Trước mắt sẽ triển khai thí điểm việc phân loại CTRSH tại nguồn tại thành phố 

Yên Bái từng bước nhân rộng ra các phường còn lại trên địa bàn thành phố Yên Bái, thị 

xã Nghĩa Lộ và các thị trấn, các xã của các huyện; trên cơ sở kết quả thí điểm phân loại 

CTR tại nguồn đến ngày 31/12/2024 các đô thị trên địa bàn toàn tỉnh phải thực hiện 

phân loại CTRSH tại nguồn theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 

- Tăng cường năng lực xử lý CTRSH trên địa bàn tỉnh: Đầu tư mới các lò đốt 

CTRSH: Trong đó, giai đoạn 2020 - 2025, đầu tư 13 lò đốt CTRSH để đáp ứng nhu cầu 

về xử lý CTRSH trên địa bàn tỉnh (07 lò đốt đầu tư từ ngân sách nhà nước và 06 lò đốt 

thu hút đầu tư xã hội hóa); Hướng dẫn biện pháp xử lý CTRSH đối với những địa bàn 

không có hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH tập trung đảm bảo vệ sinh 

môi trường; Đầu tư nâng cấp, cải tạo các khu xử lý hiện tại (Bao gồm Nhà máy xử lý rác 

thải xã Văn Phú của Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành Yên Bái 

và các bãi chôn lấp trên địa bàn tỉnh); Đóng cửa các bãi chôn lấp (sau khi đã đầu tư các 

lò đốt CTRSH). Trong đó, điều chỉnh lại số lượng, lộ trình đầu tư các lò đốt CTRSH trên 

cơ sở ưu tiên đầu tư tại các đô thị, các huyện theo lộ trình xây dựng huyện nông thôn 

mới của tỉnh và các địa phương, khu vực có vấn đề bức xúc hơn về ô nhiễm môi trường 

do CTRSH gây ra. 

- Tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý CTRNH bao gồm cả thu gom, vận chuyển, 

xử lý, tiêu huỷ CTRNH. Kiểm soát chặt chẽ các đơn vị có hoạt động thu gom, vận 

chuyển, xử lý và tiêu huỷ CTRNH. Khẩn trương đầu tư xây dựng khu xử lý CTR công 

nghiệp nguy hại tập trung cấp tỉnh. 

- Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ thu gom, lưu chứa bao gói thuốc BVTV sau sử 

dụng là một phần trong nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường phân bổ cho Sở TNMT, 

Sở NNPTNT (Tiêu hủy thuốc BVTV bị thu giữ) và nguồn vốn đối ứng của địa phương, 

nguồn vốn ODA hoặc các nguồn vốn khác (nếu có). Căn cứ tình hình trên địa bàn Yên 

Bái việc thu gom vỏ bao gói, giao cho Công ty môi trường đô thị hoặc các Trung tâm 

Dịch vụ công cộng và cấp thoát nước cấp huyện với điều kiện được cấp phép quản lý 

chất thải nguy hại theo thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. Hoặc giao cho các đơn vị có 

đủ chức năng được cấp phép quản lý chất thải nguy hại theo thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT thực hiện. 
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- Xử lý CTR trong sản xuất nông nghiệp: Đối với rác thải hữu cơ có thể áp dụng 

một số công nghệ xử lý dạng sinh học; sản xuất khí sinh học: Phương pháp này dựa vào 

nguyên lý lên men kị khí chất thải chăn nuôi để tạo ra khí CH4, CO2, H2S, và một số 

khí khác. Các khí này được sử dụng để làm khí đốt dùng trong sinh hoạt gia đình, chạy 

máy phát điện…Ủ tạo phân hữu cơ vi sinh: Bản chất của phương pháp này là sử dụng 

các chế phẩm sinh học chứa các loại vi sinh vật. Các loại vi sinh vật sau khi xâm nhập 

vào  rác thải hữu cơ sẽ phân hủy rác thải tạo thành phân bón ruộng. 

- Tiếp tục xây dựng các dự án đầu tư xây dựng KXL liên huyện, thành phố Yên 

Bái và huyện Yên Bình theo quy hoạch đã được phê duyệt. Xây dựng các bãi chôn lấp 

hợp vệ sinh và lò đốt CTR sinh hoạt cho thị trấn và các xã trên địa bàn các huyện và 

điểm dân cư nông thôn. 

- Trong thời gian tới, ngành y tế sẽ tập trung vào các giải pháp và chính sách như 

hỗ trợ các bệnh viện, Trung tâm y tế đầu tư, nâng cấp hệ thống xử lý môi trường đặc biệt 

là hệ thống xử lý rác thải như đầu tư mới cho Trung tâm y tế các huyện: Lục Yên. Đẩy 

mạnh công tác thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn y tế; 

d) Giải pháp kỹ thuật giảm thiểu thiên tai và sự cố môi trường   

- Tăng cường quản lý, trồng và bảo vệ nâng cao độ che phủ và chất lượng rừng 

đầu nguồn tăng khả năng điều tiết nước, giảm dòng chảy lũ, giảm lũ quyét, lũ ống. Đầu 

tư xây dựng công trình thủy lợi cấp nước tưới và phục vụ sinh hoạt ở các vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số, miền núi, có đông dân cư, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn, vùng khan hiếm nước, vùng ảnh hưởng của BĐKH, hạn hán, thiếu nước. 

- Xây dựng hệ thống cảnh báo, nâng cao chất lượng công tác cảnh báo, dự báo về 

khí tượng, thủy văn trên lưu vực sông; Đầu tư xây dựng công trình thủy lợi để thoát lũ, 

kiểm soát lũ, trữ nước ngọt, phòng, chống sạt lở bờ sông. Thực hiện các giải pháp 

phòng, chống ngập lụt, tiêu úng cho các khu vực dân cư, đô thị có nguy cơ cao trên địa 

bàn tỉnh. 

- Quản lý xây dựng và bảo vệ không gian dành để thoát lũ, phạm vi bảo vệ của 

các sông, suối, hệ thống kênh, cống thoát nước. Khẩn trương quy hoạch, cải tạo, nâng 

cấp lại toàn bộ hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Yên Bái và trung tâm thị trấn 

các huyện. Đầu tư xây dựng mới và nâng cấp 43,96 km đê sông Hồng và để nâng cao 

mức đảm an toàn đê và nâng cao khả năng phòng, chống ngập lụt cho các địa phương 

dọc sông thuộc TP. Yên Bái và huyện Trấn Yên. 

- Nghiên cứu hoàn thiện quy trình và Quy chế phối hợp của các nhà máy thủy 

điện; Nghiêm túc thực hiện các quy trình và quy chế đã được phê duyệt tránh các tác 

động lũ chồng lũ do vận hành của các nhà máy thủy điện. 

- Tập trung sửa chữa, nâng cấp các đập, hồ chứa thủy lợi nhằm đảm bảo an toàn 

công trình và vùng hạ du đập. Khu vực có trượt lở đất, lũ quét cần có cảnh bảo rủi ro cho 

dân cư trong vùng luôn có ý thức cảnh giác, xây dựng các công trình phải đảm bảo an 

toàn.  

- Xây dựng bản đồ ngập lụt, lập kế hoạch ứng phó, sẵn sàng vật tư, phương tiện 

theo phương châm 4 tại chỗ chủ động trong công tác phòng chống lũ. Lập dự án quy 
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hoạch phòng chống thiên tai để đánh giá tình hình thiên tai trên toàn tỉnh để từng bước 

cụ thể hóa các dự án khả thi đưa người dân ra khỏi vùng ảnh hưởng của thiên tai. 

- Tập trung ứng dụng công nghệ tin học, tự động hóa, trực tuyến trong quan trắc, 

giám sát, quản lý, khai thác, dự báo, truyền cơ sở dữ liệu và vận hành ứng phó theo thời 

gian thực trong phòng chống thiên tai. 

e) Giải pháp bảo vệ môi trường đất 

- Đẩy mạnh bảo vệ, phát triển hệ thống rừng phòng hộ đầu nguồn trên các lưu vực 

sông có tác dụng ngăn lũ chống sạt lở đất (ưu tiên trồng những khu vực đất dốc, nơi có 

cường độ mưa lớn, vùng trũng) nhằm hạn chế nguy cơ xuất hiện trượt lở, lũ bùn đá, 

ngập úng Huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Nghĩa Lộ, Văn Chấn, Lục Yên, Văn Yên, 

Yên Bình, Trấn Yên và thành Phố Yên Bái.. 

- Đẩy mạnh trồng rừng mới, khoanh nuôi, tái sinh rừng để phủ xanh đất trống đồi 

núi trọc bao gồm rừng phòng hộ, rừng sản xuất tại các huyện Lục Yên, Văn Yên, Trạm 

Tấu, Văn Chấn để bảo vệ đất, môi trường sinh thái, nguồn nước.  

-  Phối hợp sử dụng phân bón hoá học và các loại phân hữu cơ nhằm đảm bảo 

năng suất cây trồng và cải tạo chất lượng đất. 

- Hướng dẫn người dân sử dụng thuốc BVTV đúng các nguyên tắc đảm bảo 

phòng từ sâu bệnh sinh học, tổng hợp, giảm tối đa lượng thuốc BVTV sử dụng vừa tăng 

hiệu quả kinh tế vừa đảm bảo vệ sinh môi trường. 

f) Giải pháp cải thiện chất lượng môi trường không khí  

- Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các tuyến đường đã hư hỏng, xuống cấp; bê tông 

hóa, cứng hóa các tuyến đường đất hiện nay tại các khu dân cư nhất là ở vùng nông 

thôn, vùng sâu, vùng xa. 

- Tăng cường áp dụng sản xuất sạch hơn, hệ thống chứng nhận theo TCVN ISO 

14001, đổi mới công nghệ, quy trình sản xuất, thiết bị sản xuất tại các cơ sở công 

nghiệp nhằm hạn chế phát sinh khí thải; đầu tư xây dựng, lắp đặt, vận hành các hệ 

thống thiết bị xử lý khí thải phát sinh từ các cơ sở công nghiệp, đảm bảo không gây ô 

nhiễm môi trường không khí. 

- Thực hiện kiểm kê khí thải công nghiệp (bao gồm bụi PM10, PM2.5); lắp đặt 

và vận hành thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục cho các cơ sở công nghiệp có 

nguồn thải lớn theo Danh mục tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường.  

- Khuyến khích, yêu cầu các nhà đầu tư sử dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, 

hiện đại, sạch, thân thiện với môi trường nhằm giảm lượng phát thải khí nhà kính. 

- Phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để nâng cao sản lượng điện sản xuất từ 

năng lượng tái tạo trên địa bàn (điện gió, điện sinh khối, điện mặt trời,…). Trong đó, 

khuyến khích, tạo điều kiện để các nhà đầu tư hoàn thành 02 dự án điện năng lượng 

mặt trời trên hồ Thác Bà và 01 dự án điện sinh khối tại KCN phía Nam thành phố Yên 

Bái. 
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- Đối với các KCN, CCN đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu kỹ thuật và công 

nghệ về sản xuất sạch hơn nhằm phòng ngừa ô nhiễm tại nguồn trong các hoạt động 

sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội (tiết kiệm nguồn nhiên liệu, nguyên liệu và hạn 

chế phát sinh chất thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các KCN). 

4.1.3. Các giải pháp ứng phó, thích ứng biến đổi khí hậu và các giải pháp 

khác 

4.1.3.1. Các giải pháp ứng phó BĐKH 

*Đối với ngành nông, lâm, thủy sản 

a) Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp 

- Chuyển đổi cơ cấu, giống cây trồng, vật nuôi, điều chỉnh mùa vụ, kỹ thuật sản 

xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu. Tăng cường kiến thức, nâng cao năng 

lực thích ứng, bảo đảm sinh kế cho người dân những vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng 

nặng nề của biến đổi khí hậu, vùng thường xuyên bị tác động của thiên tai. 

- Khuyến khích các ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp; khuyến 

khích áp dụng các công nghệ xử lý chất thải nông nghiệp và chăn nuôi theo hướng sản 

xuất khí sinh học, phân bón vi sinh và sản phẩm phụ. 

- Tăng cường kiểm soát việc sử dụng hóa chất trong hoạt động sản xuất nông 

nghiệp; đẩy mạnh công tác thu gom, xử lý bao bì thuốc trừ dịch hại, phân bón, thức ăn 

chăn nuôi, thuốc thú y, chất thải trong nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. 

- Quy hoạch sản xuất chăn nuôi theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 

Kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do hoạt động chăn nuôi tập trung, 

giết mổ tập trung, nuôi trồng thủy sản tập trung, sản xuất, chế biến trong lĩnh vực 

nông, lâm, thủy sản. Tăng cường các giải pháp phòng tránh và xử lý các dịch bệnh, đặc 

biệt lưu ý trong giai đoạn mùa Đông và đầu mùa Hè khi có sự thay đổi mạnh về thời 

tiết. Tăng cường truyền thông cho người dân công tác phòng tránh dịch bệnh. Thực 

hiện tiêm phòng đủ liều cho đàn vật nuôi. 

b) Lĩnh vực lâm nghiệp 

- Tăng cường trồng rừng, nâng tỷ lệ che phủ của rừng và nâng cao chất lượng 

rừng. Bảo vệ, phát triển và sử dụng bền vững theo quy hoạch 3 loại rừng; tiếp tục thực 

hiện dự án trồng rừng, nhất là rừng sản xuất ở vùng cao, bảo vệ rừng kết hợp với phát 

triển lâm nghiệp bền vững. 

- Khoanh nuôi, bảo vệ rừng tự nhiên, đặc biệt là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, 

rừng đầu nguồn kết hợp với các biện pháp ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác trái 

phép; đẩy mạnh các hoạt động ngăn ngừa cháy rừng.  

- Nâng cao chất lượng rừng và năng lực phòng hộ của rừng, đặc biệt là rừng 

phòng hộ đầu nguồn; xây dựng và triển khai các chiến lược, kế hoạch quản lý và phòng 

chống cháy rừng, sâu bệnh hại rừng, phục hồi rừng và chống mất rừng; mở rộng các 

vùng, phân khu bảo vệ và kết nối chúng với các khu vực thích hợp nhằm mở rộng khu 

cư trú, hành lang đa dạng sinh học và có phương án giảm thiểu thiệt hại về rừng do cháy 

rừng gây ra. 

c) Lĩnh vực nuôi trồng thủy sản 
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- Nghiên cứu cải tiến và phát triển công nghệ nuôi trồng thủy sản, đối tượng 

nuôi mới, quản lý chất lượng con giống thích ứng với BĐKH có khả năng chống chịu 

với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, kháng bệnh cao, trong đó ưu tiên phát triển nuôi cá 

nước lạnh đối với những vùng có điều kiện thuận lợi về nước và nhiệt độ lạnh; 

- Kiểm soát các hoạt động khai thác, đấu tranh, ngăn chặn và cương quyết loại 

bỏ hình thức đánh bắt, khai thác nguồn lợi thủy sản mang tính hủy diệt, đặc biệt là 

vùng hồ Thác Bà, lưu vực sông Hồng, sông Chảy, và các suối, đầm lớn trên địa bàn. 

- Tiếp tục xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án bảo vệ, phát triển và 

phục hồi nguồn lợi thủy sản trên địa bàn hồ Thác Bà và các đầm hồ lớn trên địa bàn 

tỉnh. 

*Đối với ngành du lịch 

- Triển khai nâng cấp một số các khu di tích lịch sử, đền chùa, một số khu du 

lịch sinh thái và cơ sở hạ tầng cũng như phương tiện của các khu du lịch. Cải tạo 

đường bộ, để khách du lịch dễ tiếp cận với điểm du lịch hơn. 

- Trong quá trình lập, phê duyệt, cấp phép đầu tư xây dựng hạ tầng cần có sự 

tham mưu, tư vấn của các nhà quản lý/chuyên gia về BĐKH trong khâu thiết kế, lựa 

chọn cao trình xây dựng trên cơ sở tính toán tới khả năng ảnh hưởng do biến đổi khí 

hậu cho phù hợp. Bên cạnh đó cần nâng cao năng lực thẩm định các dự án đầu tư kết 

cấu hạ tầng thương mại của các cơ quan cấp phép đầu tư, cấp phép xây dựng; Xây 

dựng cơ chế kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư và báo cáo ĐTM; rà soát, điều chỉnh 

lại các quy hoạch phát triển hạ tầng cơ sở thương mại, dịch vụ do Trung ương và địa 

phương đầu tư. 

- Các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật cần sử dụng vật 

liệu thích nghi được với thời tiết ở Yên Bái; xây dựng cơ sở hạ tầng phù hợp để bảo vệ 

đối với các di sản có tiềm năng, giá trị du lịch. Các cơ sở hạ tầng thương mại chủ yếu 

nằm trong diện có nguy cơ ảnh hưởng, tác động của yếu tố BĐKH cần phải được cân 

nhắc, xem xét di dời hoặc có biện pháp xử lý kỹ thuật trong quá trình cải tạo, nâng cấp 

hay xây mới. Các cơ sở hạ tầng thương mại hiện có nằm trong diện bị ảnh hưởng, tác 

động của yếu tố BĐKH cần phải được gia cố, nâng cấp. 

- Để chủ động ứng phó và giảm nhẹ thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra cần 

thiết phải tăng cường xây dựng hệ thống quan trắc, cảnh báo sớm thiên tai; tăng cường 

khả năng tiếp cận thông tin về thiên tai đối với các cơ quan quản lý về du lịch và các 

cơ sở kinh doanh hoạt động du lịch. 

- Có phương án, tổ chức diễn tập theo phương án và tổ chức tốt cho người dân, 

khách du lịch khi xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan (như di chuyển đến nơi cao, 

nơi an toàn trước các trận bão và lũ lụt, sạt lở đất có cường độ lớn). Từng bước nâng 

cấp hệ thống rừng, trang thiết bị cảnh báo, công trình che chắn, thoát lũ tại các vùng, 

khu du lịch, để hạn chế tác động của bão, lũ và hỏa hoạn cháy rừng. 

- Có biện pháp bảo vệ sức khỏe khách du lịch, ngăn chặn các dịch bệnh lây 

truyền từ người sang người cũng như tổ chức cấp cứu, sơ cứu cho khách du lịch khi 

gặp rủi ro về sức khỏe (tai nạn, ngộ độc thực phẩm hoặc những biến cố bất thường). 
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Củng cố và hoàn thiện mạng lưới trung tâm y tế cấp huyện và các đội phòng dịch, cấp 

cứu tại các huyện. 

*Đối với các định hướng phát triển đô thị và khu dân cư tập trung 

- Xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch dân cư, cơ sở hạ tầng 

dựa trên kịch bản BĐKH có chú trọng đến các ngành và vùng trọng điểm. Triển khai các 

phương án và giải pháp, công trình phòng chống thiên tai trọng điểm, cấp bách nhằm 

bảo vệ đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng an ninh và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; di 

dời, sắp xếp lại các khu dân cư ở những vùng thường xuyên bị tác động của bão, nước 

dâng do bão, lũ lụt, xói lở bờ sông hoặc có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. 

- Kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường theo các 

quy chuẩn kỹ thuật về xây dựng tại các đô thị, các công trình công cộng; triển khai áp 

dụng các quy định về bảo vệ môi trường tại các công trình và các phương tiện vận 

chuyển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh. 

- Rà soát, điều chỉnh và phát triển sinh kế và quá trình sản xuất trên địa bàn tỉnh 

phù hợp với điều kiện BĐKH gắn với xóa đói giảm nghèo, công bằng xã hội.  

- Quy hoạch đô thị và sử dụng đất, cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp, khu tái định 

cư trên cơ sở kịch bản BĐKH tỉnh Yên Bái. Xây dựng các cơ sở hạ tầng đô thị chống 

chịu với tác động của BĐKH; củng cố và xây mới các công trình cấp, thoát nước đô thị. 

- Rà soát các quy hoạch thoát nước và kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước của khu 

vực đô thị nhằm đảm bảo việc phân vùng, thoát lũ, đảm bảo chống ngập úng đô thị; 

kiểm tra các biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật, hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật trong đô thị như hào kỹ thuật, tuynel, trạm biến áp, cột điện...; 

chặt tỉa cây xanh nhằm đảm bảo an toàn cho con người, công trình xây dựng trong đô 

thị;  

- Triển khai thực hiện nhiều nội dung quy hoạch độ thị để xây dựng các độ thị 

tỉnh Yên Bái là đô thị xanh, có vai trò ứng phó với BĐKH, ngăn chặn các vấn đề môi 

trường cũng như giảm nhẹ tình trạng nóng lên toàn cầu như: Điều chỉnh quy hoạch 

chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận; Điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Nghĩa 

Lộ; Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Cổ Phúc, Yên Bình và các thị trấn nông trường 

còn lại trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh cục bộ các đồ án Quy hoạch xây dựng phục vụ phát 

triển kinh tế - xã hội, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên toàn tỉnh. 

*Đối với ngành công nghiệp và năng lượng 

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp 

Bảo Hưng và Cụm công nghiệp Minh Quân; các dự án điện năng lượng mặt trời trên 

lòng hồ Thác Bà; các dự án thủy điện đã được cấp chủ trương đầu tư; đề án hỗ trợ sử 

dụng điện năng lượng mặt trời theo công nghệ Nhật Bản đối với những hộ dân ở các 

thôn, bản chưa có điện lưới quốc gia trên địa bàn tỉnh. 

- Áp dụng thử nghiệm phân vùng chức năng theo các HST phục vụ quy hoạch 

phát triển, hướng tới làm rõ khu vực được ưu tiên, khu vực hạn chế hoặc cấm phát 

triển công nghiệp, khai thác khoáng sản nhằm giảm xung đột giữa bảo vệ môi trường 

và phát triển kinh tế - xã hội; 
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- Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đánh giá tác động môi trường, trong 

đó quan tâm, chú trọng đến việc sàng lọc, ngăn ngừa công nghệ sản xuất lạc hậu, gây ô 

nhiễm môi trường trong các dự án đầu tư phát triển từ giai đoạn đề nghị xin chủ trương 

đầu tư; 

- Thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn việc đưa công 

nghệ, máy móc, thiết bị cũ, lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường; đưa chất thải vào địa bàn 

tỉnh; khuyến khích áp dụng mô hình quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14000, 

sản xuất sạch hơn, kiểm toán chất thải, các mô hình quản lý môi trường hiệu quả trong 

sản xuất, kinh doanh; 

- Các cơ sở công nghiệp trên địa bàn tỉnh phải xây dựng công trình xử lý nước 

thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hiện hành hoặc theo yêu cầu của Khu công 

nghiệp, Cụm công nghiệp mới được thải ra môi trường hoặc thải vào nhà máy xử lý 

nước thải tập trung của Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp 

- Triển khai áp dụng đồng bộ các biện pháp xử phạt hành chính, thuế, phí bảo 

vệ môi trường lũy tiến theo mức độ gây ô nhiễm môi trường theo chỉ đạo của cơ quan 

cấp trên; thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác 

khoáng sản vào điều kiện thực tế của địa phương. 

- Thực hiện chương trình nâng cấp, bảo đảm an toàn các hồ chứa nước: Công 

tác lập và quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước đối với các hồ chứa thủy điện trên địa 

bàn tỉnh được triển khai thực hiện tốt. Hiện đang triển khai Dự án Nâng cấp gia cố hồ 

chứa nước xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái; 16 hồ chứa được nâng cấp 

trong khuôn khổ dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Yên Bái (WB8) do 

Ngân hàng thế giới tài trợ. 

- Sử dụng năng lượng có khả năng tái tạo như năng lượng gió, năng lượng mặt 

trời. Phát triển mô hình bể tự hoạt tại các hộ gia đình, bể biogas tại các trang trại chăn 

nuôi kết hợp với mô hình sản xuất vườn - ao – chuồng (VAC). 

- Ngoài ra cần nghiên cứu đến hướng thu hồi khí metan tại bãi rác để làm 

nguồn năng lượng sử dụng cho sinh hoạt và sản xuất.  

*Đối với lĩnh vực quản lý tài nguyên 

-  Quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Thao, sông Chảy, suối Nậm 

Kim; bảo đảm an toàn các hồ chứa; đảm bảo an ninh nguồn nước trong tỉnh. 

- Quản lý rừng bền vững, ngăn chặn mất rừng và suy thoái rừng; trồng bảo vệ, 

phục hồi rừng, chú trọng phát triển rừng gỗ lớn của tỉnh Yên Bái.  

- Kiểm soát các hoạt động khai thác, đấu tranh, ngăn chặn và cương quyết loại 

bỏ hình thức đánh bắt, khai thác nguồn lợi thủy sản mang tính hủy diệt, đặc biệt là 

vùng hồ Thác Bà, lưu vực sông Hồng, sông Chảy, và các suối, đầm lớn trên địa bàn. 

- Thực hiện lồng ghép thích ứng với BĐKH dựa vào hệ sinh thái và cộng đồng, 

thông qua phát triển dịch vụ hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng kiến thức 

bản địa, Ưu tiên cộng đồng dễ bị tổn thương.   

*Đối với lĩnh vực giao thông, vận tải 
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- Nâng cấp và cải tạo các công trình giao thông vận tải ở các vùng bị đe dọa bởi 

ngập lụt và các tuyến khác có nguy cơ bị ngập trong tỉnh như thành phố Yên Bái, Trạm 

Tấu, Mù Cang Chải... 

- Khi lựa chọn phương án đầu tư các tuyến đường phải phù hợp với quy hoạch 

về xây dựng giao thông, thuỷ lợi tránh qua các khu vực rừng nguyên sinh, khu đông 

dân cư và những vị trí núi cao, vực sâu và đáp ứng các yêu cầu về cảnh quan môi 

trường của địa phương.  

- Đầu tư xây dựng, nâng cấp các tuyến kè chống sạt lở đất, đá; kè ven sông tại 

các huyện vùng núi cao như Mù Cang Chải, Trạm Tấu…..  để giảm thiểu những rủi ro 

khi có mưa lớn, lũ ống, lũ quét. Bên cạnh đó cần từng bước kiên cố hoá taluy (mái dốc 

được tạo ra do xây dựng các công trình) hoặc trồng cây xanh, thảm thực vật để bảo vệ 

nền đường, mố cầu 

4.1.3.2. Các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu 

* Đối với ngành nông, lâm, thủy sản 

a) Lĩnh vực nông nghiệp 

- Tổ chức tốt vấn đề cảnh báo, dự báo thiên tai xảy ra một cách kịp thời và hiệu 

quả tránh những rủi ro gặp phải trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Thực hiện chuyển 

dịch mùa vụ kết hợp với thay đổi giống cây trồng để tránh khô hạn. Tăng cường xây 

dựng, cải tạo các công trình trữ nước để phục vụ tưới chống hạn vào mùa khô. 

- Tập trung khắc phục tình trạng hạn hán hiện nay và tương lai trên cơ sở xây 

dựng hệ thống thủy lợi dẫn nước về tới thôn, bản. Lựa chọn các giống ngô có thời gian 

sinh trưởng ngắn, khả năng chịu hạn cao để tránh giảm năng suất. Tiếp tục tiến hành 

đa dạng hóa cây trồng (bằng các loài dược liệu); cây ăn quả ôn đới thích nghi và có giá 

trị kinh tế cao; có thị trường bao tiêu sản phẩm ổn định gắn với phát triển doanh 

nghiệp nông nghiệp và HTX.  

- Đối với trồng lúa, cần quản lý phân bón hữu cơ và vô cơ vào đất, giảm sử 

dụng nước, tăng cường luân canh với nhiều loại cây trồng khác. Bên cạnh đó, cần cấu 

trúc lại và quy hoạch sử dụng đất đai cho nông nghiệp một cách hợp lý nhằm thích ứng 

BĐKH. 

- Đào tạo nguồn nhân lực, phát triển khoa học công nghệ trong phòng chống và 

khắc phục hậu quả thiên tai, ứng phó, giảm nhẹ tác động tiêu cực do BĐKH trong lĩnh 

vực trồng trọt, chăn nuôi. 

- Lĩnh vực chăn nuôi: Tăng cường hỗ trợ cứng hóa chuồng trại để phòng chống 

rét cho đàn vật nuôi; chuẩn bị các áo chống rét cho gia súc lớn khi có rét đậm, rét hại 

xảy ra, đặc biệt tại các vùng cao như Trạm Tấu và Mù Cang Chải, đây cũng là nơi 

thường xuyên bị thiệt hại do rét đậm rét hại và các biện pháp phòng dịch bệnh phát 

sinh do thời tiết, khí hậu ngày càng có diễn biến phức tạp (tiêm phòng định kỳ đầy đủ 

để khắc phục dịch bệnh cho gia súc, gia cầm); phát triển các mô hình chăn nuôi mới có 

khă năng thích ứng và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trên đại bàn tỉnh. 

Bảng 4. 1: Lợi ích giảm thiểu phát thải khí nhà kính khi sử dụng nhiên liệu 
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TT Nhiên liệu thay thế Mức quy đổi 

1 Tạo ra điện phụ thuộc vào hỗn hợp nhiên liệu: 100% than 1,02 kg / kWh từ CH4 

2 100% thủy điện hoặc hạt nhân 0 kg / kWh từ CH4 

3 Khí gas 2.01 kg/m3 CH4 

4 LPG 2.26 kg/m3 CH4 

5 Dầu nhiên liệu chưng cất 2,65 kg/m3 CH4 
Nguồn: Developed by Hall Associates, Georgetown, Delaware USA 

b) Lĩnh vực lâm nghiệp 

- Thúc đẩy các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện 

nước ta trên cơ sở hỗ trợ tài chính và công nghệ của các nước và tổ chức quốc tế. Ưu 

tiên thực hiện chương trình giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực chống mất 

rừng, suy thoái rừng và tạo sinh kế cho cộng đồng. 

- Triển khai thực hiện phân vùng chức năng dựa trên đặc tính sinh thái, tiềm năng 

tài nguyên và thích ứng với BĐKH làm căn cứ để lập quy hoạch phát triển. 

- Mở rộng diện tích che phủ rừng và nâng cao chất lượng của rừng. Đặc biệt là 

bảo vệ rừng đặc dụng (khu bảo tồn) và rừng phòng hộ, rất xung yếu; Phân định đầy đủ, 

rõ ràng trách nhiệm bảo vệ rừng, nhất là rừng đầu nguồn xung yếu. - Xây dựng kế hoạch 

phòng chống cháy rừng, trong đó đặc biệt nhấn mạnh vai trò của người dân trong phòng 

chống cháy rừng. Năm năm qua toàn tỉnh đã mở rộng diện tích che phủ, nâng cao chất 

lượng rừng, chủ động phòng chống cháy rừng, và bảo vệ rừng. 

- Xây dựng quy chế phối hợp liên ngành giữa các địa phương trong rừng, trong 

đó ưu tiên xây dựng các biện pháp quản lý rừng phòng hộ và rừng đầu nguồn dựa vào 

cộng đồng dựa trên phương châm phát triển bền vững, công bằng giữa nghĩa vụ và 

quyền lợi. Tăng cường và khuyến khích mối liên kết giữa các chủ rừng và các nhà máy, 

các công ty liên doanh. Điều tra hiện trạng rừng, xác lập luận cứ khoa học đề xuất chính 

sách "Giao cho các doanh nghiệp thuỷ điện vừa và nhỏ quản lý và tổ chức khôi phục 

khoanh nuôi tái sinh rừng trên một phần diện tích đất trống đồi trọc. 

- Tổ chức tốt các phương án phòng chống cháy rừng một cách hiệu quả như xây 

dựng chỉ tiêu cảnh báo cháy rừng trên từng tiểu vùng; xây dựng hệ thống cảnh bảo 

cháy rừng; thiết lập các tổ chức phòng chống cháy rừng; tăng cường cơ sở vật chất cho 

các cơ sở  dự báo, cảnh báo và phòng chống cháy rừng; truyền thông, giáo dục ý thức 

phòng chống cháy rừng. 

c) Lĩnh vực thủy sản 

- Trong thủy sản, cần lựa chọn các loại giống vừa có năng suất cao nhưng lại có 

khả năng chống chịu tốt với BĐKH, áp dụng các mô hình canh tác thủy sản tiên tiến 

thích ứng với BĐKH trên cơ sở khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên. Phát 

triển thủy sản bền vững tại các vùng thấp. Xác định vị trí nuôi phù hợp có thể tránh 

được hiện tượng hạn hán kéo dài, mưa lũ. 

*Đối với ngành du lịch 

- Khuyến khích phát triển hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật theo hướng thân 

thiện với môi trường như: khuyến khích sử dụng phương tiện vận chuyển khách ít phát 

thải, tiết kiệm nhiên liệu, ít phát sinh các chất gây hiệu ứng nhà kính trong các hoạt 
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động du lịch. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình tiết kiệm năng lượng, nghiên cứu, 

ứng dụng đổi mới công nghệ … Sớm đưa ra lộ trình, quy định, tiêu chí khuyến 

khích/bắt buộc các cơ sở hoạt động du lịch phải sử dụng các sản phẩm thân thiện với 

môi trường. 

- Khuyến khích phát triển loại hình/sản phẩm du lịch thân thiện với môi trường 

như du lịch sinh thái, du lịch xanh...; có cơ chế, chính sách ưu đãi phù hợp để thúc đẩy 

hoạt động du lịch sinh thái.  

- Để các giải pháp trên có thể triển khai hiệu quả cần thiết phải thể chế hóa với 

các quy định có tính ràng buộc, trong đó các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực du lịch 

đáp ứng được nhiều tiêu chí trong các nhóm giải pháp trên sẽ được xem xét, đánh giá, 

cộng điểm tương ứng trong việc đánh giá, xếp hạng. Lắp đặt các bảng điện tử thông 

báo tình hình thời tiết tại các điểm du lịch trọng yếu của tỉnh giúp du khách cập nhật 

tình hình thời tiết. 

- Tuyên truyền, phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức và đào tạo nguồn nhân 

lực cho ngành du lịch. Tổ chức các chương trình tập huấn, hội nghị, hội thảo chuyên 

đề, trao đổi kinh nghiêm trong nước và quốc tế về BĐKH và các giải pháp ứng phó 

trong ngành du lịch. 

- Tăng cường giáo dục cộng đồng nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của 

người dân, nhất là dân cư các điểm du lịch. Nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm thu hút 

khách du lịch. 

*Đối với các định hướng phát triển đô thị và khu dân cư tập trung 

- Quy hoạch các đô thị, đưa các nội dung tăng trưởng xanh vào trong đề án xây 

dựng và phát triển các đô thị tỉnh Yên Bái, đồng thời ban hành bộ chỉ sổ đánh giá kết 

quả phát triển bền vững, tăng trưởng xanh. 

- Yêu cầu tất cả các khu dân cư mới thành lập phải có hạ tầng kỹ thuật về thu 

gom, thoát nước và hạ tầng kỹ thuật về thu gom, lưu giữ chất thải rắn.  

- Xác định những khu vực có khả năng ngập lụt, các khu vực dân cư sinh sống 

tại vùng đồi núi có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, các khu vực thoát lũ ở hạ lưu các hồ 

chứa... để cảnh báo ngay cho nhân dân khi có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét; có kế 

hoạch từng bước di dời dân cư đến khu vực an toàn theo quy hoạch;  

- Yêu cầu đơn vị quản lý, sử dụng công trình dạng tháp, trụ BTS chủ động kiểm 

tra, đánh giá và gia cố, giằng chống đảm bảo an toàn cho công trình; tháo dỡ và có kế 

hoạch di dời các hộ dân trong phạm vi bị ảnh hưởng đến nơi an toàn khi cần thiết; 

Nghiên cứu các loại vật liệu, kết cấu nhà ở phù hợp với điều kiện kinh tế cho nhân dân 

vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng của lũ quét, sạt lở đất. 

*Đối với ngành năng lượng, công nghiệp 

- Điều chỉnh kế hoạch phát triển công nghiệp phù hợp với tình hình BĐKH . 

Đối với các KCN đang quy hoạch cần thực hiện việc đánh giá tác động của BĐKH đến 

khu công nghiệp và lên phương án thực hiện xây dựng có tích hợp ứng phó với BĐKH 

. Các KCN/CCN được quy hoạch xây dựng vùng trũng cần xem xét lại vị trí xây dựng 

cần thiết thì sẽ di chuyển đến các khu vực an toàn hơn còn không cần phải đưa ra giải 
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pháp thích nghi và có chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp khi đầu tư xây dựng các 

khu công nghiệp. 

- Tập trung vào những ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh và có ý nghĩa 

chiến lược đối với tăng trưởng nhanh, bền vững; phát triển công nghiệp chế biến, chế 

tạo, tăng mạnh năng suất nội bộ ngành, tăng hàm lượng công nghệ trong sản phẩm. 

Chú trọng công nghiệp chế biến sâu, tập trung vào các lĩnh vực chế biến nông lâm, 

khoáng sản, vật liệu xây dựng... nhằm khai thác các tiềm năng lợi thế của tỉnh. 

- Tiết kiệm năng lượng trong sinh hoạt, giao thông vận tải, trong sản xuất và 

chiếu sáng công cộng: Kết hợp hệ thống chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời tại 

các tuyến giao thông tại các đô thị du lịch trên địa bàn tỉnh. 

- Phát triển mạnh mô hình bể tự hoại tại các hộ gia đình, bể biogas tại các trang 

trại chăn nuôi kết hợp với mô hình sản xuất vườn – ao – chuồng (VAC). Nghiên cứu 

đến hướng thu hồi khí metan tại các bãi rác để làm nguồn năng lượng sử dụng cho sinh 

hoạt và sản xuất.  

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường 

tại các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp và cơ sở sản xuất công nghiệp; xử lý 

nghiêm các doanh nghiệp vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ hoạt động hoặc cấm hoạt 

động theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng; thực 

hiện tốt việc công khai thông tin các doanh nghiệp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi 

trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái; 

*Đối với lĩnh vực quản lý tài nguyên 

- Hạn chế khai phá rừng, trồng rừng và tái tạo rừng; Phòng chống cháy rừng có 

hiệu quả; Giảm phát thải KNK trong quản lý và cải thiện kỹ thuật canh tác nông 

nghiệp; Tái cơ cấu, tu bổ, nâng cấp hệ thống thủy lợi; 

- Xây dựng và phát triển cơ chế quản lý lưu vực. Sử dụng nước hợp lý, tiết 

kiệm; Tăng nguồn thu và giảm thất thoát nước. 

- Bảo vệ, phòng, chống hoang mạc hóa, sa mạc hóa, suy thoái chất lượng đất, 

bảo vệ nghiêm ngặt và phát triển diện tích đất trồng lúa nước,, đất rừng phòng hộ, rừng 

đặc dụng; thực hiện tốt đề án giao rừng, cho thuê rừng gắn liền với giao đất cho thuê 

trên địa bàn tỉnh. 

*Đối với lĩnh vực giao thông, vận tải 

- Khi quy hoạch hoặc xây dựng đường giao thông, nhất là giao thông nông thôn 

cần chú ý đến tác động của thay đổi khí hậu, chú trọng biện pháp tiêu thoát nước nhất 

là vào mùa lũ. 

- Để góp phần vào giảm nhẹ phát thải KNK và bảo vệ tài nguyên cần khuyến 

khích phát triển các loại phương tiện sử dụng ít hoặc không sử dụng nhiên liệu hóa 

thạch, đẩy mạnh nghiên cứu và sử dụng nhiên liệu tái tạo trong các phương tiện vận 

tải; Tăng cường kiểm soát khí thải từ các phương tiện giao thông. Biện pháp này rất 

quan trọng nhằm hạn chế lượng khói thải từ nguồn di động. 

- Tăng cường giáo dục cộng đồng nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường lĩnh 

vực giao thông vận tải. Phát triển giao thông công cộng tại các đô thị lớn, các khu du 
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lịch nhằm giảm bớt lưu lượng xe và khí thải. Khuyến khích phát triển các loại phương 

tiện sử dụng ít hoặc không sử dụng nhiên liệu hóa thạch, đẩy mạnh nghiên cứu và sử 

dụng nhiên liệu tái tạo trong các phương tiện vận tải.  

- Tăng cường năng lực nguồn nhân lực và cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ công 

tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải trong điều kiện BĐKH. Nghiên 

cứu, ứng dụng công nghệ mới thích ứng BĐKH trong xây dựng đô thị, phát triển, sử 

dụng năng lượng, giao thông, vật liệu xây dựng, thoát nước... 

4.2. Định hướng về bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện quy hoạch 

4.2.1. Định hướng áp dụng công cụ quản lý môi trường của quy hoạch 

Để giải quyết, khắc phục các vấn đề môi trường trong quy hoạch, việc áp dụng 

các công cụ quản lý môi trường trong công tác kiểm soát phát triển kinh tế - xã hội, hạ 

tầng kỹ thuật,… hết sức quan trọng. Các công cụ quản lý môi trường cần được lồng 

ghép thực chất vào trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, hạ tầng kỹ thuật,… từ khâu 

lập quy hoạch đến quản lý thực thi quy hoạch. Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 – 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 định hướng áp dụng các công cụ quản lý môi trường như: 

(1) Công cụ luật pháp chính sách bao gồm các văn bản về luật quốc tế, luật 

quốc gia, các văn bản khác dưới luật, các kế hoạch và chính sách môi trường quốc 

gia, tỉnh Yên Bái và các ngành kinh tế, các địa phương. 

(2) Các công cụ kinh tế gồm các loại thuế, phí đánh vào thu nhập bằng tiền 

của hoạt động sản xuất kinh doanh. Các công cụ này chỉ áp dụng có hiệu quả trong 

nền kinh tế thị trường:  

- Đẩy mạnh việc áp dụng các cơ chế, công cụ kinh tế phù hợp với thể chế kinh 

tế thị trường nhằm điều tiết các hoạt động phát triển theo hướng bền vững, đặc biệt là 

các công cụ thuế, phí (phí BVMT đối với nước thải công nghiệp, hoạt động khai thác 

khoáng sản, đối với CTR), ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường… 

- Cục Thuế tỉnh tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác 

khoáng sản, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu. Sở Tài nguyên và Môi trường 

tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp. Các đơn vị cung cấp 

nước sạch thu phí bảo vệ môi trường đối với nước sinh hoạt (thu bằng 10% giá bán 

nước). UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc, yêu cầu doanh nghiệp khai 

thác khoáng sản thực hiện nghiêm túc việc ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường. 

(3) Công cụ kỹ thuật quản lý (đánh giá môi trường, kiểm toán môi trường, các 

hệ thống quan trắc môi trường, xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải,…). 

*Quy hoạch bảo vệ môi trường: 

Việc thực hiện quy hoạch bảo vệ môi trường tiến hành lồng ghép, tích hợp trong 

quá trình quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Quy hoạch bảo vệ môi trường với mục tiêu ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng 

ô nhiễm môi trường; bảo vệ và giải quyết cơ bản tình trạng suy thoái môi trường tại 

các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị, khu du lịch, khu vực khai thác 

khoáng sản, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các cơ sở chăn nuôi, giết mổ gia súc. Khai 

thác và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, 
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duy trì và phát triển các Khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo tồn loài và sinh cảnh. Nâng 

cao khả năng phòng tránh và hạn chế tác động xấu của thiên tai, sự biến động khí hậu 

bất lợi đối với môi trường; ứng cứu và khắc phục có hiệu quả sự cố ô nhiễm môi 

trường do thiên tai gây ra. 

Thực hiện phân vùng quản lý môi trường để quản lý phát triển kinh tế - xã hội 

và triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường theo mục tiêu phát triển bền vững. Phân 

vùng môi trường theo vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải và vùng khác đã 

được định hướng trong quy hoạch BVMT quốc gia nhằm ngăn ngừa, hạn chế mức độ 

gia tăng ô nhiễm và suy thoái môi trường, bảo vệ và giải quyết cơ bản tình trạng suy 

thoái môi trường, từng bước nâng cao chất lượng môi trường, khắc phục ô nhiễm môi 

trường; đồng thời, tăng cường năng lực quản lý nhà nước về môi trường. Bảo vệ và sử 

dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên và môi trường; khai thác và sử dụng hợp lý các 

nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, duy trì và phát triển một số khu 

sinh thái, khu bảo tồn thiên nhiên; 

*Đánh giá môi trường chiến lược: 

- Căn cứ Điều 25 của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, ngày 

17/11/2020, quá trình thực hiện quy hoạch tỉnh phải tiến hành ĐMC. 

- Quá trình lập ĐMC của Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 được tiến hành song song và được lồng ghép cùng quá trình lập Quy 

hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

*Đánh giá tác động môi trường: 

- Tổ chức thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động 

môi trường; cấp, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại thu hồi giấy phép môi trường theo thẩm 

quyền theo đúng quy định của pháp luật và ngày càng nâng cao chất lượng. 

- Quá trình thực hiện quy hoạch tỉnh được thực thi thông qua việc triển khai các 

dự án đầu tư xây dựng. Để kiểm soát tác động môi trường trong quá trình thực hiện dự 

án, từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến giai đoạn thi công, xây dựng và vận hành dự án, 

công tác đánh giá tác động môi trường cho dự án đầu tư được tiến hành. Phân tích, dự 

báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ môi 

trường khi triển khai dự án đó. 

*Thanh tra, kiểm tra và xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật về BVMT:  

- Tổ chức thực hiện kiểm soát nguồn ô nhiễm; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi 

trường trên địa bàn theo quy định của pháp luật; tổ chức quản lý các nguồn thải trên 

địa bàn theo phân công, phân cấp. 

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, trách nhiệm quản lý nhà 

nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn; giải quyết khiếu nại, tố cáo về môi trường; 

đánh giá, yêu cầu bồi thường thiệt hại về môi trường; xử lý vi phạm pháp luật về bảo 

vệ môi trường theo quy định của pháp luật. 

- Hoạt động thanh tra, kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các 

huyện và thành phố về bảo vệ môi trường (chuyên đề hoặc lồng ghép) tập trung vào các 
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cơ sở hoạt động khai thác khoáng sản, thủy điện, sản xuất, chế biến nông lâm sản, ... có 

nguy cơ ảnh hưởng xấu đến môi trường. 

*Các công cụ kiểm soát ô nhiễm: Song song với các công cụ quản lý môi trường, 

quá trình thực hiện Quy hoạch tỉnh cần áp dụng các công cụ kiểm soát ô nhiễm môi 

trường sau: 

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường: Áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật môi 

trường như Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (QCXD 

05:2013/BTNMT); chất lượng nước mặt (QCVN 08-MT:2015/BTNMT); chất lượng 

nước ngầm (QCVN 09-MT:2015/BTNMT); nước thải sinh hoạt (QCVN 

14:2008/BTNMT)…. Ngoài ra, các quy định về môi trường cũng đã được lồng ghép 

trong quy chuẩn xây dựng như khoảng cách cho phép của các cơ sở xử lý chất thải rắn, 

nghĩa trang đối với khu dân cư, quy định hành lang bảo vệ nguồn nước, tỷ lệ cây xanh, 

mặt nước trong quy hoạch các đô thị…thể hiện trong Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng; Quy chuẩn QCVN 

07:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về “Các công trình hạ tầng kỹ thuật”. 

- Quan trắc, giám sát môi trường: Đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành mạng 

lưới quan trắc môi trường theo quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia; xây 

dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình quan trắc môi trường của địa 

phương; thông tin, cảnh báo về ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật.  

*Quản lý tài nguyên: Để kiểm soát khai thác tài nguyên trong phát triển kinh tế 

xã hội của tỉnh, hàng loạt các quy định liên quan đến bảo vệ và sử dụng hợp lý tài 

nguyên cũng ban hành. Như trong hoạt động khai thác khoáng sản, sau khi ngừng khai 

thác phải phục hồi môi trường; hoạt động khai thác nước mặt, nước ngầm phải lập hành 

lang bảo vệ nguồn nước; Rừng phải được quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững về diện 

tích và chất lượng, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng, …. 

*Kiểm soát chất thải: Tiếp tục theo dõi, giám sát, cảnh báo, quản lý chất lượng 

môi trường và quản lý chất thải trên địa bàn theo thẩm quyền và theo hướng dẫn của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường; cải tạo, phục hồi môi trường; bảo vệ môi trường di sản 

thiên nhiên, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. 

(4) Công cụ giáo dục, nâng cao nhận thức 

- Thực hiện việc truyền thông, phổ biến kiến thức, tuyên truyền pháp luật về bảo vệ 

môi trường; giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức về bảo vệ môi trường; đào tạo, bồi 

dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; 

- Hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ và vấn đề áp dụng các công nghệ 

mới trong bảo tồn và sử dụng bền vững ĐDSH. Các nhiệm vụ tập trung giải quyết 

được những vấn đề cấp thiết, mang tính "đột phá" phù hợp với điều kiện, khả năng 

kinh tế của địa phương. 

- Hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường: Trong giai đoạn tới, cần có nhiều 

chương trình hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường phù hợp với bối cảnh mới, với những 

thuận lợi, khó khăn, đòi hỏi phải có định hướng và giải pháp phù hợp với tỉnh Yên Bái.  
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4.2.2. Định hướng phân vùng môi trường 

Đề xuất phân vùng môi trường tỉnh Yên Bái theo vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng 

hạn chế phát thải và vùng khác, cụ thể như sau: 

Phân vùng môi trường Khu vực và đặc điểm vùng 

Vùng bảo vệ nghiêm ngặt 

Nội thành, nội thị của các 

đô thị loại II, loại III theo 

quy định của pháp luật về 

phân loại đô thị 

- Các khu dân cư tập trung nằm trong ranh giới quy hoạch là khu 

vực đất ở đô thị thuộc thành phố Yên Bái (đô thị loại III, quy 

hoạch trong kỳ là đô thị loại II). 
- Các khu vực dân cư tập trung nằm trong ranh giới quy hoạch là 

khu vực đất ở đô thị thuộc thị xã Nghĩa Lộ (quy hoạch thành đô 

thị loại III của tỉnh vào giai đoạn năm 2025).  

Nguồn nước được dùng cho 

mục đích cấp nước sinh 

hoạt theo quy định của pháp 

luật về tài nguyên nước 

- Hồ Thác Bà (Hồ có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc cung 

cấp nước cho nhà máy thủy điện Thác Bà, cấp nước sinh hoạt, 

cấp nước cho sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản cho 2 huyện 

Lục Yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái. Bên cạnh đó, hồ còn 

có giá trị về thiên nhiên môi trường và cảnh quan); Phương án 

quy hoạch phân vùng bảo vệ nghiêm ngặt đối với phần diện tích 

thắng cảnh Hồ Thác Bà được xác định tại thực địa theo ranh 

giới, mốc giới đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

- Tiểu vùng các Hồ, Suối là nguồn cung cấp nước cho các huyện 

như: Suối Nậm Đông; suối Ngòi A; suối Nậm Mơ; Suối Hòa 

Cuông; suối Ngòi Nhì; Suối Tô Mậu; Suối An Bình;  suối Báo 

Đáp; Suối Nậm Tung; suối Ngòi Thia; Suối Nậm Búng.  

+ Trường hợp công trình khai thác nước sinh hoạt với quy mô từ 

100 m3/ngày đêm đến dưới 50.000m3/ngày đêm, phạm vi vùng 

bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt (đồng thời là vùng 

bảo vệ nghiêm ngặt) không nhỏ hơn 1.000 m về phía thượng lưu 

và 100m về phía hạ lưu kể từ vị trí khai thác nước sinh hoạt đối 

với khu vực miền núi; 

+ Phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của 

các công trình khai thác nước mặt từ hồ chứa để cấp cho sinh 

hoạt được tính từ vị trí khai thác nước của công trình và quy 

định không nhỏ hơn 1.500 m đối với trường hợp công trình khai 

thác nước từ hồ chứa trên sông, suối và không vượt quá chỉ giới 

hành lang bảo vệ nguồn nước của hồ chứa. 

Khu bảo tồn thiên nhiên 

theo quy định của pháp luật 

về đa dạng sinh học, lâm 

nghiệp và thủy sản 

Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải với diện tích 

20.108,4 ha trên địa bàn của các xã: Chế Tạo, Lao Chải, Dế Xu 

Phình, Púng Luông, Nậm Khắt thuộc huyện Mù Cang Chải, tỉnh 

Yên Bái; và Khu Bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu với diện tích 

16.040,15 ha (đến 2030 giảm còn 11.117,8ha) trên địa bàn các 

xã Nà Hẩu, Đại Sơn, Mỏ Vàng và xã Phong Dụ Thượng. 

Khu vực bảo vệ 1 của di 

tích lịch sử-văn hóa theo 

quy định của pháp luật về di 

sản văn hóa; vùng lõi của di 

sản thiên nhiên theo quy 

- Bao gồm: Bao gồm 125 di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp 

hạng . Trong đó, di tích quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù 

Cang Chải; 12 di tích cấp quốc gia (trong đó Di tích lịch sử và 

danh lam thắng cảnh Hồ Thác Bà có diện tích lớn nhất); 105 di 

tích cấp tỉnh; 
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Phân vùng môi trường Khu vực và đặc điểm vùng 

định của pháp luật về bảo 

vệ môi trường 

Vùng hạn chế phát thải  

Vùng hạn chế phát thải là 

vùng đệm của các vùng bảo 

vệ nghiêm ngặt 

- Ngoại thành, ngoại thị của đô thị loại II, III: Bao gồm toàn bộ 

các xã thuộc thành phố Yên Bái và các xã của thị xã Nghĩa Lộ. 

Phạm vi, ranh giới của vùng ngoại thành, ngoại thị được xác 

định theo từng giai đoạn phù hợp với sự phát triển, hình thành 

đô thị trên địa bàn trong từng thời kỳ. 

- Vùng đệm của Khu bảo tồn: tại thời điểm lập phương án nay 

chưa có căn cứ xác lập vùng đệm của các khu bảo tồn.  

- Vùng đệm của khu bảo vệ 1 của di tích lịch sử - văn hóa, vùng 

đệm của di sản thiên nhiên; trong đó đối với Di tích quốc gia đặc 

biệt. 

Toàn bộ diện tích rừng 

phòng hộ trên địa bàn tỉnh 

đã được xác định trong nội 

dung quy hoạch bảo vệ và 

phát triển rừng 

Diện tích quy hoạch rừng phòng hộ đến 2030 là 136.000ha, 

phân bố chủ yếu ở 3 khu vực: khu vực rừng phòng hộ sông Đà 

(gồm các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu và một phần Văn 

Chấn), khu vực rừng phòng hộ sông Hồng (gồm các huyện Trấn 

Yên, Văn Yên, Văn Chấn và thành phố Yên Bái) và khu vực 

rừng phòng hộ sông Chảy (gồm các huyện Yên Bình, Lục Yên). 

Hành lang bảo vệ nguồn 

nước mặt được dùng cho 

mục đích cấp nước sinh 

hoạt theo quy định của pháp 

luật về tài nguyên nước 

Không nhỏ hơn 20 m tính từ mép bờ đối với đoạn sông, suối, 

kênh, rạch chảy qua các đô thị, khu dân cư tập trung hoặc được 

quy hoạch xây dựng đô thị, khu dân cư tập trung; Không nhỏ 

hơn 15 m tính từ mép bờ đối với đoạn sông, suối, kênh, rạch 

không chảy qua các đô thị, khu dân cư tập trung. 

- Đối với nguồn cấp nước là hồ tự nhiên, hồ nhân tạo ở các đô 

thị, khu dân cư tập trung; hồ, ao lớn có chức năng điều hòa ở các 

khu vực khác, phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước không nhỏ 

hơn 10 m tính từ mép bờ.  

- Trường hợp nguồn cấp nước nằm trong khu vực bảo tồn thiên 

nhiên hoặc nằm trong phạm vi bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa thì 

thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo tồn thiên nhiên và 

bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa. 

Các khu dân cư tập trung 

nằm trong ranh giới quy 

hoạch là khu vực đất ở đô 

thị thuộc đô thị loại IV, loại 

V của tỉnh Yên Bái 

- Các khu dân cư tập trung nằm trong ranh giới quy hoạch là khu 

vực đất ở đô thị thuộc đô thị loại IV, loại V của tỉnh Yên Bái 

(Đến năm 2030 quy hoạch 04 đô thị loại IV; 20 đô thị loại V. 

Khu vực có yếu tố nhạy 

cảm về môi trường dễ bị tổn 

thương trước tác động của ô 

nhiễm môi trường khác cần 

được bảo vệ 

Khu vực tập trung sinh sản, khu vực thủy sản còn non tập trung 

sinh sống theo quy định của pháp luật về thủy sản: Trong quy 

hoạch vùng cá sinh sản của tỉnh có 02 khu vực bãi cá sinh sản là 

Khu vực bãi cá sinh sản xã Minh Tiến huyện Lục Yên và khu 

vực xã Bảo Ái huyện Yên Bình. 

Vùng BVMT khác  
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Phân vùng môi trường Khu vực và đặc điểm vùng 

Toàn bộ diện tích còn lại 

không nằm trong khu vực 

vùng bảo vệ nghiêm ngặt và 

vùng hạn chế phát thải 

- Có hoạt động kinh tế - xã hội diễn ra sôi động, phát sinh khối 

lượng chất thải rắn, nước thải, khí thải lớn, cần được giám sát để 

phòng ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 
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Hình 4. 1: Phân vùng bảo vệ môi trường tỉnh Yên Bái 

4.2.3. Định hướng thực hiện đánh giá tác động môi trường của các dự án 

đầu tư đề xuất trong Quy hoạch 

Để định hướng về đánh giá tác động môi trường đối với các dự án, thành phần dự 

án trong giai đoạn xây dựng các dự án đầu tư, cần căn cứ vào các yếu tố sau: 

- Căn cứ vào vị trí, đặc điểm và lĩnh vực hoạt động của các dự án cụ thể đã được 

định hướng phát triển trong Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ năm 2021- 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050. 

- Căn cứ vào tính chất, quy mô và mức độ tác động của các dự án lớn đến môi 

trường của tùng tiểu vùng, cụ thể đã được định hướng phát triển trong Quy hoạch tỉnh 

Yên Bái thời kỳ năm 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Căn cứ vào đặc điểm sinh thái, đa dạng sinh học, phân bố dân cư và định hướng 

phát triển các khu bảo tồn thiên nhiên, Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải; 

quy hoạch khu du lịch Quốc gia hồ Thác Bà. 

- Căn cứ vào đặc điểm tự nhiên (Chế độ thủy văn, hệ thống sông ngòi, địa hình, 

...)  tỉnh Yên Bái. 

 Xác định danh mục các dự án thành phần sau đây cần định hướng về đánh giá 

tác động môi trường theo vùng, theo ngành cụ thể như sau: 

Bảng 4.2: Định hướng về đánh giá tác động môi trường các dự án liên quan 
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TT Các vấn đề môi trường quan 

tâm 
Các giải pháp giảm thiểu tác động môi trường  

A Các phân vùng cần quan tâm đánh giá tác động môi trường 

1 Vùng kinh tế trung tâm: bao gồm 

thành phố Yên Bái, các huyện 

Trấn Yên và Văn Yên - vùng động 

lực của tỉnh. Thành phố Yên Bái là 

một trong các trung tâm kinh tế 

trên tuyến hành lang kinh tế Côn 

Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải 

Phòng. 

 

- Đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung 

tại các đô thị lớn: Thành phố Yên Bái, các thị 

trấn huyện Trấn Yên và Văn Yên, các khu, cụm 

công nghiệp và, trung tâm du lịch. 

- Đầu tư xây dựng các khu xử lý chất thải tập 

trung liên đô thị, liên vùng, ưu tiên công nghệ xử 

lý hiện đại, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết 

kiệm quỹ đất. 

- Bảo vệ trữ lượng tài nguyên nước, chất lượng 

nước đảm bảo an ninh, an toàn nguồn nước 

người dân đô thị 

- Bảo vệ hệ sinh thái, đa dạng sinh học tại các đô 

thị. 

- Tăng cường đầu tư công nghệ, đảm bảo 100% 

các Khu, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất có 

trạm xử lý nước thải tập trung, đảm bảo nước 

thải từ các cơ sở sản xuất đạt Quy chuẩn hiện 

hành. 

2 Vùng kinh tế phía Tây: Bao gồm 

thị xã Nghĩa Lộ, các huyện Văn 

Chấn, Mù Cang Chải, Trạm Tấu): 

Đầu tư phát triển thị xã Nghĩa Lộ 

đạt tiêu chuẩn thị xã văn hóa, là 

trung tâm văn hóa, thương mại, 

dịch vụ của vùng. Phát triển huyện 

Văn Chấn trở thành trung tâm 

động lực phát triển kinh tế phía 

Tây. 

- Bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt bảo vệ 

những nguồn gen động, thực vật quý hiếm (Khu 

Bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải; Khu 

bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu…).  

- Phân tích, xem xét các rủi ro môi trường (sạt lở, 

lũ quét) và tác động qua lại của việc thực hiện 

đầu tư các dự án phát triển hạ tầng giao thông, 

thủy lợi, xây dựng các Khu, cụm và điểm du lịch 

tại Mù Cang Chải. 

- Đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi, hồ chứa 

đảm bảo nguồn cung cấp nước sạch sinh hoạt của 

người dân; 

- Đẩy nhanh tiến độ và đầu tư công nghệ xử lý 

chất thải rắn, tăng tái chế, tái sử dụng chất thải, 

hạn chế chôn lấp. 

3 Vùng kinh tế phía Đông: (bao gồm 

các huyện Yên Bình và Lục Yên). 

Phát triển các KCN khai thác 

khoáng sản và vật liệu xây dựng 

cao cấp trên địa bàn huyện Lục 

Yên và trung tâm du lịch tại quần 

thể di tích và thắng cảnh quốc gia 

hồ Thác Bà tại huyện Yên Bình. 

- Quy hoạch, bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng. 

Điều tra, khảo sát, đánh giá hệ sinh thái và đa 

dạng sinh học rừng trước khi đầu tư các dự án; 

- Đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi, hồ chứa 

đảm bảo nguồn cung cấp nước sạch sinh hoạt của 

người dân. Bảo vệ nguồn nước được dùng cho 

mục đích cấp nước sinh hoạt và du lịch (hồ Thác 

Bà). 

- Đánh giá tác động của các dự án phát triển tới 

hệ sinh thái, đa dạng sinh học, cảnh quan; các tác 

động khi chuyển đổi diện tích rừng, đất nông 
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TT Các vấn đề môi trường quan 

tâm 
Các giải pháp giảm thiểu tác động môi trường  

nghiệp, khai thác khoáng sản…  

- Trữ lượng và chất lượng nước các lưu vực 

sông, suối trong khu vực tác động do hoạt động 

khai thác khoáng sản, các bãi chôn lấp chất thải; 

- Đẩy nhanh tiến độ và đầu tư công nghệ xử lý 

chất thải rắn, tăng tái chế, tái sử dụng chất thải, 

hạn chế chôn lấp. 

B Các ngành, lĩnh vực cần đánh giá tác động môi trường 

1 Các dự án xây dựng các KCN (Mở rộng KCN Minh Quân và thành lập mới 05 KCN 

Trấn Yên, Y Can, Đông An, Trấn Yên 2 và Hưng Thịnh), CCN (Mở rộng CCN hiện có 

và thành lập mới 15 CCN).  

1.1 - Đánh giá các tác động khu mở 

rộng, xây dựng mới Khu công 

nghiệp và các cụm công nghiệp 

với hệ sinh thái rừng, tiêu thụ tài 

nguyên và các rủi ro môi …. 

- Xác định các lưu vực tiếp nhận 

nguồn nước thải, mức độ chịu tải 

các sông, suối, hồ. 

- Đánh giá nguồn phát sinh, thành 

phần và tải lượng các loại chất thải 

(nước thải, chất thải rắn, khí 

thải....) đến thành phần MT. 

- Đánh giá các khía cạnh môi 

trường chính của một số ngành 

công nghiệp đặc thù đến các thành 

phần môi trường như: chế biến 

nông, lâm sản, thực phẩm, chế 

biến vât liệu xây dựng...  

- Đánh giá tác động an sinh xã hội, 

việc làm và tái định cư người dân. 

- Sử dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, tiết kiệm 

tài nguyên (nước mặt và nước ngầm); 

- Yêu cấu bắt buộc đối với các KCN, khu dân cư, 

đô thị là nhất thiết phải có quy hoạch xử lý chất 

thải rắn, chất thải nguy hại, nước thải;  

- Quy hoạch các vùng đệm, hành lang cây xanh 

giảm thiểu ô nhiễm bụi, tiếng ồn đối với các 

KCN.  

- Có kế hoạch phòng ngừa và ứng phó với rủi ro 

sự cố từ hoạt động sản xuất; 

- Xử lý triệt để chất thải rắn phát sinh, đặc biệt là 

chất thải nguy hại trong KCN, CCN và hoạt động 

thương mại, dịch vụ và du lịch trong KKTCK 

Thanh Thủy. 

- Xây dựng khung pháp lý đền bù, di dân, tái 

định cư phù hợp với từng loại dự án để hạn chế 

tác động xấu do mất đất, mất nghề, thất nghiệp. 

2 Xây dựng mới, mở rộng các đô thị và khu dân cư nông thôn (Đến 2030 toàn tỉnh có 

26 đô thị, trong đó có 1 đô thị loại II (Tp. Yên Bái); 1 đô thị loại III (TX. Nghĩa Lộ); 4 

đô thị loại IV (TT. Yên Bình; TT. Yên Thế; TT. Cổ Phúc và TT. Mậu A) và và 20 đô thị 

loại V. 

2.1 - Gia tăng ô nhiễm nước tại các 

sông, suối hồ, kênh chảy qua khu 

vực đô thị, khu dân cư tập trung; 

- Gia tăng ngập úng, suy giảm cạn 

kiệt nguồn nước tại các đô thị tại 

các đô thị. 

- Gia tăng ô nhiễm không khí ngày 

càng gia tăng, trong đó ô nhiễm 

không khí do bụi. 

- Gia tăng ô nhiễm do rác thải sinh 

- Nâng cao dân trí, phát huy năng lực sáng tạo 

của đông đảo nhân dân. Đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, phổ cập kiến thức cho nhân dân về 

bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; 

- Triển khai các dự án cải tạo hệ thống thoát 

nước đô thị. Hoàn chỉnh hệ thống theo hướng 

tách nước mưa và nước thải. Đầu tư xây dựng 

các công trình xử lý nước thải đô thị. 

- Quy hoạch và xây dựng khu liên hợp xử lý chất 

thải rắn đủ công suất cho nhiều năm và đạt tiêu 
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TT Các vấn đề môi trường quan 

tâm 
Các giải pháp giảm thiểu tác động môi trường  

hoạt tại các đô thị và khu dân cư 

nông thôn;  

- Hệ sinh thái và đa dạng sinh học 

bị tác động do chuyển đổi mục 

đích sử dụng đất nông, lâm nghiệp 

qua đất xây dựng đô thị. 

chuẩn môi trường, trong đó xây dựng các cơ sở 

xử lý, tái chế, chế biến thành phân vi sinh nhằm 

giảm tối đa khối lượng phải thải bỏ; 

- Phân loại để di dời các cơ sở sản xuất lạc hậu, 

gây ô nhiễm môi trường không khí trầm trọng ra 

khỏi khu vực đô thị; quy hoạch mạng lưới giao 

thông, cải tạo, mở rộng mạng lưới hiện có, tổ 

chức tốt hệ thống giao thông công cộng, khuyến 

khích sử dụng phương tiện xanh; 

2 Các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông (Xây dựng mới các tuyến đường bộ 

cao tốc Hà Giang đi Cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC.14); Cải tạo, nâng cấp mở rộng 

tuyến Quốc lộ, đường tỉnh và huyện lộ; Xây dựng cụm cảng thủy nội địa Văn Phú …)   

2.1 - Đánh giá mức độ tác động đến 

địa hình cảnh quan, diện tích đất 

rừng, đặc biệt là rừng tự nhiên, hệ 

sinh thái, đa dạng sinh học. 

- Đánh giá mức độ tác động đến 

môi trường xã hội: di dân, tái định 

cư.... 

- Đánh giá quá trình xói lở và bồi 

tích xuất hiện trong giai đoạn thi 

công, liên quan đến các hoạt động 

bóc các lớp phủ thực vật, đào đắp 

làm mất độ kết dính của đất và 

mưa chảy tràn. 

- Đánh giá các tác động đến môi 

trường trong giai đoạn xây dựng 

và vận hành như: Ô nhiễm không 

khí (bụi, các chất ô nhiễm khác 

như NOx, COx, SO2...); tiếng ồn 

đến môi trường xung quanh. 

- Nâng cấp và cải tạo các công trình giao thông 

vận tải ở các vùng bị đe dọa bởi ngập lụt và các 

tuyến khác có nguy cơ bị ngập trong tỉnh như 

thành phố Yên Bái, huyện Trạm Tấu, Mù Cang 

Chải…; 

- Trồng cỏ trên những nơi có thể, Thực hiện công 

tác hoàn thiện và phủ xanh kịp thời. Thi công ở 

các khu vực dễ xói mòn hoặc ngập lụt chỉ nên 

được tiến hành vào mùa khô. 

- Đầu tư xây dựng, nâng cấp các tuyến kè chống 

sạt lở đất, đá; kè ven sông tại các vùng núi cao 

thuộc các huyện Lục Yên, Mù Cang Chải, Trạm 

Tấu, Văn Yên… để giảm thiểu những rủi ro khi 

có mưa lớn hay lốc xoáy và lũ ống, lũ quét; 

- Cần phải lập kế hoạch sử dụng và huy động 

phương tiện, thiết bị thi công hợp ly, tránh tập 

trung nhiều phương tiện tại công trường. 

- Trồng cây xanh hai bên đường tại các khu dân 

cư để giảm ồn, lọc bụi với khoảng cách các cây 

từ 6-8 m. Cây xanh sẽ được trồng tại các khu dân 

- Các công trình tiêu thoát nước mưa phải thường 

xuyên được kiểm tra, bảo dưỡng, bảo đảm tốt 

cho việc tiêu thoát nước.  

3 Các dự án năng lượng (Xây dựng mới 39 thủy điện với tổng công suất 421MW, các 

dự án cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới các tuyến đường dây) 

3.1 - Đánh giá mức độ tác động đến 

đời sống dân cư, địa hình cảnh 

quan, hệ sinh thái và mối liên hệ 

với thiên tai, rủi ro, sự cố môi 

trường như xói lở, lũ quét, trượt lở 

đất tại các vị trí xây dựng nhà máy 

thủy điện.  

- Xây dựng mô hình dự báo thay 

- Vị trí của dự án phải được lựa chọn sao cho các 

hoạt động của dự án không hay chỉ có ảnh hưởng 

tiêu cực tối thiểu lên cộng đồng dân cư, hệ sinh 

thái tự nhiên, đa dạng sinh học và các công trình 

lịch sử, văn hóa, tôn giáo, khu bảo tồn thiên 

nhiên và phải tính đến tác động của 

BĐKH&NBD. 

- Duy trì dòng chảy tối thiểu theo quy định tại 
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đổi dòng chảy các sông, suối từ 

nhà máy thủy điện. 

- Đánh giá phạm vi và mức độ tác 

động bởi tác động nhà máy thủy 

điện. 

- Đánh giá mức độ tác động đến đa 

dạng sinh học, hệ sinh thái; 

- Các tác động do rủi ro, sự cố: 

xung đột trong hoạt động trữ nước 

cho phát điện và xả lũ hồ chứa có 

thể gây tác động tiêu cực cho hạ 

du; nguy cơ gây sạt lở, tái tạo, bồi 

lắng lòng hồ, xói lở hạ du, sạt trượt 

tại các bãi thải; sập hầm dẫn nước, 

vỡ đập. 

Thông tư số 64/2017/TTBTNMT ngày 22 tháng 

12 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định về xác định dòng chảy tối thiểu trên 

sông, suối và hạ lưu các hồ chứa đập dâng 

- Bảo vệ đa dạng sinh học, các hệ sinh thái dưới 

nước và trên cạn;  

- Giảm thiểu tác động do bồi lắng hồ chứa: Theo 

dõi hiện trạng hồ chứa trước các mùa mưa lũ; 

xây dựng các bể lắng bùn cát vùng thượng lưu hồ 

làm giảm lượng bùn cát lơ lửng từ thượng lưu đổ 

vào hồ; kè bờ hồ, trồng cỏ bảo vệ bờ hồ với nơi 

xung yếu. Tiến hành nạo vét bùn cát trong lòng 

hồ theo kế hoạch. 

- Lập kế hoạch cụ thể, chi tiết và thực hiện 

nghiêm túc các biện pháp quản lý và kỹ thuật để 

phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, sự cố 

cháy, nổ và các rủi ro và sự cố môi trường; 

4 Các dự án phát triển thủy lợi (Đầu tư xây dựng mới hồ Đầm Lớn, đập Phai Rin, đập Ngòi 

Gùa và 61 đập dâng (GĐ 2021-2025) và xây dựng mới các đập Sài Lương 2, đập Nhiêu Năm 

1, đập Nạ Phang, đập Khe Xá 1 và 100 đập có diện tích <40 ha (GĐ 2026-2030) thay thế các 

công trình thủy lợi hiện có đang bị xuống cấp; xây dựng mới các công trình, hồ đập…) 

4.1 - Đảm bảo nhu cầu sử dụng nước 

theo từng vùng, đặc biệt nguồn 

nước dành cho sinh hoạt; 

- Thay đổi dòng chảy là nguy cơ 

gia tăng xói lở, bồi tụ ven sông. 

- Thay đổi sinh kế người dân do 

thay đổi kiểu canh tác truyền 

thống; 

- Tác động đến sinh kế và cuộc 

sống dân cư sau di dân, tái định cư 

do chuyển đổi mục đích sử dụng 

đất làm hồ chứa; 

- Mâu thuẫn do các hộ dùng nước 

(tưới tiêu, nuôi trồng thủy sản) có 

nhu cầu phân bố theo thời gian 

lệch nhau. 

- Giảm thiểu ô nhiễm môi trường sinh thái và đa 

dạng sinh học. Bảo vệ đa dạng sinh học, các hệ 

sinh thái dưới nước và trên cạn, hạn chế phá 

rừng;  

- Phát triển các vùng hạn hán, thiếu nước. Xây 

dựng phương án phòng chống lũ trên các tuyến 

sông suối; Phát triển kết cấu hạ tầng phòng 

chống thiên tai trên địa bàn tỉnh; 

- Các biện pháp kỹ thuật giảm thiểu sạt lở bờ 

sông khi mở cống xả lũ áp lực (điều tiết chế độ 

xả, khảo sát, gia cố kè bờ sông những nơi xung 

yếu...); 

- Xây dựng quy trình vận hành và sử dụng tài 

nguyên nước hợp lý đảm bảo quyền lợi của tất cả 

các bên liên quan; 

- Kiểm soát và cảnh báo ngập lụt và hạn hán 

vùng hạ du. 

5 Các dự án khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng (Sản xuất xi măng và 

Clinker; Sản xuất gạch nung; Chế biến đá vôi trắng; Sản xuất các loại VLXD thông 

thường) 

5.1 - Đánh giá chi tiết mức độ tác 

động đến tài nguyên rừng và mức 

độ suy giảm đa dạng sinh học.  

- Xem xét khả năng phát sinh các 

- Trồng cây xanh, sử dụng hệ thống phun 

sương.... nhằm giảm thiểu ô nhiễm bụi, tiếng ồn 

trong khu vực chế biến và khai thác. 

- Hệ thống giao thông sử dụng trong quá trình 
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TT Các vấn đề môi trường quan 

tâm 
Các giải pháp giảm thiểu tác động môi trường  

chất thải độc hại trong quá trình 

chế biến khoáng sản; 

- Đánh giá các tác động của quá 

trình khai thác đến địa hình, cảnh 

quan và mức độ gia tăng xói lở, lũ 

quét, sạt lở.... 

- Đánh giá tác động đến chất lượng 

không khí, tiếng ồn trong quá trình 

khai thác, vận chuyển đá vôi trắng, 

các VLXD khác... 

- Đánh giá phạm vi ảnh hưởng tới 

dân cư vùng hạ lưu từ hoạt động 

khai thác. 

- Đánh giá các rủi ro liên quan đến 

tai nạn lao động, sức khỏe do công 

nghệ và quy trình khai thác đối với 

mỗi dự án.... 

vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm phải được 

cải tạo, nâng cấp và tưới nước thường xuyên 

trong những ngày nắng. 

- Thu gom và xây dựng hệ thống xử lý nước thải 

đảm bảo nước sau xử lý đạt các tiêu chuẩn hiện 

hành về môi trường. 

- Các phương tiện vận chuyển phải theo dõi tải 

trọng, che kín thùng, không chất nguyên liệu 

vượt thành xe, không chở quá tải, qui định vận 

tốc vận chuyển. 

- Xây dựng hệ thống đê bao quanh khai trường 

và mương thoát nước vào bể lắng nhằm giảm 

thiểu lượng chất lơ lửng vào môi trường nước. 

6 Các dự án phát triển thủy sản (Phát triển vùng nuôi trồng thủy sản chuyên canh, tập 

trung tại huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình, 

Lục Yên và thị xã Nghĩa Lộ) 

6.1 - Xác định các lưu vực nước tiếp 

nhận, khả năng chịu tải dòng chất 

dinh dưỡng từ nước thải nuôi thủy 

sản; 

- Khu hệ động thực vật ở địa điểm 

dự án, sự liên kết vùng sinh cảnh 

và khả năng sinh tồn của quần thể 

các loài; 

- Xói lở, cản trở dòng chảy, làm 

nông hóa hồ, đầm, sông suối, biến 

đổi nền đáy; Mùi hôi tanh do nước 

ô nhiễm và các sự cố cá chết hàng 

loạt, tảo nở hoa; 

- Ảnh hưởng đến nguồn nước sinh 

hoạt của người dân (cả nước ngầm 

lẫn nước mặt) có thể bị ô nhiễm do 

sử dụng hoá chất độc hại, hàm 

lượng dinh dưỡng cao, mầm bệnh; 

- Cấp và thoát nước phải được thiết kế sao cho có 

thể giảm thiểu việc ô nhiễm chéo giữa các trại 

nuôi (và giữa nước lấy vào cho nuôi trồng và 

nước thải ra); 

- Các lồng bè nuôi không được ngăn cản việc sử 

dụng mặt nước hoặc hoạt động giao thông thủy. 

Phải đặt ở những khu vực có sự lưu thông và độ 

sâu mực nước đủ để phân tán các chất thải cũng 

như tránh được ô nhiễm cục bộ; 

- Thiết kế các vùng đệm giữa các trại nuôi và 

vùng xung quanh để giảm thiểu tác động đến hệ 

sinh thái; 

- Thiết kế các ao lắng, xử lý nước thải đối với các 

dự án nuôi thâm canh. 

- Xây dựng kế hoạch quản lý nguồn nước. 

7.  Các dự án khu, cụm, điểm du lịch (Phát triển các khu, cụm, điểm du lịch tại khu du 

lịch hồ Thác Bà, khu du lịch Mù Cang Chải và xây dựng các khu du lịch nghỉ dưỡng, 

du lịch văn hóa cộng đồng…) 

 - Đánh giá cụ thể phạm vi ảnh 

hưởng bởi dự án đến cuộc sống 

người dân khi thực hiện dự án; 

- Đánh giá cụ thể phạm vị ảnh 

- Xây dựng giải pháp tái định cư, bồi thường, giải 

phóng mặt bằng trước khi thực hiện dự án. 

- Xác định cụ thể các tuyến vận chuyển nguyên 

vật liệu và vị trí đổ chất thải khi xây dựng; 
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TT Các vấn đề môi trường quan 

tâm 
Các giải pháp giảm thiểu tác động môi trường  

hưởng của Dự án tới hệ sinh thái, 

diện tích rừng và tác động khi 

chuyển đổi diện tích đất nông 

nghiệp; 

- Mức độ phát thải và khả năng tác 

động bởi nước thải, chất thải rắn, 

khí thải do hoạt động thi công, xây 

dựng gây ra 

- Mức độ ảnh hưởng đến giao 

thông, dân cư trong giai đoạn xây 

dựng dự án; 

- Các rủi ro sự cố trong quá trình 

hoạt động và do thiên tai (đặc biệt 

là do lũ lụt). 

- Khoanh định và có cơ chế quản lý nhằm giảm 

thiểu và xử lý các tác động có tác hại đến môi 

trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên; 

- Đề xuất giải pháp thu gom, xử lý nước thải 

trong quá trình thi công, xây dựng và vận hành. 

Thực hiện xây dựng trạm xử lý nước thải tập 

trung đảm bảo xử lý 100% lượng nước thải phát 

sinh. 

- Đề xuất giải pháp thu gom và xử lý chất thải 

rắn trong khu vực Dự án đảm bảo 100% lượng 

chất thải rắn được phân loại tại nguồn và thu 

gom, xử lý đúng nơi quy đinh. 

- Tận dụng tối đa nước thải sau xử lý để phục vụ 

cho hoạt động tưới cây, rửa đường. 

- Xác định các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường không khí trong giai đoạn xây dựng và 

vận hành Dự án. 

- Xác định các biện pháp giảm thiểu tác động tới 

hệ sinh thái trong giai đoạn thi công xây dựng và 

vận hành Dự án. 

- Kiểm soát, phòng chống và ứng cứu sự cố liên 

quan đến cháy nổ, an ninh, trật tự trong khu vực 

dự án. 

8 Các dự án phát triển các khu xử lý chất thải (Xây dựng các khu xử lý chất thải rắn, lò đốt 

và bãi chôn lấp chất thải rắn, khu xử lý nước thải tập trung phục vụ thành phố Yên Bái, thị xã 

Nghĩa Lộ và thị trấn các huyện trên địa bàn tỉnh) 

 Khu hệ động thực vật ở địa điểm dự 

án, sự liên kết vùng sinh cảnh và khả 

năng sinh tồn của quần thể các loài; 

Nguy cơ ô nhiễm vực nước tiếp nhận 

(các sông, suối....) do nước thải từ 

khu xử lý, bãi chôn lấp CTR chảy 

tràn; 

Mùi hôi do quá trình phân hủy rác và 

xử lý nước thải; Bùn dư từ hệ thống 

xử lý nước thải; 

Cản trở giao thông và lối đi lại của 

người dân do hoạt động của xe chở 

rác; 

Tình trạng chia cắt dòng chảy, gây 

ngập úng cục bộ khu vực xung quanh; 

Rủi ro sự cố trong quá trình hoạt động 

và do thiên tai (đặc biệt là do lũ lụt). 

- Vị trí của dự án phải được lựa chọn sao cho các hoạt 

động của dự án không hay chỉ có ảnh hưởng tiêu cực 

lên cộng đồng dân cư, các công trình lịch sử, văn hóa, 

tôn giáo,  các hoạt động kinh tế xã hội...; 

- Đầu tư công nghệ xử lý chất thải rắn hiện đại, hạn 

chế chôn lấp và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

- Đảm bảo khoảng cách ly vệ sinh nguồn nước; giám 

sát chặt chẽ các khu xử lý, bãi chôn lấp chất thải rắn 

khu vực thượng nguồn, nằm gần các sông, suối. 

- Thiết kế vùng đệm và trồng cây xanh làm hàng rào 

cách ly; kiểm soát, phòng chống và ứng cứu sự cố 

liên quan đến hệ thống xử lý chất thải tập trung. 

4.3. Chương trình quản lý và giám sát môi trường trong quá trình triển khai 

thực hiện quy hoạch 
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4.3.1. Nội dung giám sát môi trường 

Để đảm bảo cung cấp đủ cơ sở dữ liệu phục vụ quá trình đánh giá hiện trạng 

chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái, phương án thiết lập mạng lưới quan 

trắc và cảnh báo môi trường có một số định hướng chính như sau: 

- Tiếp tục triển khai các chương trình quan trắc chất lượng môi trường phục vụ 

cho công tác quản lý nhà nước; mở rộng phạm vi (cả diện, điểm và đối tượng quan 

trắc) và xây dựng mới các chương trình quan trắc, điều tra cơ bản về môi trường (trong 

đó cần ưu tiên đối với môi trường đất), đa dạng sinh học,… 

- Đầu tư xây dựng các điểm quan trắc tài nguyên nước và môi trường giai đoạn 

I (tại các vùng nhạy cảm như khu vực nguồn cấp nước cho mục đích sinh hoạt cấp 

vùng).  

- Đề xuất, xây dựng kế hoạch đầu tư lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, từng 

bước triển khai thủ tục đầu tư dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và đầu tư ngay 

hệ thống quan trắc tự động để kiểm soát các KCN-CCN đã đi vào hoạt động, chất 

lượng môi trường nước của 2 dòng sông chính chảy qua địa bàn Tỉnh; đầu tư lắp đặt 

các trạm quan trắc nước tự động tại các doanh nghiệp có lượng nước thải lớn (theo lưu 

lượng đã được quy định trong QCVN); xây dựng các trung tâm theo dõi, giám sát 

thường xuyên. 

- Từng bước xây dựng, hoàn thiện và hiện đại hóa mạng lưới quan trắc môi 

trường địa phương. Đảm bảo kinh phí quan trắc môi trường hàng năm. 

Như vậy, việc xây dựng mạng lưới các điểm quan trắc trên địa bàn tỉnh Yên Bái 

là một trong những vấn đề ưu tiên hàng đầu. Mục đích của hoạt động này là nhằm theo 

dõi diễn biến thành phần môi trường tại các điểm quan trắc, nhận dạng các vấn đề về 

chất lượng môi trường, các yếu tố tác động lên môi trường để cung cấp thông tin, dữ 

liệu đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường và các tác động xấu đến môi 

trường phục vụ cho công tác quản lý môi trường trên địa bàn tỉnh 

Các nội dung cần chú trọng và tập trung nghiên cứu trong chương trình giám sát 

môi trường khi thực hiện quy hoạch chú ý tới các vấn đề môi trường chính: 

(1). Ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí liên quan đến xây dựng, phát 

triển cơ sở hạ tầng phục vụ cho các mục tiêu quy hoạch (xây dựng các khu/cụm công 

nghiệp; xây dựng nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, xây dựng công trình thủy 

lợi, các khu, cụm, điểm du lịch; xây dựng các khu công nghiệp (đặc biệt chế biến đá 

vôi trắng, khai thác VLXD, sản xuất xi măng và Clinker ….). 

(2). Tác động môi trường liên quan đến phát triển ngành du lịch trên địa bàn 

tỉnh Yên Bái, đặc biệt là rác thải nhựa; xây dựng hạ tầng giao thông phục vụ phát triển 

kinh tế xã hội, mở rộng đô thị, xây dựng mới các KCN, các khu, cụm và điểm du lịch 

tác động đến hệ sinh thái rừng và bảo tồn đa dạng sinh học. 

(3). Gia tăng chất thải rắn sinh hoạt (tập trung tại các đô thị), CTR công nghiệp, 

nông nghiệp và chất thải rắn phát sinh từ hoạt động du lịch dẫn đến gia tăng nguy cơ ô 

nhiễm môi trường tại các bãi chôn lấp, lò đốt và cơ sở xử lý chất thải; 
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(4). Gia tăng tình trạng ô nhiễm môi trường không khí, môi trường nước mặt và 

môi trường đất liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, phát 

triển các ngành công nghiệp chế biến giấy, lâm sản, sản xuất xi măng… và hoạt động 

phát triển các thuỷ điện nhỏ, xây dựng hạ tầng (hệ thống giao thông, thủy lợi…); quá 

trình vận hành lò đốt, cơ sở xử lý chất thải rắn và đầu tư mở rộng các trang trại chăn 

nuôi quy mô lớn. 

(5.) Suy giảm đa dạng sinh học, đặc biệt là thay đổi chất lượng và trữ lượng 

rừng do chuyển đổi diện tích rừng đặc dụng qua diện tích rừng sản xuất hoặc phát triển 

mới các công trình thủy điện nhỏ. 

Căn cứ vào mức độ tác động các ngành và lĩnh vực quy hoạch tới chất lượng 

môi trường tự nhiên, đề xuất nội dung giám sát các thông số môi trường như sau: 

 



Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

2 17 
 

Bảng 4.3. Chương trình giám sát chất lượng môi trường tỉnh Yên Bái 

Nội dung 

giám sát 
Thông số giám sát Vị trí giám sát/tần suất giám sát 

Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp 

dụng 
Tổ chức và nguồn lực thực hiện 

Giám sát 

chất lượng 

môi trường 

không khí 

Bụi tổng số (TSP), SO2, 

PM10, CO, SOx, NOx…và 

các yếu tố khí tượng: hướng, 

tốc độ gió, nhiệt độ, độ 

ẩm… 

Tiếp tục thực hiện chương trình quan trắc 

môi trường không khí tại 35 vị trí hiện có 

và mở rộng 30 vị trí dựa trên việc phát triển 

các khu, CCN, các đô thị, khu dân cư (trong 

đó có 07 trạm quan trắc môi trường không 

khí tự động đặt tại các khu vực đông dân 

cư, khu vực dễ bị ảnh hưởng của hoạt động 

sản xuất công nghiệp, khai thác khoáng sản, 

giao thông vận tải. Các tuyến đường bộ vận 

chuyển hàng hóa, các tuyến giao thông 

thủy, các nút giao thông/Trạm quan trắc tự 

động có thể tiến hành đo 6 lần trong một 

giờ hoặc đo giờ một, các điểm quan trắc cố 

định tại các KCN, CCN tiến hành 4 

lần/năm. 

QCVN 05:2013/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về chất lượng không khí 

xung quanh. 

+ QCVN 06:2009/BTNMT 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về một số chất độc hại 

trong không khí xung 

quanh. 

Việc giám sát môi trường không khí sẽ 

do Sở TNMT tỉnh Yên Bái, thực hiện 

bằng các điểm quan trắc định kỳ và 

kết hợp với các chủ nguồn thải.  

Kinh phí quan trắc do ngân sách tỉnh 

bố trí hàng năm và nguồn kinh phí từ 

các chủ nguồn phát sinh nước thải. 

Giám sát 

chất lượng 

môi trường 

nước mặt 

Tính chất vật lý (pH, Độ 

đục); ô nhiễm hữu cơ 

(BOD5, COD, NH4+, NO3-, 

NO2
-, P3O4--); Độc chất 

(thuốc trừ sâu, Dầu mỡ 

khoáng, kim loại nặng As, 

Pb, Zn, Cd, Hg) và Vi sinh 

(tổng Coliform) 

Tiếp tục thực hiện chương trình quan trắc 

môi trường nước mặt tại 34 vị trí hiện có và 

mở rộng 15 vị trí dựa trên việc phát triển 

các khu, cụm công nghiệp, các địa điểm 

phát triển du lịch, dịch vụ (trong đó có 04 

trạm quan trắc môi trường nước mặt tự 

động tại một số sông, suối chính trên địa 

bàn tỉnh.  

Chú trọng một số ngành CN có khả năng 

gây ô nhiễm nước mặt lớn: CN chế biến 

lâm sản, hóa chất, cơ sở xử lý chất thải… 

 

QCVN 08-MT: 

2015/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật Quốc gia về chất 

lượng nước mặt 

Sở TNMT tỉnh Yên Bái bằng các điểm 

quan trắc định kỳ và kết hợp với các 

chủ xí nghiệp, nhà máy.  

Kinh phí quan trắc do ngân sách tỉnh 

bố trí hàng năm. 
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Nội dung 

giám sát 
Thông số giám sát Vị trí giám sát/tần suất giám sát 

Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp 

dụng 
Tổ chức và nguồn lực thực hiện 

Giám sát 

chất lượng 

môi trường 

nước ngầm 

Tính chất vật lý (pH, Độ 

dẫn, TDS); Ô nhiễm hữu cơ 

(NH4+, NO3-, NO2), tính 

độc (CN, As, Cd, Pb, Cr, Ni, 

Hg) và ô nhiễm vi sinh 

(Coliform, E.Coli). 

Tiếp tục thực hiện chương trình quan trắc 

môi trường nước dưới đất tại 33 vị trí hiện 

có và mở rộng 20 vị trí dựa trên việc phát 

triển các khu, cụm công nghiệp, các địa 

điểm phát triển bãi rác, khu nghĩa trang các 

huyện. Tần suất quan trắc 4 lần/năm.  

Chú trọng một số ngành tiêu thụ lượng 

nước ngầm lớn: khai khoáng  

QCVN 09-

MT:2015/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

chất lượng nước dưới đất 

Việc giám sát môi trường đất sẽ Sở 

TNMT bằng các điểm quan trắc định 

kỳ và kết hợp với các chủ xí nghiệp, 

nhà máy.  

Kinh phí quan trắc do ngân sách tỉnh 

bố trí hàng năm. 

Giám sát 

chất lượng 

môi trường 

nước thải 

Tính chất vật lý (pH, Độ 

dẫn, TDS); Ô nhiễm hữu cơ 

(NH4+, NO3-, NO2-), tính 

độc (CN-, As, Cd, Pb, Cr, 

Ni, Hg) và ô nhiễm vi sinh 

(Coliform và E.Coli 

Tập trung tới 04 nguồn chính gồm: nước 

thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp. 

Đối với hệ thống xử lý thải tập trung các 

KCN, khu đô thị cần giám sát điểm nước 

thải sau xử lý trước khi đổ vào môi trường. 

Khu vực nước mặt tiếp nhận nguồn nước 

thải đô thị/ít nhất 4 lần/năm, đo đạc chất 

lượng nước các lưu vực sông. 

QCVN 14:2008/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về nước thải sinh hoạt. 

+QCVN 40:2011/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về nước thải công 

nghiệp 

Việc giám sát môi trường nước thải sẽ 

do Sở TNMT Yên Bái thực hiện bằng 

các điểm quan trắc định kỳ và kết hợp 

với các chủ xí nghiệp, nhà máy.  

Kinh phí quan trắc do ngân sách tỉnh 

bố trí hàng năm, nguồn kinh phí từ các 

chủ nguồn phát sinh nước thải. 

Giám sát 

chất lượng 

môi trường 

đất 

Hóa chất bảo vệ thực vật, 

As, Cd, Cu, Pb, Zn,   

Tiếp tục thực hiện chương trình quan trắc 

môi trường đất tại 16 vị trí hiện có và mở 

rộng 26 vị trí dựa trên việc phát triển các 

khu, cụm công nghiệp, các đô thị, khu dân 

cư tập trung, khu trồng cây nông nghiệp 

Tần suất quan trắc ít nhất 4 lần/năm làm cơ 

sở để  so sánh biến động chất lượng. Các 

điểm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 

trên địa bàn tỉnh 

QCVN 03- 

MT:2015/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

giới hạn cho phép một số 

kim loại nặng trong đất. 

Việc giám sát môi trường nước thải sẽ 

do Sở TNMT Yên Bái thực hiện bằng 

các điểm quan trắc định kỳ và kết hợp 

với các chủ nguồn thải (các điểm khai 

thác khoáng sản).  

Kinh phí quan trắc do ngân sách tỉnh 

bố trí hàng năm và kinh phí từ các chủ 

nguồn phát sinh chất thải. 
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Nội dung 

giám sát 
Thông số giám sát Vị trí giám sát/tần suất giám sát 

Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp 

dụng 
Tổ chức và nguồn lực thực hiện 

Giám sát 

đa dạng 

sinh học 

Năng suất sinh học của các 

hệ sinh thái; Biến động 

thành phần loài, số lượng cá 

thể sinh vật; Biến động diện 

tích, thành phần loài, số 

lượng cá thể sinh vật tại các 

thuỷ vực;  

Khu bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn loài sinh 

cảnh ; các hệ sinh thái thủy sinh (các sông, 

hồ Thác Bà, các suối…); hệ sinh thái thực 

vật/ tần suất quan trắc ít nhất 1 lần/năm làm 

cơ sở để  so sánh biến động thành phần 

loài. 

Độ che phủ rừng của tỉnh 

Yên Bái trong thực tế và 

quy hoạch là rất cao (giữ ổn 

định so với hiện nay, đạt 

63%) và là một trong những 

chỉ tiêu quan trọng của tỉnh 

trong thời kỳ quy hoạch. 

Việc đánh giá đa dạng sinh học do Sở 

TNMT bằng các điểm quan trắc định 

kỳ. Kinh phí giám sát được UBND 

tỉnh Yên Bái giao kế hoạch thực hiện 

hàng năm cho cơ quan chuyên môn 

của địa phương. 



Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 – 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050. 

2 2 0 
 

4.3.2. Phương án phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong quá trình thực 

hiện 

4.3.2.1. Phối hợp trong Quản lý môi trường  

Nội dung về quản lý môi trường khi triển khai Quy hoạch tỉnh Yên Bái: 

+ Quản lý việc tuân thủ và thực hiện các khuyến nghị nhằm phòng ngừa, giảm 

thiểu các tác động bất lợi đến môi trường do thực hiện quy hoạch được nêu trong báo 

cáo ĐMC; 

+ Quản lý các nguồn tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên rừng và đa dạng sinh học 

đối với toàn bộ diện tích đất chuyển đổi mục đích sử dụng để phát triển công nghiệp, 

xây dựng hạ tầng thủy lợi, giao thông kết nối các địa điểm du lịch, mất rừng do khai 

thác khoáng sản, chế biến lâm sản; xây dựng các dự án thủy điện, phát triển các khu, 

cụm, điểm du lịch và mở rộng các đô thị. 

+ Đảm bảo thực thi pháp luật về BVMT giai đoạn triển khai triển khai QH (giai 

đoạn thực hiện ĐTM) theo đúng pháp luật về bảo vệ môi trường. Khi triển khai các dự 

án cụ thể theo các giai đoạn quy hoạch, việc tuân thủ theo yêu cầu về bảo vệ môi 

trường được cam kết tại các ĐTM cụ thể sẽ góp phần hạn chế tác động tiêu cực đến 

môi trường. 

Trách nhiệm quản lý môi trường khi triển khai quy hoạch:  

+ Triển khai thực hiện quy hoạch là Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, trong đó Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái chịu trách nhiệm quản lý môi trường trên 

phạm vi tỉnh. UBND tỉnh Yên Bái phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường thực 

hiện chức năng quản lý môi trường đối với những dự án Quy mô lớn có tiềm năng gây 

tác động tiêu cực mạnh tới chất lượng môi trường. 

+ Trung tâm Quan trắc và Phân tích Tài nguyên Môi trường thuộc Chi cục 

BVMT, Sở TNMT tỉnh Yên Bái có chức năng giúp Sở Tài nguyên và Môi trường 

nghiên cứu, tổ chức xây dựng mạng lưới quan trắc tài nguyên, môi trường, đồng thời 

tổ chức lập phương án và thực hiện các hoạt động, các chương trình quan trắc tài 

nguyên, môi trường; xây dựng các cơ sở dữ liệu về quan trắc tài nguyên, môi trường 

phục vụ công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ tài nguyên, môi trường trên địa bàn tỉnh. 

+ Cùng với hệ thống tổ chức quan trắc môi trường trên, Tổng cục môi trường, 

giao cho một số đơn vị thuộc hệ thống các trạm trong mạng lưới Quốc gia (trạm quan 

trắc thuộc tỉnh Yên Bái) thực hiện các nhiệm vụ quan trắc chất lượng môi trường tại 

một số điểm trên địa bàn tỉnh hàng năm. Giai đoạn đầu quy hoạch, tỉnh Yên Bái sẽ đầu 

tư xây dựng 07 trạm quan trắc môi trường không khí tự động đặt tại các khu vực đông 

dân cư, khu vực dễ bị ảnh hưởng của hoạt động sản xuất công nghiệp, khai thác 

khoáng sản, giao thông vận tải và 04 trạm quan trắc môi trường nước mặt tự động tại 

một số sông, suối chính trên địa bàn tỉnh. 

4.3.2.2. Phối hợp trong giám sát môi trường: 

a) Mục tiêu giám sát môi trường:  
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- Cung cấp số liệu cho các cơ quan có thẩm quyền nhằm đưa ra những chính 

sách quản lý môi trường có hiệu quả, đồng thời để các doanh nghiệp, cơ sở chủ động 

điều tiết các hoạt động của mình sao cho đảm bảo các yêu cầu về môi trường.  

- Tăng cường công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường, công tác thanh tra, kiểm 

tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ nhất là việc đầu tư xây dựng các công trình xử lý chất thải như đã cam kết 

trong hồ sơ về môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận. 

Không để xảy ra các điểm nóng về ô nhiễm môi trường. Kịp thời phát hiện và xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

- Thực hiện giám sát thường xuyên, liên tục, đột xuất việc xả chất thải ra ngoài 

môi trường đối với các cơ sản xuất, chế biến, nhất là các cơ sở có lưu lượng xả thải 

lớn. Rà soát, yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh thuộc 

đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động để truyền số liệu trực tiếp cho Sở Tài 

nguyên và Môi trường theo đúng quy định của pháp luật. 

- Đánh giá hiệu quả của các biện pháp xử lý và khống chế ô nhiễm môi trường 

của các công nghệ xử lý môi trường đang sử dụng tại các đô thị, cơ sở công nghiệp, 

các KCN, các trung tâm năng lượng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 

- Xây dựng hệ thống dữ liệu diễn biến chất lượng môi trường của tỉnh Yên Bái 

và số liệu về chất lượng nước mặt, chất lượng nước, không khí theo thời gian và giai 

đoạn nhất định trong quá khứ, đây là cơ sở xây dựng các định hướng bảo vệ môi 

trường, đảm bảo phát triển bền vững. 

b) Trách nhiệm thực hiện giám sát môi trường 

* Tổ chức thực hiện giám sát môi trường 

Tổ chức thực hiện chương trình quản lý và giám sát môi trường sẽ được xây 

dựng trên các nguyên tắc: 

+ Đảm bảo vai trò chỉ đạo và điều phối các vấn đề môi trường trong tỉnh; 

+ Đảm bảo sự liên kết và phối hợp giữa các cơ quan liên quan, giữa các địa 

phương trong tỉnh và giữa tỉnh Yên Bái với các tỉnh lân cận (Hà Giang, Lào Cai…) đối 

với các vấn đề môi trường liên tỉnh (liên quan đến hoạt động quản lý và sử dụng nguồn 

nước…); 

+ Đảm bảo năng lực về con người, kinh phí và trang thiết bị; 

- Cơ chế quản lý và thực hiện (bao gồm các văn bản pháp quy, thoả thuận pháp 

lý, kế hoạch tổng thể, kế hoạch địa phương, hệ thống quản lý môi trường và đánh giá 

môi trường); 

- Vai trò và trách nhiệm của cơ quan quản lý các cấp cũng như của các tổ chức 

khác: 

+ Dự trù nhân lực và kinh phí; 

+ Khung thời gian thực hiện; 

+ Chiến lược truyền thông. 
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*Về tần suất quan trắc: 

Căn cứ vào thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 quy định kỹ thuật về 

quan trắc môi trường và quản lý thông tin dữ liệu về quan trắc môi trường. Dự kiến tần 

số quan trắc định kỳ hàng năm các chỉ số như sau: 

+ Tần suất quan trắc môi trường không khí ngoài trời: Lựa chọn các chỉ số khí 

tượng, SO2, CO, NO2, TSP, PM10 với tần suất quan trắc tối thiểu 02 tháng/đợt (06 

đợt/năm). Tùy thuộc vào mục tiêu chương trình quan trắc, đặc điểm của vị trí quan 

trắc, lựa chọn thêm thông số bụi PM2,5 và các thông số khác để đưa vào chương trình 

quan trắc với tần suất phù hợp. 

+ Tần suất và thời gian quan trắc tiếng ồn, độ rung quan trắc tối thiểu 02 

tháng/đợt (06 đợt/năm). 

+ Tần suất quan trắc môi trường nước mặt lục địa: tối thiểu 06 lần/năm, 02 

tháng/lần. 

+ Tần suất quan trắc môi trường nước dưới đất: tối thiểu 04 lần/năm, 03 

tháng/lần. 

+ Xác định các thông số cần quan trắc với môi trường đất tần suất quan trắc tối 

thiểu 02 đợt/năm 

* Một số biện pháp phối hợp giám sát và trao đổi thông tin giữa các cơ quan 

quản lý chuyên ngành 

- Sở Tài nguyên và Môi trường đóng vai trò đầu mối giúp UBND tỉnh tổ chức, 

điều phối việc thực hiện chương trình quản lý và giám sát môi trường trong quá trình 

thực hiện quy hoạch tỉnh Yên Bái; 

- Trung tâm quan trắc môi trường thuộc Chi cục BVMT, Sở TNMT tỉnh Yên 

Bái và Trung tâm quan trắc môi trường thuộc mạng lưới quan trắc TN&MT Quốc gia. 

- Việc giám sát 5 vấn đề môi trường chính sẽ do Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Yên Bái chỉ đạo Chi cục BVMT, Trung tâm Quan trắc TN&MT thực hiện ở mạng 

lưới các điểm quan trắc định kỳ. Ngoài ra, Trung tâm sẽ kết hợp với Ban Quản lý các 

KCN, CCN và các chủ nguồn có lượng phát thải lớn khác thực hiện việc phân tích và 

quan trắc tự động về nồng độ các chất ô nhiễm không khí và nước thải trong các KCN, 

CCN, các cơ sở sản xuất công nghiệp, các cơ sở chăn nuôi quy mô lớn; 

- Về vị trí, điểm quan trắc: Giai đoạn 2021-2030, căn cứ vào nhu cầu phát triển 

kinh tế - xã hội, du lịch, quy hoạch các khu, cụm công nghiệp, quy hoạch khu đô thị, 

khu dân cư mới, tiếp tục triển khai chương trình quan trắc môi trường định kỳ hàng 

năm, kết hợp với triển khai dự án lắp đặt các trạm quan trắc môi trường tự động, liên 

tục, cố định trên địa bàn tỉnh theo Dự án được phê duyệt. 

- Kết quả quan trắc các thành phần môi trường được xử lý và báo cáo về Sở Tài 

Nguyên và Môi Trường theo quy định thống nhất do Bộ TN&MT ban hành. 

- Việc giám sát môi trường đất được thực hiện bằng sự kết hợp giữa Trung tâm 

Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường với Sở Nông 
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nghiệp và Phát triển Nông thôn. Đối tượng giám sát là tất các KCN/CCN, cơ sở sản 

xuất công nghiệp có nguồn thải lớn (nhà máy xi măng, nhà máy sản xuất giấy, chế biến 

lâm sắn…..) độc lập, bãi chôn lấp, lò đốt và các cơ sở xử lý chất thải. Bởi vậy, phải 

xây dựng một chương trình giám sát và quan trắc chất lượng môi trường đất phù hợp 

với từng đối tượng đất tiểu vùng trong tỉnh. 

4.3.3. Chế độ báo cáo định kỳ đến cơ quan phê duyệt quy hoạch 

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng một lần về các biến động môi trường 

nước, chất lượng không khí, chất lượng đất và biến động đa dạng sinh học, các rủi ro 

môi trường (lũ ống, lũ quét, trượt lở đất….) dưới tác động của các hoạt động phát triển 

KT - XH. 

- Lập báo cáo theo quý về diễn biến môi trường nước, đất, không khí, đa dạng 

sinh học và việc thực thi các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường của 

các dự án phát triển công nghiệp, đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng (hệ thống giao thông, 

thủy lợi, khu xử lý chất thải….); xây dựng khu, cụm du lịch và các hoạt động khai thác 

chế biến khoáng sản, v.v. 

- Phân cấp báo cáo theo địa phương, các dự án cấp phường, huyện do phòng Tài 

nguyên cấp huyện quản lý; các dự án cấp tỉnh, thành phố, thị xã do cơ quan chức năng 

của Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý. Các dự án do cấp Bộ quản lý sẽ được ủy 

quyền cho Sở hoặc do thanh tra Bộ kiểm tra và lập báo cáo trình Bộ có gửi kết quả cho 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái theo dõi trong quá trình thực hiện các dự 

án. 
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Chương 5. THAM VẤN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ MÔI 

TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC 

 

5.1. Thực hiện tham vấn 

Báo cáo ĐMC của Dự án Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn 

đến 2050 được thực hiện dưới sự chủ trì của Cơ quan Chủ dự án là Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Yên Bái. Quá trình triển khai lập Báo cáo ĐMC Quy hoạch tỉnh Yên Bái, 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được tiến hành đồng thời với quá trình xây 

dựng báo cáo Quy hoạch; Nội dung báo cáo ĐMC thực hiện theo Phụ lục 2, Mẫu số 

01b về nội dung báo cáo ĐMC ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

Trong quá trình hoàn thiện Báo cáo ĐMC, Nhóm lập Báo cáo ĐMC Quy hoạch 

tỉnh Yên Bái, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 luôn bám sát tiến trình hoàn 

thiện quy hoạch để nghiên cứu, bổ sung, cập nhật những ý kiến đóng góp của các Sở, 

Ban ngành trong tỉnh, các nhà khoa học hiện đang công tác trên địa bàn tỉnh, các vị 

lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND, các ngành cấp tỉnh, các ý kiến đóng góp của các Bộ 

ngành TW, nhất là ý kiến của ngành Tài nguyên Môi trường. Nội dung báo cáo ĐMC 

được bổ sung, hiệu chỉnh và hoàn thiện theo tiến trình hoàn thiện nội dung Quy hoạch. 

5.1.1. Mục tiêu tham vấn 

Tham vấn các cơ quan chuyên môn, các nhà khoa học làm công tác quản lý và 

trong lĩnh vực môi trường, các Sở, ngành; UBND các huyện có liên quan khác trong 

báo cáo ĐMC nhằm mục tiêu xác định đúng và dự báo các vấn đề môi trường chính 

trong trường hợp không thực hiện và thực hiện quy hoạch đảm bảo phù hợp với tình 

hình thực tế và định hướng phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, trong đó có tính 

đến tác động của BĐKH. Tham vấn cộng đồng còn đảm bảo tính khả thi về các biện 

pháp giảm thiểu xu hướng tiêu cực của các vấn đề môi trường chính. 

5.1.2. Nội dung tham vấn, các đối tượng được lựa chọn tham vấn và căn cứ 

lựa chọn 

5.1.2.1. Nội dung tham vấn 

- Các nội dung tác động của QH đến các thành phần môi trường được nhóm 

ĐMC trình bày trong báo cáo tóm tắt của ĐMC;  

- Nội dung Phiếu tham vấn liên quan đến các vấn đề môi trường trong quá khứ 

và các vấn đề môi trường liên quan đến QH trong tương lai; 

- Sử dụng bảng câu hỏi phỏng vấn gửi tới các bên liên quan để lấy thông tin, nội 

dung các thông tin cần lấy bao gồm:  

+ Ý kiến nhận xét chung về các nội dung đánh giá, số liệu trích dẫn về hiện 

trạng môi trường tự nhiên (chất lượng nước, môi trường đất, không khí, tiếng ồn, môi 

trường sinh thái và đa dạng sinh học) giai đoạn 2010 – 2020. 
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+ Ý kiến nhận xét về các vấn đề môi trường chính của tỉnh Yên Bái được nhận 

diện trong quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và cơ 

sở lựa chọn các vấn đề môi trường chính. 

+ Ý kiến nhận xét về xu hướng, diễn biến các vấn đề môi trường chính khi 

không thực hiện quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

+ Ý kiến nhận xét về các quan điểm, mục tiêu bảo vệ môi trường trong quy 

hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

+ Ý kiến nhận xét về nội dung Dự báo xu hướng các vấn đề môi trường chính 

và Các giải pháp hạn chế, giảm thiểu xu hướng tiêu cực trong quá trình thực hiện quy 

hoạch Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

5.1.2.2. Đối tượng tham vấn và các căn cứ lựa chọn 

- Các sở ban ngành của tỉnh: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Sở Nông nghiệp và PTNT – Chi cục Thủy Lợi, Sở Công Thương, Sở Xây 

Dựng, Sở Giao Thông vận Tải, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế; Sở Thông tin 

truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tài Chính, Sở Văn hóa thể thao và Du lịch 

- Cục thống kê, Chi Cục kiểm lâm; các Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Nà 

Hẩu; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng; Ban quản lý Khu bảo 

tồn loài, sinh cảnh Mù Cang Chải. 

Đây là đơn vị quản lý trực tiếp về các vấn đề có liên quan đến môi trường và các 

ngành, các lĩnh vực có liên quan trên phạm vi tỉnh Yên Bái. Nhóm cán bộ này đã cung 

cấp các thông tin về các vấn đề môi trường bức xúc trong ngành, lĩnh vực mà mình quản 

lý, tại địa bàn mà mình quản lý, đưa ra những diễn biến trong quá khứ và mô tả hiện 

trạng của chúng. Bên cạnh đó các cán bộ này cũng đưa ra các diễn biễn bất thường được 

ghi nhận tại địa phương giúp đơn vị tư vấn về Đánh giá môi trường chiến lược  có 

những lưu tâm và xem xét đến vấn đề khi lập báo cáo ĐMC. 

Qua đây đơn vị tư vấn về Đánh giá môi trường chiến lược có được cái nhìn tổng 

quan về phương thức lập quy hoạch, lập kế hoạch trao đổi với nhóm lập quy hoạch và 

đưa ra các kiến nghị thay đổi trong quy hoạch nếu không phù hợp. Bên cạnh đó, trên 

cơ sở ý kiến tổng hợp của các đối tượng tham vấn về vấn đề môi trường của địa 

phương sẽ giúp nhóm lập quy hoạch đưa ra một bản quy hoạch hoàn thiện hơn với 

những quan tâm nhất định đến các vấn đề môi trường. 

5.1.3. Quá trình tham vấn và cách thức tham vấn 

Thực hiện công văn số 2417/UBND-XD ngày 23/10/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về Triển khai công tác lập Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050. Hiện nay, Đơn vị tư vấn lập Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược cho 

Quy hoạch tỉnh đã hoàn thiện nội dung “Phân tích, đánh giá về thành phần môi trường, 

di sản thiên nhiên; Các vấn đề môi trường chính và quan điểm, mục tiêu bảo vệ môi 

trường trong Quy hoạch tỉnh Yên Bái.  

Để đảm bảo chất lượng các nội dung của báo cáo ĐMC, Đơn vị tư vấn Đánh giá 

môi trường chiến lược đã phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái gửi công 

văn số 184/SKHĐT-TH ngày 10/2/2022 về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo 
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Đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 đến các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan của tỉnh. Tóm tắt các 

nội dung ĐMC xin tham vấn với các nội dung chính, cụ thể như sau: 

- Hiện trạng và diễn biến thành phần môi trường (chất lượng nước, môi trường 

đất, không khí, tiếng ồn, môi trường sinh thái và đa dạng sinh học) giai đoạn 2010 – 

2020. Trích dẫn các số liệu, đánh giá chất lượng các thành phần môi trường tự nhiên, 

nhận diện các khu vực bị tác động xấu. Đánh giá hiện trạng diễn biến môi trường sinh 

thái và đa dạng sinh học. 

- Hiện trạng và các tác động của Biến đổi khí hậu đối với các lĩnh vực kinh tế 

xã hội của tỉnh theo chuỗi thời gian trong quá khứ đến thời điểm hiện tại. Nhận diện 

các tác động chính của biến đổi khí hậu. 

- Đưa ra các cơ sở lựa chọn, nhận diện các vấn đề môi trường chính của tỉnh 

Yên Bái được nhận diện trong quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050. Từ đó xác định được các vấn đề chính cần được đánh giá trong quy 

hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Dự báo về xu hướng, diễn biến các vấn đề môi trường chính khi không thực 

hiện và xu hướng các vấn đề môi trường chính khi thực hiện quy hoạch tỉnh. Xem xét 

đến khả năng gia tăng mức độ tác động tới môi trường của mỗi ngành, lĩnh vực kinh tế, 

trong đó tập trung vào định hướng phát triển đô thị, công nghiệp, năng lượng, khai 

khoáng, du lịch trong thời gian tới.  

- Dự báo và đánh giá các tác động của Biến đổi khí hậu đến việc phát triển các 

ngành, lĩnh vực kinh tế xã hội theo quy hoạch tỉnh đề xuất. 

- Đưa ra các quan điểm, mục tiêu bảo vệ môi trường trong quy hoạch tỉnh Yên 

Bái thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Đề xuất các giải pháp hạn chế, giảm thiểu xu hướng tiêu cực; Các giải pháp 

giảm nhẹ, thích ứng Biến đổi khí hậu đối với các ngành, lĩnh vực trong quá trình thực 

hiện quy hoạch Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Qua các lần xin ý kiến, phiếu đóng góp ý kiến của các Sở, ban ngành về nội 

dung ĐMC quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được 

đính kèm trong nội dung Phụ lục của thuyết minh báo cáo ĐMC 

5.2. Kết quả tham vấn 

Sau khi nhận được công văn của số 184/SKHĐT-TH ngày 10/02/2022 về việc 

xin ý kiến góp ý về nội dung báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch tỉnh  

Yên Bái của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái, các đơn vị sở, ban, ngành đã lần 

lượt gửi phản hồi các đóng góp ý kiến. 

5.2.1. Các ý kiến đóng góp chính 

Hầu hết các đóng góp của các Sở, ban ngành và các đơn vị có liên quan tỉnh 

Yên Bái tập trung góp ý nội dung đánh giá về hiện trạng môi trường, các vấn đề môi 

trường chính; xu hướng tác động các vấn đề môi trường chính khi không thực hiện quy 

hoạch và khi thực hiện theo quy hoạch tỉnh; định hướng và đề xuất các giải pháp giảm 

thiểu, nhằm cải thiện các vấn đề môi trường tại địa phương, cụ thể:  
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- Hiện trạng và diễn biến môi trường tỉnh Yên Bái: Do các điểm quan trắc chất 

lượng nước trên địa bàn tỉnh chưa nhiều, các báo cáo theo giai đoạn 2016 - 2018 và các 

năm 2019, 2020 không đồng nhất về địa điểm, thời điểm quan trắc, đánh giá nên việc 

nhận định chất lượng môi trường nền tự nhiên (không khí, đất, nước….) trên địa bàn 

toàn tỉnh thiếu logic và khó xác định nguyên nhân, diễn biến theo thời gian; số điểm 

quan trắc môi trường tự nhiên chưa nhiều và chưa đủ rộng và chưa đại diện cho các khu 

vực đặc trưng cụ thể (khu vực có đô thị hóa mật độ cao, khu công nghiệp, điểm du lịch, 

khu khai thác khoáng sản…)  để đánh giá chính xác diễn biến chất lượng môi trường 

trên địa bàn tỉnh. Một vài điểm quan trắc trong 02 năm 2019, năm 2020 tại một số ít thời 

điểm có thông số quan trắc vượt QCVN, không mang tính liên tục, nhưng đánh giá 

chung cho toàn bộ chất lượng môi trường nước của tỉnh là không phù hợp. 

- Đề nghị tham khảo nội dung đánh giá hiện trạng, thực trạng chất lượng môi 

trường trong nội dung: Đề án tăng cường bảo vệ và nâng cao chất lượng tỉnh Yên Bái 

giai đoạn 2021 - 2025 (đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 2183/QĐ-

UBND ngày 07/10/2021) và Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 

- 2020 để chỉnh sửa, bổ sung nội dung này cho phù hợp. 

- Lồng ghép các quan điểm, mục tiêu trong Chiến lược bảo vệ môi trường quốc 

gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh 

giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050; trong đó có giảm cường độ phát thải khí nhà kính 

trên GDP. Thực hiện đô thị hóa, xây dựng nông thôn mới đảm bảo các mục tiêu tăng 

trưởng xanh, bền vững; tạo lập văn hóa tiêu dùng bền vững. 

- Đánh giá chi tiết tài nguyên nước, trữ lượng nước mặt, nước ngầm của từng 

vùng trên địa bàn tỉnh, tính toán đảm bảo cân bằng nguồn nước sử dụng cho các mục 

đích phát triển kinh tế xã hội, hoạt động của các ngành các lĩnh vực. Nếu chỉ sử dụng 

nguồn nước mặt thì hệ thống cấp nước có thể bị ảnh hưởng lớn khi xảy ra thiên tai, lũ 

ống, lũ quét do đó đề nghị bổ sung thêm nguồn nước ngầm và phương án sử dụng cho 

phù hợp.  

- Xét về cơ cấu dân số thành thị - nông thôn tỉnh Yên Bái không có sự chuyển 

dịch lớn, dân số tại đô thị tăng chậm trong giai đoạn 2021 - 2030. Tuy nhiên, cũng cần 

chú ý đánh giá khả năng phát sinh nước thải, CTR và các giải pháp bảo vệ môi trường 

tại một số điểm tập trung dân số như thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ và khu vực 

trung tâm các huyện: Yên Bình, Văn Yên, Trấn Yên và các trung tâm phát triển khu, 

cụm, điểm du lịch như huyện Mù Cang Chải....Xem xét cập nhật đồ án quy hoạch tổng 

thể về thu gom và xử lý nước thải thành phố Yên Bái đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2040 được phê duyệt tại Quyết định số 1112/QĐ-UBND ngày 05/6/2020. 

- Việc định hướng sử dụng hệ thống thoát nước hỗn hợp trên toàn bộ tỉnh là 

không thích hợp, đề nghị nghiên cứu với đô thị hiện hữu, mật độ xây dựng lớn sử dụng 

hệ thống hỗn hợp, các khu đô thị mới nên tách riêng nước thải và nước mưa để đảm 

bảo yêu cầu về xử lý nước thải; 

- Đánh giá các tác động của gia tăng dân số, phát triển các ngành kinh tế tạo sức 

ép tới tài nguyên thiên nhiên, gia tăng nước thải và chất thải rắn sinh hoạt và các hoạt 
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động khai thác quá mức các nguồn tài nguyên phục vụ cho các nhu cầu nhà ở, sản xuất 

lương thực, thực phẩm, sản xuất công nghiệp... làm diện tích rừng bị thu hẹp, tăng diện 

tích đất bạc màu, cạn kiệt tài nguyên khoáng sản. 

- Chất thải rắn sinh hoạt mới chỉ được quan tâm thu gom, vận chuyển và xử lý 

ở các đô thị là trung tâm các huyện, thị xã, thành phố hoặc một số khu vực tập trung 

đông dân cư, tỷ lệ thu gom chưa được triệt để, nhiều khu vực trong đô thị chưa được 

thu gom chất thải rắn sinh hoạt. Về công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt còn đơn 

giản, chủ yếu là chôn lấp thuần túy gây ô nhiễm môi trường. Điển hình các bãi chôn 

lấp này đã là các điểm, cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Do đó cần xác 

định rõ mạng lưới thu gom, vận chuyển và phạm vi phục vụ, công nghệ sử dụng và 

diện tích của các khu xử lý chất thải cấp tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu xử lý triệt để 

lượng CTR sinh hoạt phát sinh trong thời gian tới.  

- Về diện tích đất xử lý chất thải tỉnh Yên Bái đề nghị cập nhật theo Quy hoạch 

sử dụng đất cấp huyện đã được duyệt. Đánh giá vị trí và lựa chọn địa điểm các khu xử 

lý, bãi chôn lấp CTR, lò đốt chất thải rắn đảm bảo xử lý CTR hợp vệ sinh, khoảng cách 

ly vệ sinh đến nguồn nước tiếp nhận (sông, suối) sử dụng làm nguồn nước cấp vùng hạ 

lưu. Công nghệ xử lý chất thải rắn, ngoài việc áp dụng công nghệ đốt quy mô nhỏ, phục 

vụ các xã, cụm xã cần nghiên cứu áp dụng thêm công nghệ tái chế, tái sử dụng chất thải 

làm phân compost. Lồng ghép tỷ lệ CTR sinh hoạt đô thị được xử lý bằng phương pháp 

chôn lấp so với lượng chất thải được thu gom trong Mục tiêu môi trường của QH. 

- Chất thải y tế gồm chất thải rắn y tế và nước thải y tế, đây là các nguồn chất 

thải nguy hại cần có biện pháp, giải pháp thu gom, vận chuyển, xử lý rất nghiêm ngặt. 

Đến nay, nhiều công trình xử lý chất thải của cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã xuống cấp 

hoặc dừng hoạt động đã ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh cho nhân dân và 

hoạt động quản lý các nguồn chất thải này. Phương án đề xuất xây dựng các trạm xử lý 

nước thải và chất thải y tế, kế hoạch thực hiện cần được làm rõ hơn trong quy hoạch. 

- Du lịch tỉnh Yên Bái được xác định phát triển du lịch xanh, bản sắc, hấp dẫn, 

du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh và là một trong những điểm đến du 

lịch hàng đầu của vùng Tây Bắc, tạo nên hình ảnh và điểm đến đặc thù “Yên Bái - Nơi 

hội tụ sắc màu Tây Bắc”, do đó cần đánh giá kỹ nội dung tác động của du lịch đến môi 

trường sinh thái. Trong thực tế hoạt động du lịch về cơ bản chỉ chủ yếu tác động gây 

ảnh hưởng vấn đề về chất thải rắn, nước thải sinh hoạt, tập trung tại các cơ sở lưu trú, 

nhà hàng, khu điểm du lịch. Đối với việc khai thác các tuyến du lịch sinh thái và có tác 

động trực tiếp đến hệ thực vật, động vật tại các khu bồn thiên nhiên Nà Hẩu và khu 

bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải.  

- Đánh giá các tác động môi trường khi đặt ra mục tiêu lượt khách du lịch đến 

tỉnh đạt 1,5 triệu khách năm 2025 và 2,5 triệu lượt khách năm 2030 và 7,5 triệu lượt 

khách năm 2050; lượng khách du lịch tăng tại các trung tâm du lịch của tỉnh (Khu du 

lịch hồ Thác Bà, khu du lịch Mù Cang Chải…) tỷ lệ thuận với một số tác động của 

kinh doanh lưu trú du lịch (Đến 2025: Tổng số phòng lưu trú đạt 5.000 phòng; Đến 

2025: Tổng số phòng lưu trú đạt 9.600 phòng) tới môi trường như: tiêu thụ tài nguyên, 

tạo chất thải, phát sinh tiếng ồn, phát thải nhiệt… 
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- Đánh giá hiện trạng và xu hướng các tác động của phát triển công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh tới môi trường, có xét tới khả năng phát triển trong tương lai, tập trung 

vào 3 ngành lớn là ngành công nghiệp khai thác, công nghiệp chế biến và ngành sản 

xuất và phân phối điện nước, trong đó xem xét kỹ việc phát triển các nhà máy thủy điện 

quy mô nhỏ trên địa bàn tỉnh. Phân tích, đánh giá tiềm năng phát triển công nghiệp khai 

khoáng, phát triển thủy điện nhỏ (Bản Lìu, Chí Lư, Mảnh Tàu, Bản Công, Tà Ghềnh, 

Nậm Đông I…), xây dựng các đập chứa sẽ làm thay đổi dòng chảy, làm thay đổi hệ sinh 

thái và tiểm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, sự cố môi trường. Các khu vực khai thác khoáng 

sản sẽ làm tăng phát sinh CTR, ô nhiễm không khí, gia tăng lũ quét, sạt lở đất. 

- Đánh giá mức độ tác động khi đề xuất phương án bổ sung phát triển các trang 

trại chăn nuôi quy mô lớn đến trên địa bàn tỉnh, đồng thời đưa ra các giải pháp kiểm 

soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do hoạt động chăn nuôi tập trung, giết mổ 

tập trung, nuôi trồng thủy sản tập trung, sản xuất, chế biến trong lĩnh vực nông, lâm, 

thủy sản. 

- Tỉnh Yên Bái là tỉnh có thế mạnh về tài nguyên khoáng sản (đá vôi trắng, 

quặng sắt, chì kẽm, đá vật liệu xây dựng…) có thể khai thác, chế biến ở quy mô công 

nghiệp. Trong những năm qua tài nguyên khoáng sản đã có những đóng góp nhất định 

cho nền kinh tế, cho sự phát triển của tỉnh. Tuy nhiên, hoạt động khai thác, chế biến 

khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng đã có những tác động như chuyển đổi diện 

tích rừng, chiếm dụng đất ảnh hưởng đến sinh kế của người dân, phát sinh các nguồn 

chất thải như nước thải, khí thải, chất thải rắn gây tác động, ảnh hưởng nhất định đến 

môi trường và đây cũng là những thách thức về môi trường trong thời gian qua. Điển 

hình là hoạt động khai thác, tuyển quặng sắt khu vực huyện Văn Chấn, Trấn Yên đã 

gây ảnh hưởng, tác động đến môi trường trong thời gian dài; Khai thác, chế biến đá vôi 

trắng có tỷ lệ thu hồi khoáng sản chưa triệt để gây lãng phí, phát sinh lượng đất đá thải, 

bụi thải trên địa bàn huyện Lục Yên, Yên Bình và tại Khu công nghiệp phía Nam, 

thành phố Yên Bái…; phát triển thủy điện trong thời gian qua cũng có những biểu hiện 

tiêu cực đến môi trường như chuyển đổi diện tích đất rừng, vận hành thủy điện không 

đúng quy trình gây ảnh hưởng đến tài nguyên nước… 

- Đánh giá việc xây dựng mới các tuyến cao tốc (Đường cao tốc Hà Giang đi Cao 

tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua Yên Bái, dài khoảng 45km); nâng cấp, cải tạo, mở rộng 

các tuyến Quộc lộ (QL37, QL70, QL32, QL32C, QL2D, QL32D) và các tuyến đường 

tỉnh (hình thành mới 07 tuyến đường tỉnh), xây dựng hạ tầng thủy lợi, các hồ chứa sẽ 

gây tác động do quá trình giải phóng mặt bằng, làm tài nguyên đất, rừng ngày càng bị 

thu hẹp, phá vỡ cảnh quan môi trường và chia cắt sinh cảnh, suy giảm đa dạng sinh học, 

gia tăng rủi ro do lũ quét, trượt lở đất và gây ô nhiễm môi trường không khí cục bộ trong 

quá trình thi công xây dựng và vận hành. 

- Biến đổi khí hậu đang diễn biến ngày càng phức tạp, nhanh hơn dự báo, tác 

động tiêu cực tới môi trường sinh thái và sự phát triển bền vững của Việt Nam nói 

chung cũng như của tỉnh Yên Bái nói riêng. Biến đổi khí hậu đã tác động đến môi 

trường nhiều năm qua và ngày càng rõ nét hơn, thể hiện qua các hiện tượng thiên tai 

bất thường, thời tiết cực đoan, hạn hán khắc nghiệt gây ảnh hưởng nặng nề đối với tỉnh 
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Yên Bái. Trong quá trình đánh giá các tác động của BĐKH, cần chỉ rõ các ngành, lĩnh 

vực dễ bị tổn thương bởi BĐKH, làm cơ sở xây dựng kế hoạch giảm nhẹ và thích ứng. 

5.2.2. Các kiến nghị của các bên liên quan 

Trong quá trình tham vấn các bên liên quan, nhóm tư vấn đã nhận được nhiều ý 

kiến, kiến nghị của các bên liên quan, các ý kiến này đã được lồng ghép vào trong báo 

cáo với từng vấn đề cụ thể như:  

- Đánh giá cụ thể các tác động của phát triển các ngành công nghiệp, xây dựng 

hạ tầng giao thông, thủy lợi, thủy điện và phát triển các khu, cụm du lịch, dịch vụ… của 

tỉnh Yên Bái tới tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là làm thay đổi địa hình, cảnh quan 

ảnh hưởng trực tiếp tới hệ sinh thái, đa dạng sinh học, gia tăng các rủi ro môi trường do 

lũ quét, trượt lở đất và tác động đến đời sống dân cư. 

- Mục tiêu phát triển xanh, Hài hòa, Bản sắc và hạnh phúc phải đi đôi với việc 

giảm thiểu khai thác tài nguyên, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Đồng thời đòi 

hỏi các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phải đầu tư mạnh cho đổi mới công nghệ hiện đại 

thay thế cho công nghệ cũ, lạc hậu đã đầu tư và đang sử dụng hiện nay, nhằm nâng cao 

năng suất, chất lượng, giá trị, hiệu quả sản xuất. Yêu cầu này cần nhiều thời gian và 

nhiều điều kiện, rất khó để thực hiện trong ngắn hạn. 

- Kiến nghị đối với mục tiêu đến năm 2025 mà quy hoạch đề xuất có liên quan 

đến môi trường: Đề nghị chỉnh sửa lại một số chỉ tiêu cho phù hợp với Đề án tăng cường 

bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025 đã được 

UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 2183/QĐ-UBND, cụ thể: Tỷ lệ KCN có hệ 

thống xử lý NT tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường: 100%; Tỷ lệ cơ sở y tế từ 

cấp huyện trở lên có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường: 100%. 

Trên cơ sở đó, điều chỉnh lại mục tiêu đến năm 2030 cho phù hợp. 

- Xem xét đưa vấn đề suy giảm chất lượng môi trường do gia tăng chất thải rắn 

được xếp ưu tiên hàng đầu trong các vấn đề môi trường chính được xác định; trong đó 

các nguồn chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại cần được xây dựng phương án, 

quan tâm xử lý triệt để. Cập nhật thông tin về việc Sở Tài nguyên Môi trường đang cho 

triển khai đầu tư các lò đốt chất thải rắn cụm xã Đông Cuông, Mậu Đông, thị trấn Mậu 

A …, huyện Văn Yên với công suất nhỏ dự kiến đi vào vận hành trước 31/21/2021.   

- Đối với lĩnh vực công nghiệp - xây dựng: Yên Bái là tỉnh có thế mạnh về tài 

nguyên khoáng sản (đá vôi trắng, quặng sắt, chì kẽm, đá vật liệu xây dựng…) có thể 

khai thác, chế biến ở quy mô công nghiệp. Trong những năm qua tài nguyên khoáng 

sản đã có những đóng góp nhất định cho nền kinh tế, cho sự phát triển của tỉnh. Tuy 

nhiên, hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng đã có 

những tác động như chuyển đổi diện tích rừng, chiếm dụng đất ảnh hưởng đến sinh kế 

của người dân, phát sinh các nguồn chất thải như nước thải, khí thải, chất thải rắn gây 

tác động, ảnh hưởng nhất định đến môi trường và đây cũng là những thách thức về môi 

trường cần được nghiên cứu và đánh giá cụ thể. 

- Nghiên cứu quy mô, mức độ và phạm vi chịu tác động từ hoạt động công 

nghiệp, công nghệ sử dụng tại các điểm khai thác, chế biến khoáng sản, các khu xử lý, 
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bãi chôn lấp chất thải rắn hiện đã và đang gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm 

nguồn nước mặt tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh, nhất là tại các cơ sở sản xuất giấy 

khu vực khai thác vật liệu xây dựng, bãi chôn lấp lộ thiên, không hợp vệ sinh. Nâng cao 

chất lượng và hiệu quả công tác đánh giá tác động môi trường, trong đó quan tâm, chú trọng 

đến việc sàng lọc, ngăn ngừa công nghệ sản xuất, xử lý chất thải lạc hậu, gây ô nhiễm môi 

trường trong các dự án đầu tư phát triển từ giai đoạn đề nghị xin chủ trương đầu tư. 

- Đánh giá, xem xét thêm các tác động của BĐKH đến thời vụ, làm thay đổi cơ 

cấu mùa vụ, kỹ thuật tưới tiêu, sâu bệnh, năng suất, sản lượng; từ đó đề xuất các mô 

hình xen canh nông nghiệp thích ứng BĐKH, hạn chế suy thoái tài nguyên đất, đa dạng 

sinh học, suy giảm về số lượng và chất lượng do ngập nước và do khô hạn. 

- Phân tích và làm rõ các số liệu về chuyển đổi mục đích sử dụng đặc biệt chuyển 

đổi đất rừng đặc dụng sang rừng sản xuất, đất rừng sản xuất chuyển đổi qua các loại đất 

khác... làm diện tích đất rừng của tỉnh Yên Bái mặc dù tăng nhưng sẽ đứng trước nguy 

cơ suy giảm về chất lượng, thay đổi số lượng và chất lượng hệ sinh thái rừng, đa dạng 

sinh học. Chức năng và dịch vụ môi trường (điều tiết nguồn nước, điều hoà khí hậu, 

chống xói mòn v.v…) và kinh tế của của rừng bị suy giảm. 

- Xác định và đánh giá các vùng rủi ro về môi trường như: lũ quét, sạt lở 

đất….tại ven các lưu vực sông, khu vực có độ dốc lớn trên địa bàn tỉnh Yên Bái (lấy yếu 

tố địa chất, địa hình và lượng mưa làm một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá 

mức độ nguy hiểm do lũ quét) nhằm cảnh báo các khu vực có nguy cơ lũ quét, trượt lở 

đất trong quá trình phát triển kinh tế và xây dựng cơ sở hạ tầng.  

- Đánh giá, xác định các tác động của hệ thống bãi chôn lấp và khu xử lý chất 

thải sinh hoạt, các vấn đề liên quan đến công tác quản lý và xử lý nước thải tại các đô 

thị, vấn đề về cân bằng nước giữa nhu cầu nguồn nước cấp và khả năng đáp ứng về nước 

cho các hoạt động phát triển kinh tế theo QH. Lồng ghép yếu tố môi trường trong các 

chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. 

- Xém xét đánh giá phương án phân vùng chức năng bảo vệ môi trường, bảo tồn 

đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh phục vụ quy hoạch phát triển, hướng tới làm rõ khu 

vực được ưu tiên, khu vực hạn chế hoặc cấm phát triển công nghiệp, khai thác khoáng 

sản nhằm giảm xung đột giữa bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và phát triển kinh 

tế - xã hội. 

Với mỗi chuyên ngành quản lý, các cán bộ quản lý thuộc các sở, ban ngành, các 

huyện, thành phố đã đưa ra những kiến nghị tương ứng. Các kiến nghị này đã được 

nhóm tư vấn lập ĐMC tổng hợp và bàn bạc và trao đổi cùng nhóm tư vấn lập quy hoạch 

để tiếp thu, chỉnh sửa và lồng ghép phù hợp trong các hợp phần báo cáo quy hoạch tỉnh.  
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Bảng 5.1. Tổng hợp ý kiến và các kiến nghị nội dung ĐMC trong quá trình tham vấn 

Các ý kiến góp ý Nội dung giải trình 
Đối tượng được 

tham vấn 

Phần mở đầu   

-  Về sự cần thiết phải lập “Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược” đề nghị phân tích cụ thể, rõ 

ràng hơn về mục tiêu đạt được khi thực hiện Đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch tỉnh 

Yên Bái thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050. 

- Các mục tiêu đạt được và hiệu quả 

của ĐMC được cụ thể hóa trong nội 

dung Chương 4 và Kết luận của báo cáo 

ĐMC. 

Sở Xây dựng tỉnh 

Yên Bái 

-  Đề nghị sắp xếp lại thứ tự các căn cứ pháp lý theo thứ tự thời gian ban hành văn bản. - Tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến góp ý 

tại trang 4,5 báo cáo 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển Nông 

thôn 

- Tại trang 04, phần căn cứ các văn bản pháp luật: Đề nghị cập nhật, bổ sung Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020, do Luật này đã có hiệu lực từ 01/01/2022; chỉnh sửa ngày ban hành Luật Đa 

dạng sinh học; Luật Thủy lợi; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên 

tai và Luật Đê điều và xem xét bãi bỏ một số Nghị định hiện đã hết hiệu lực, thay thế bằng các 

Nghị định, thông tư mới ban hành như: Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 3/3/2006 của Chính 

phủ về thi hành luật Bảo vệ và phát triển rừng” bằng Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính 

Phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp” và Nghị định số 

83/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Lâm nghiệp”.. 

- Tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến góp ý 

tại trang 4 báo cáo.  

Sở Xây dựng  

Sở Giao thông Vận 

tải  

UBND huyện Văn 

Chấn  

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển Nông 

thôn 

-  Tại mục “2.1.3. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật” thay thế “QCXDVN 01:2008/BXD – Quy 

chuẩn xây dựng Việt Nam quy hoạch xây dựng” đã hết hiệu lực bằng “QCVN 01:2021/BXD – 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng”. 

- Tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến góp ý; Sở Xây dựng  

-  Tại điểm 2.1.2. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (Trang 6), mục 2 – Phần mở đầu, đề nghị rà 

soát thay thế các quy chuẩn kỹ thuật sau: “QCVN 07:2010/BXD” đã hết hiệu lực thi hành và 

hiện nay được thay thế bằng QCVN 07:2016/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-

BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng; “QCXDVN 01:2008/BXD” đã hết hiệu lực thi hành 

và hiện nay được thay thế bằng QCVN 01:2021/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 

01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng; 

- Tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến góp ý; Sở Giao thông Vận 

tải  

- Tại điểm 2.2. Căn cứ kỹ thuật (Trang 7), mục 2 - Phần mở đầu, đề nghị rà soát thay thế các căn 

cứ kỹ thuật sau: “Phụ lục 1, Mẫu số 04 về nội dung báo cáo ĐMC ban hành kèm theo Thông tư 

- Tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến góp ý 

tại mục 2.2. Căn cứ pháp lý; 

Sở Giao thông Vận 

tải  
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Các ý kiến góp ý Nội dung giải trình 
Đối tượng được 

tham vấn 

số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết 

mộ số nội dung của Nhị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi 

trường (Sau đây gọi tắt là Nghị định số 40/2019/NĐ-CP) và quy định quản lý hoạt động dịch vụ 

quan trắc môi trường” hiện nay đã hết hiệu lực thi hành theo nội dung Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Chương 1: Tóm tắt nội dung quy hoạch   

-  Tại điểm 1.3.1. Các quy hoạch đã được phê duyệt có liên quan đến Quy hoạch được đề xuất 

(Trang 15), mục 1.3 – Chương I: đề nghị bổ sung thêm các quy hoạch như: Quy hoạch mạng 

lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/09/2021; Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 

2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 

1768/QĐ-TTg ngày 19/10/2021; Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021 – 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 

1829/QĐ-TTg ngày 31/10/2021.  

-  Đã bổ sung nội dung đóng góp ý kiến 

tại mục 1.3.1, trang 15, 16; 

Sở Giao thông Vận 

tải  

-  Tại Bảng 1.1. Mối quan hệ của quy hoạch đề xuất với quy hoạch liên quan khác (trang 18) đề 

nghị sửa theo phụ lục số 01 gửi kèm;  

-  Tiếp thu, chỉnh sửa bổ sung nội dung 

đóng góp ý kiến tại Bảng 1.1, trang 

21 – 23; 

Sở Giao thông Vận 

tải  

-  Tại Bảng 1.1 (trang 18), TT1, cột “Mối quan hệ với nội dung quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, dòng 16, bổ sung số liệu “Tốc độ tăng dân số trung bình 

khoảng 0,95%/năm” 

- Tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến góp ý; Cục Thống kê tỉnh 

Yên Bái 

- Trang 19, TT3, cột “Mối quan hệ với nội dung quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050” mục c, “Phát triển khu vực dịch vụ” trang 43, trang 166, TT4, cột “Quy mô 

tăng trưởng, định hướng phát triển” ghi là “Tỷ trọng giá trị gia tăng của ngành thương mại, dịch 

vụ trong GRDP hằng năm của tỉnh Yên Bái đến năm 2030 đạt 45-47%; đến năm 2050 đạt 

khoảng 65-70% GRDP” đề nghị sửa lại là “Tỷ trọng giá trị gia tăng của khu vực dịch vụ trong 

GRDP hằng năm của tỉnh Yên Bái đến năm 2030 đạt 45-47%; đến năm 2050 đạt khoảng 65-

70% GRDP”. 

- Tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến góp ý; Cục Thống kê tỉnh 

Yên Bái 

-  Các quan điểm, mục tiêu bảo vệ môi trường trong QH tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050. Đối với mục tiêu đến năm 2025: Đề nghị chỉnh sửa lại một số chỉ tiêu cho 

-  Nội dung này sẽ được kiến nghị, trao 

đổi với nhóm lập Quy hoạch tỉnh và 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường  
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Các ý kiến góp ý Nội dung giải trình 
Đối tượng được 

tham vấn 

phù hợp với Đề án tăng cường bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tỉnh Yên Bái giai 

đoạn 2021 – 2025 đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 2183/QĐ-UBND, cụ thể: Tỷ 

lệ KCN có hệ thống xử lý NT tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường: 100%; Tỷ lệ cơ sở y 

tế từ cấp huyện trở lên có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường: 100%. 

Trên cơ sở đó, điều chỉnh lại mục tiêu đến năm 2030 cho phù hợp.  

nghiên cứu, xem xét lồng ghép thống 

nhất các chỉ tiêu trong các hợp phần.   

-  Tại Bảng 1.2. Ý tưởng đột phá thúc đẩy tăng trưởng tỉnh Yên Bái (trang 33) đề nghị sửa theo 

phụ lục số 02 gửi kèm;  

- Tiếp thu và chỉnh sửa theo ý kiến góp 

ý tại Bảng 1.2 trang 32-33; 

Sở Giao thông Vận 

tải  

-  Tại trang 37 thuộc điểm c mục 1.4.4.2. Định hướng phát triển các ngành kinh tế có nêu “Giai 

đoạn 2021 – 2030: hình thành 01 Trung logistics cấp Tỉnh (bố trí quỹ đất gần KCN Minh Quân 

và kết nối thuận lợi với cao tốc Hà Nội – Lào Cai). Là trung tâm logistics hạng I cấp quốc gia, 

gắn kết với cao tốc Hà Nội – Lào Cai, hệ thống đường sắt và đường thủy nội địa. Diện tích đất 

15 ha, vốn đầu tư 200 tỷ đồng)…. 

-  Giai đoạn đến 2050: Giai đoạn đến 2050, tiếp tục thu hút đầu tư để hiện đại hóa TT Logistics 

hiện có và hình thành thêm 02 Trung tâm logistics cấp Tỉnh (khu vực nút giao IC13 gần KCN Y 

Can huyện Văn Yên và tại thị xã Nghĩa Lộ)”. 

-  Đề nghị sửa lại thành “Đến năm 2030: Hình thành 01 Trung tâm logistics cấp Tỉnh (bố trí quỹ 

đất gần KCN Minh Quân và kết nối thuận lợi với cao tốc Hà Nội – Lào Cai), là trung tâm 

logistics hạng I cấp quốc gia, gắn kết với cao tốc Hà Nội – Lào Cai, hệ thống đường sắt và 

đường thủy nội địa; diện tích đất 15 ha, vốn đầu tư 200 tỷ đồng). Hình thành các trung tâm 

logistics cấp Tỉnh tại ga Văn Phú (sát với cảng Văn Phú), khu vực gần nút giao IC12, IC13, 

IC14 đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai (CT.05), khu vực các huyện Trấn Yên, Văn Yên, Văn 

Chấn, Yên Bình, Thị xã Nghĩa Lộ. 

- Giai đoạn đến 2050, tiếp tục thu hút đầu tư để hiện đại hóa các trung tâm logistics hiện có và 

hình thành thêm các trung tâm logistics cấp Tỉnh (khu vực nút giao IC15 (huyện Văn Yên) tuyến 

đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, khu vực gần nút giao Tân Nguyên (huyện Yên Bình), nút giao 

Yên Thế (huyện Lục Yên) tuyến đường nối cao tốc Nội Bài – Lào Cai với Hà Giang (CT.12); tại 

các huyện: Mù Cang Chải, Trạm Tấu; cảng Âu Lâu (thành phố Yên Bái).” 

-  Tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến góp ý 

tại Điểm c, mục 1.4.3.2 trang 37 – 38; 

Sở Giao thông Vận 

tải  

-  Tại điểm a mục 1.4.4.6. Phương án về quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng (trang 42) đề nghị 

sửa theo phụ lục số 03 gửi kèm. 

- Tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến góp ý 

tại Điểm a, mục 1.4.3.5 trang 40-41; 

 

-  Tại điểm e phát triển hạ tầng ngành điện (trang  45): Đề nghị bổ sung thêm thông tin về dự án - Tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến góp ý Sở Công thương 
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Các ý kiến góp ý Nội dung giải trình 
Đối tượng được 

tham vấn 

nhà máy nhiệt điện sinh khối Trường Minh công suất 58 MW đấu nối TBA 110KV Yên Bái 2, 

Nhà máy nhiện điện sinh khối Yên Bình công suất 50MW. 

tại Điểm e, mục 1.4.3.5 trang 44; 

-  Trang 51: Đến năm 2030: Tỷ lệ che phủ rừng nâng lên 67% đề nghị sửa “giữ ổn định 63%” và 

trang 185: “Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 giữ đạt 67%” đề nghị sửa “Tỷ lệ che phủ rừng 

đến năm 2025 giữ ổn định 63%”. 

- Tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến góp ý, 

thống nhất tỷ lệ che phủ rừng giữ ổn 

định so với hiện nay đạt 63%;  

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển Nông 

thôn 

-  Tại trang 54 điểm a mục 1.4.8.1 có nêu “….Tập trung đầu tư nâng cấp cao tốc Hà Nội – Lào 

cai, cao tốc Hà Giang – Yên Bái, các nút giao với đường cao tốc” … đề nghị sửa thành “…Tập 

trung đầu tư nâng cấp đường cao tốc Hà Nội – Lào cai (CT.05), đầu tư xây dựng mới tuyến 

đường nối cao tốc Nội Bài – Lào Cai với Hà Giang (CT.12), các nút giao với đường cao tốc, các 

tuyến đường trọng điểm của tỉnh có tính kết nối với đường cao tốc”… 

- Tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến góp ý. Sở Giao thông Vận 

tải  

-  Trang 56. Nội dung dịch vụ: Đề nghị bổ sung “Khu du lịch Nghĩa Lộ, Khu du lịch Văn Yên”. - Tiếp thu và kiến nghị bổ sung nội 

dung về dịch vụ trong hợp phần quy 

hoạch du lịch. 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch  

Chương 2: Phạm vi đánh giá môi trường chiến lược và điều kiện môi trường, di sản 

thiên nhiên có khả năng bị tác động bởi Quy hoạch 

  

- Đề nghị đơn vị tư văn căn cứ vào báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 – 

2015 và báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 – 2020 để đánh giá hiện 

trạng và diễn biến môi trường tỉnh Yên Bái để đánh giá cho chính xác, đầy đủ. Ví dụ: 

-  Đối với chất lượng nước mặt: Cần đánh giá bổ sung các sông, suối đã và đang có tình trạng ô 

nhiễm môi trường cục bộ trong thời gian vừa qua như suối Ngòi Lâu, Ngòi Lao,… cũng như 

diễn biến chất lượng đến thời điểm hiện nay. 

-  Đối với chất lượng môi trường đất: Cần bổ sung đánh giá tình trạng ô nhiễm của các tồn dư lưu 

hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật. 

-  Đối với chất lượng môi trường không khí: Thực tế hiện nay cho thấy, đã có một số khu vực, ở 

một số thời điểm có dấu hiệu ô nhiễm môi trường không khí cục bộ nhất là các khu vực ở gần 

nhà máy xi măng, khu công nghiệp, các khu vực có hoạt động khai thác chế biến khoáng sản. Vì 

vậy, đề nghị bổ sung diễn biến chất lượng ở các khu vực này cho đầy đủ. 

- Các nội dung góp ý đã được trình bày 

chi tiết tại mục 2.2.1 từ trang 58 – 76; 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

- Đề nghị sửa diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh trang 24, trang 58 thành 689.267 ha. -  Tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến góp ý 

tại mục 2.1.1 trang 57. 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển Nông 

thôn 
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Các ý kiến góp ý Nội dung giải trình 
Đối tượng được 

tham vấn 

- Tại trang 81, dòng 7 từ dưới lên “Tốc độ tăng GRDP (giá so sánh hiện hành 2010) bình quân 

giai đoạn 2016 – 2020 đạt 6,64%/năm” đề nghị sửa lại là “Tốc độ tăng GRDP (giá so sánh hiện 

hành 2010) bình quân giai đoạn 2016 – 2020 ước đạt 6,23%/năm” 

- Tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến góp ý; Cục Thống kê tỉnh 

Yên Bái 

-  Tại mục “a1) Thực trạng phát triển nông nghiệp” trang 83, ghi là “Tổng sản phẩm nông, lâm 

nghiệp, thuỷ sản năm 2020 (theo giá so sánh 2010) đạt 4.384 tỷ đồng” đề nghị sửa lại là  “Tổng 

sản phẩm nông, lâm nghiệp, thuỷ sản năm 2020 (theo giá so sánh 2010) đạt 4.379 tỷ đồng”.- Tại 

trang 84, khổ chữ thứ 3, “…sản lượng rau các loại đạt 171.582 tấn (tăng 21.784,7 tấn so với 

năm 2016, tăng 52.385 tấn so với năm 2010)” đề nghị sửa lại là “…sản lượng rau các loại đạt 

127.021 tấn (tăng 21.784,7 tấn so với năm 2016, tăng 52.385 tấn so với năm 2010)”. 

- Tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến góp ý; Cục Thống kê tỉnh 

Yên Bái 

- Tại trang 84, dòng 5 từ dưới lên ghi là “…với năm 2015 là 10.085 tấn”, đề nghị sửa lại là 

“…với năm 2011 là 10.085 tấn” 

- Tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến góp ý; Cục Thống kê tỉnh 

Yên Bái 

- Trang 84, dòng 4 từ dưới lên ghi là “…Tổng đàn gia súc chính năm 2020 là 598.780 con giảm 

so với năm 2016 là 89.351 con; Tổng đàn gia cầm là 6.300 nghìn con tăng so với năm 2016 là 

1.505 nghìn con; Sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại là 55.800 tấn tăng so với năm 2016 là 

12.868 tấn” đề nghị sửa lại là “…Tổng đàn gia súc chính năm 2020 là 589.780 con giảm so với 

năm 2016 là 47.361 con; Tổng đàn gia cầm là 6.369 nghìn con tăng so với năm 2016 là 1.874 

nghìn con; Sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại là 54.434 tấn tăng so với năm 2016 là 10.630 

tấn” 

- Tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến góp ý; Cục Thống kê tỉnh 

Yên Bái 

- Tại trang 93: Dự thảo “hồ Thác Bà với diện tích mặt hồ 23.400 ha” đề nghị sửa “hồ Thác Bà với 

diện tích mặt hồ 19.050 ha”. 

-  Tiếp thu chỉnh sửa tại mục “2.2.2.1. 

Khái quát đặc điểm của các hệ sinh 

thái tự nhiên và các khu bảo tồn”. 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển Nông 

thôn 

- Trang 95: “Số loài thực vật được xếp vào nhóm IIA của Nghị định 32 là 6 loài …”, Nghị định 

32 đã hết hiệu lực 10/3/2019 được thay thế bằng Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 

của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công 

ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, đề nghị xác định lại số 

loài thực vật theo quy định này. 

-  Tư vấn, tiếp thu chỉnh sửa tại mục 

“2.2.2.1. Khái quát đặc điểm của các 

hệ sinh thái tự nhiên và các khu bảo 

tồn”. 

 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển Nông 

thôn 

- Tại trang 98, 104, 110, mục 2.2.5. Điều kiện về kinh tế: Giai đoạn năm 2016 – 2020, một số số 

liệu năm 2020 như: DRDP, Sản lượng chè chế biến, tổng mức hàng hóa bán lẻ vẫn còn là số 

liệu dự ước. Đề nghị nghiên cứu, cập nhật lại số liệu cho thống nhất. 

-  Tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến góp ý 

tại mục 2.2.3.1 Trang 83, 89, 94 

UBND huyện Văn 

Chấn và UBND 

thành phố Yên Bái 

- Trang 110: Mục 2.2.5.4. Thực trạng phát triển ngành dịch vụ -  Tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến góp ý Sở Văn hóa, Thể 
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Các ý kiến góp ý Nội dung giải trình 
Đối tượng được 

tham vấn 

- - Đối với thực trạng hệ thống cơ sở lưu trú: đề nghị sửa thành “Tính đến hết năm 2020, toàn tỉnh 

có 449 cơ sở lưu trú, trong đó có 23 cơ sở lưu trú xếp hạng 1 - 3 sao, 64 cơ sở lưu trú đủ điều 

kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ đối với khách sạn, nhà nghỉ, trong đó có 3.027 

buồng; 4.750 giường. Loại hình nhà ở có phòng cho thuê (homestay) trên địa bàn tỉnh, trong đó 

có 115 cơ sở đã kiểm tra đủ điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ đối với nhà ở 

có phòng cho khách du lịch thuê”. 

- - Đối với thực trạng doanh thu và khách du lịch: đề nghị sửa thành “Năm 2015 đón 466.000 

lượt khách, khách quốc tế 20.750 lượt, doanh thu đạt 194 tỷ đồng; đến năm 2020, đón 760.000 

lượt khách; khách quốc tế 7.500 lượt, bình quân tăng giai đoạn 2015 – 2020 10,3%/năm; doanh 

thu du lịch ước đạt 475 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015 – 2020 đạt 19,6%/năm.  

tại trang 95 phần d, Mục 2.2.3.1. thao và Du lịch 

Chương 3: Đánh giá tác động của quy hoạch đến môi trường   

-  Đề nghị chỉnh sửa lại đánh giá về hiện trạng đối với vấn đề chất thải rắn thành “ô nhiễm cục 

bộ”. 

-  Tiếp thu và chỉnh sửa theo nội dung 

góp ý; 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

- Đề nghị tách riêng tai biến thiên nhiên và sự cố môi trường để có thể đánh giá cho chính xác 

hơn, đồng thời chỉnh sửa lại đánh giá về hiện trạng đối với vấn đề tài biến thiên nhiên là “cao” 

và sự cố môi trường thành “trung bình” cho phù hợp. 

-  Tiếp thu, chỉnh sửa và điều chỉnh lại 

vấn đề môi trường chính là “Thiên 

tai” cho phù hợp. 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

- Đề nghị tách riêng, chi tiết các loại chất thải để đánh giá cho cụ thể, ví dụ như: Đối với trữ 

lượng, chất lượng nước nên tách riêng thành nước mặt và nước ngầm; đối với chất thải rắn thì 

nên tách riêng thành chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải 

rắn nguy hại, chất thải rắn y tế, chất thải rắn nông nghiệp,… 

-  Đối với chất lượng nước tách riêng 

phần nước ngầm, nước mặt thì quá 

trình đánh giá có sự lập lại, trùng lặp 

về nội dung. 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

- “Các cơ sở kinh doanh sản xuất có công trình xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi 

trường chiếm 76%, các khu vực khai thác chế biến khoáng sản có công nghệ xử lý nước thải 

đơn giản chưa đảm bảo chất lượng nước thải xả ra môi trường”. Đề nghị làm rõ nguồn số liệu tỷ 

lệ nêu trên, đồng thời đánh giá lại biện pháp xử lý nước thải của các khu vực khai thác, chế biến 

khoáng sản cho phù hợp với thực tế. 

-  Số liệu trích dẫn tư Báo cáo Đề án 

tăng cường bảo vệ và nâng cao chất 

lượng môi trường tỉnh Yên Bái giai 

đoạn 2021 – 2025 (Ý này chỉ có trong 

BC tóm tắt, BC tổng hợp không có ý 

này). 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

- Về các nội dung liên quan đến chất thải rắn: Đề nghị cập nhật lại tỷ lệ thu gom, các thông tin, số 

liệu về cơ sở xử lý CTRSH đến thời điểm này cho phù hợp (lò đốt CTRSH tại xã Đông Cuông 

đã vận hành chính thức; bãi rác thải thị trấn Yên Bình đã hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm môi 

trường nghiêm trọng,…). 

-  Tiếp thu, chỉnh sửa và cập nhật lại tỷ 

lệ thu gom, các thông tin, số liệu về 

cơ sở xử lý CTRSH theo ý kiến góp 

ý. 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 
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Các ý kiến góp ý Nội dung giải trình 
Đối tượng được 

tham vấn 

- “còn lại các cơ sở sản xuất có HTXL bụi, khí thải chưa đảm bảo gây ô nhiễm môi trường không 

khí”. Đánh giá này chưa chính xác, đề nghị cập nhật lại đánh giá. 

-  Tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến góp ý 

tại trang 160, mục 3.3.2.5 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

- Đề nghị sửa lại đoạn: Theo đơn vị hành chính cấp huyện thì trong số 9 huyện của tỉnh Yên Bái, 

có 3 huyện được xác định có nguy cơ trượt lở đất đá rất cao (Mù Cang Chải, Trạm Tấu và Văn 

Yên), 3 huyện được xác định có nguy cơ trượt lở đất đá cao (Lục Yên, Trấn Yên và Văn Chấn), 

các huyện còn lại ở mức trung bình như sau: Tổng diện tích khu vực có nguy cơ rất cao trên địa 

bàn toàn tỉnh là 91,2km2. Tổng diện tích các vùng có nguy cơ cao trên địa bàn toàn tỉnh khoảng 

144,6 km2. Đây là các diện tích nhỏ lẻ phân bố rải rác khắp tỉnh; Tổng diện tích khu vực có 

nguy cơ trung bình khoảng 5417 km2. 

-  Tiếp thu, chỉnh sửa tại mục 3.3.2.4 

Thiên tai theo ý kiến góp ý. 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

- Bổ sung thông tin các khu vực tập trung trượt lở có mức độ nguy cơ cao và rất cao từ Đề án 

“Điều tra đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam” 

cho chính xác theo nội dung điều tra về tỉnh Yên Bái. 

-  Tiếp thu ý kiến, xem xét nghiên cứu 

và thu thập bổ sung số liệu, tài liệu bổ 

sung thông tin về khu vực trượt lở. 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

- Tại trang 147: Nội dung “Du lịch”: Đề nghị thay thế cụm từ “hiện nay” bằng cụm từ “Đến năm 

2020”. Tại trang 147 – 148: Về nội dung kết quả triển khai Điều 12, Nghị quyết 14/2018/NQ-

HĐND ngày 02/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái đề nghị chỉnh sửa theo số liệu 

trong văn bản Sở đã gửi, bỏ các cụm từ (dự thảo 11), (dự thảo 84); (dự thảo 05). 

-  Tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến đóng 

góp tại trang 132, Mục 3.3.1.1. 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

- Tại hình 3.1 (trang 148) trình bày lại số liệu trong hình cho dễ đọc hơn - Tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến góp ý; Cục Thống kê 

tỉnh Yên Bái 

- Tại trang 149: Nội dung “Định hướng đến năm 2030 có khoảng 2.250.000 lượt khách”, đề nghị 

sửa thành “Định hướng đến năm 2030 có khoảng 2.500.000 lượt khách”. 

-  Tiếp thu, chỉnh sửa tại mục 3.3.2.1 

Suy giảm trữ lượng và chất lượng môi 

trường nước 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

- Tại mục 3.5.1.3 về phát triển thủy điện (Trang 149): Xem xét loại bỏ cụm từ “Để xây dựng một 

nhà máy thủy điện phải phá hủy nhiều diện tích rừng tự nhiên”. Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW 

ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, 

bảo vệ và phát triển rừng, hiện nay việc thực hiện đầu tư các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh 

cơ bản không ảnh hưởng hoặc tác động rất nhỏ đến rừng tự nhiên.  

-  Tư vấn tiếp thu, chỉnh sửa tại mục 

3.3.1.3 Di sản thiên nhiên nhiên 

(phương án không). 

Sở Công thương  

- Tại mục 3.5.1.3. Vấn đề đa dạng sinh học (Trang 150) đề nghị sửa theo Phụ lục số 04 kèm theo 

nội dung góp ý. 

-  Tiếp thu, chỉnh sửa tại mục 3.3.1.3 

Di sản thiên nhiên nhiên (phương án 

không) 

Sở Giao thông Vận 

tải 

- Tại trang 160: -  Tiếp thu chỉnh sửa tại mục 3.3.1.3 Di Sở Văn hóa, Thể 
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Các ý kiến góp ý Nội dung giải trình 
Đối tượng được 

tham vấn 

- Nội dung “Giai đoạn 2010 – 2019, tốc độ tăng trưởng bình quân du lịch tỉnh giai đoạn 2010 – 

2019 đạt 10,32%/năm, tổng khách du lịch đến tỉnh năm 2019 khoảng 727.000 lượt” đề nghị sửa 

thành “Giai đoạn 2010 – 2020, tốc độ tăng trưởng bình quân du lịch tỉnh đạt 9,7%/năm, tổng 

khách du lịch đến tỉnh năm 2020 khoảng 760.000 lượt”. 

-  Nội dung “Chỉ tiêu đến năm 2030 tỉnh sẽ đón khoảng 2.250.000 lượt khách, trong đó 250.000 

lượt khách quốc tế” đề nghị sửa thành “Mục tiêu đến năm 2030 tỉnh sẽ đón trên 2.500.000 lượt 

khách, trong đó 800.000 lượt khách quốc tế”. 

sản thiên nhiên. thao và Du lịch 

- Tại trang 161: Đối với nội dung kết quả triển khai Điều 12, Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND 

ngày 02/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái đề nghị bỏ các cụm từ (dự thảo 11), (dự 

thảo 84); (dự thảo 05). 

-  Tiếp thu, chỉnh sửa nội dung theo ý 

kiến góp ý tại trạng 146, Mục 3.3.2.1. 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

- Tại mục 3.5.2.3 về phát triển thủy điện (trang 166): Đề nghị đơn vị soạn thảo chỉnh sửa lại đoạn 

“để xây dựng nhà máy thủy điện, nhiều con sông tiếp tục bị gián đoạn dòng chảy và suy giảm 

đa dạng sinh học (để tạo 1MW công suất thủy điện, phải mất đi từ 10 – 30 ha rừng”. Căn cứ 

theo quy định tại Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27/12/2012 của Bộ Công Thương quy 

định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và khai thác vận hành công trình 

thủy điện “Các dự án đề xuất quy hoạch phải đảm bảo không chiếm dụng quá 10ha đất các loại 

hoặc không di dời quá 01 hộ dân với 01 MW công suất lắp máy” do vậy các dự án thủy điện 

trên địa bàn tỉnh đều đảm bảo tuân thủ không chiếm dụng quá 10ha đất/1MW theo quy định của 

Bộ Công Thương. 

-  Tiếp thu chỉnh sửa tại mục 3.3.2.3 

Tác động đến di sản thiên nhiên 

Sở Công thương 

- Tại đểm 1 (Trang 189) mục D – Bảng 3.16. Xác định tiềm năng ảnh hưởng đến môi trường của 

định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực trong quy hoạch, đề nghị sửa cột 3 (Quy mô tăng 

trưởng, định hướng phát triển) tương tự như phụ lục số 03 (Điểm a mục 1.4.4.6). Phương án về 

quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng) kèm theo Văn bản này; đồng thời tương ứng bổ sung nội 

dung xác định tiềm năng ảnh hưởng đến môi trường theo các nội dung sửa đổi, bổ sung. 

-  Tiếp thu, chỉnh sửa nội dung theo ý 

kiến góp ý tại Mục D – Bảng 3.16 

trạng 175 – 176. 

Sở Giao thông Vận 

 

- Tại trang 180 khổ chữ đầu trang ghi "Hạ tầng thương mại phát triển tại sự thuận lợi…". Đề nghị 

sửa lại là "Hạ tầng thương mại phát triển tạo sự thuận lợi …" 

- Tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến góp ý; Cục Thống kê 

tỉnh Yên Bái 

- Tại Bảng 3.15 (trang 182), dòng TT 1.2 ghi là "Đất trồng cây hàng năm"; đề nghị bổ sung thêm 

là "Đất trồng cây hàng năm khác". Vì đất trồng lúa cũng thuộc đất trồng cây hàng năm 

- Tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến góp ý; Cục Thống kê 

tỉnh Yên Bái 

- Tại tiết c1. Định hướng phát triển hạ tầng giao thông, vận tải thuộc điểm c (trang 203) đề nghị 

sửa đổi bổ sung như sau: Về cơ bản sơ đồ sơ đồ quy hoạch mạng  lưới đường bộ tỉnh Yên Bái 

-  Nội dung này ĐMC sẽ trao đổi và 

kiến nghị với hợp phần định hướng 

Sở Giao thông Vận 

tải 
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Các ý kiến góp ý Nội dung giải trình 
Đối tượng được 

tham vấn 

(Hình 3.9): Bổ sung tuyến đường QL.3B đoạn qua tỉnh Yên Bái; đồng thời cung cấp file mềm 

bản vẽ để nghiên cứu tiếp tục bổ sung sơ họa quy hoạch bổ sung các tuyến đường bộ trên địa 

bàn tỉnh. Nội dung dự thảo: Đề nghị sửa đổi, bổ sung theo nội dung tại Phụ lục số 05 gửi kèm 

theo. 

Quy hoạch giao thông để tiếp thu, 

chỉnh sửa theo ý kiến góp ý. 

- Tại trang 205, phần cấp nước: Đề nghị sửa “suối Ngòi Thìa” thành “suối Ngòi Thia”.  -  Tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến góp ý 

tại các trang trong báo cáo  

UBND huyện Văn 

Chấn 

- Tại điểm c4 (trang 207): Đề nghị đơn vị tư vấn đánh giá lại tác động của các dự án thủy điện 

trên địa bàn tỉnh tại các đoạn: (i) “Việc xây dựng các thủy điện ảnh hưởng đến kế hoạch sử 

dụng đất, chiếm diện tích đất lớn xây dựng hồ chứa, đập tràn và nhà máy thủy điện gây tác động 

xấu đến môi trường đất và đời sống người dân”; (ii) “Việc xây dựng những hồ chứa nước thủy 

điện sẽ nhấn chìm các khu rừng đầu nguồn. Theo Ngân hàng Thế giới (WB), để tạo 1MW công 

suất thủy điện, phải mất đi từ 10 – 30ha rừng và để có 1.000ha hồ chứa nước cũng cần san 

phẳng, giải phóng từ 1.000 – 2.000ha đất ở phía thượng nguồn” vì hiện nay các dự án thủy điện 

trên địa bàn tỉnh đều có hồ chứa nhỏ, diện tích chiếm dụng thường trên các dòng suối, hai bên 

bờ đập thường là các núi đá, do vậy sẽ không chiếm dụng các khu rừng đầu nguồn, trong quá 

trình thực hiện các dự án thủy điện đều tuân thủy đầy đủ các quy định tại Thông tư số 

43/2012/TT-BCT ngày 27/12/2012 của Bộ Công Thương và các quy định khác có liên quan. 

- Tiếp thu chỉnh sửa theo ý kiến góp ý: 

Mục 3.3.2.3 Tác động đến di sản 

thiên nhiên; Còn tại mục c4 (trang 

207) không có nội dung này. 

Sở Công thương 

tỉnh Yên Bái 

- Tại trang 216, đoạn Chỉ tiêu cho KCN, CCN tập trung: Đề nghị xem lại cụm từ “thành lập mới 

9 CCN” cho chính xác thực tế. Lý do: Hiện tại Văn Chấn đã có CCN Sơn Thịnh. 

- CCN Sơn Thịnh không thuộc danh 

sách 9 CCN thành lập mới 

UBND huyện Văn 

Chấn 

- Cần điều chỉnh thông tin diện tích các khu công nghiệp tại bảng số 3.28, trang 221; - Tiếp thu, chỉnh sửa và bổ sung nội 

dung theo ý kiến đóng góp tại Bảng 

3.28 trang 200 

Ban Quản lý các 

khu công nghiệp 

- Tại Bảng 3.28: Khối lượng nước thải các KCN trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 (trang 221): Đề 

nghị chỉnh lại tên “Cụm công nghiệp Hưng Thịnh” thành “Cụm công nghiệp Thịnh Hưng”; Đề 

nghị bỏ “Cụm công nghiệp Tân Nguyên” hiện nay tỉnh không quy hoạch phát triển cụm công 

nghiệp này; đề nghị cập nhật bổ sung thêm “Cụm công nghiệp Bảo Hưng 2”. 

- Tiếp thu, chỉnh sửa và bổ sung nội 

dung ý kiến đóng góp tại Bảng 3.28 

trang 201 

Sở Công thương 

tỉnh Yên Bái 

- Tại trang 223: Trong nội dung “Các điểm du lịch của tỉnh chủ yếu tập trung tại…” đề nghị bỏ 

cụm từ “Khu du lịch Trạm Tấu” và bổ sung “Khu du lịch quốc gia Mù Cang Chải”. 

- Tiếp thu, chỉnh sửa và bổ sung nội 

dung theo ý kiến đóng góp tại trang 

202, mục 3.4.1.2 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

- Tại trang 231, trang 235, trang 236, trang 264 của dự thảo có nội dung về hạ tầng giao thông - Tiếp thu, chỉnh sửa tại các trang 187 Sở Giao thông Vận 
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Các ý kiến góp ý Nội dung giải trình 
Đối tượng được 

tham vấn 

vận tải đề nghị nghiên cứu bổ sung sửa đổi theo các nội dung tại Phụ số 03, Phụ lục số 05 gửi 

kèm theo văn bản này. 

(B1.7. Tác động của định hướng xây 

dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật-Hạ tầng 

giao thông), trang 206 (d. Gia tăng rủi 

ro thiên tai); 

tải 

- Trang 230: Dự thảo là: “Quy hoạch lâm nghiệp: đến năm 2030 tỷ lệ che phủ tăng lên 67% (hiện 

tại là 63%) đây là tín hiệu tốt tác động tích cực cho việc giảm thiểu các thiên tai trên địa bàn 

tỉnh Yên Bái; Tuy nhiên, cần chú trọng đến chất lượng rừng; đến năm 2030 tỷ lệ diện tích rừng 

sản xuất chiếm 65% diện tích rừng, khá cao” đề nghị sửa thành “Quy hoạch lâm nghiệp: đến 

năm 2030 tỷ lệ che phủ giữ ổn định 63%. 

- Tiếp thu, chỉnh sửa đảm bảo năm 

2030; tỷ lệ che phủ rừng giữ ổn định 

63%. 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển Nông 

thôn 

-  Rà soát, chỉnh sửa nội dung dẫn chiếu các phương pháp áp dụng trong quá trình ĐMC (trang 7) 

và chỉnh sửa các lỗi chính tả trong bản Dự thảo, nhất là các tên địa danh (Ví dụ: Mù Căng Chải; 

Ngòi Thìa,…). 

- Rà soát, chỉnh sửa theo ý kiến đóng 

góp các trang trong báo cáo. 

Sở Giao thông Vận 

tải; Sở Xây dựng 

- Các ý kiến nhất trí với nội dung của báo cáo: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái; Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên; Thị xã Nghĩa Lộ; UBND huyện Lục 

Yên; UBND huyện Trạm Tấu; UBND huyện Văn Yên; 



Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

2 4 2  
 

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

 

1. Vấn đề cần lưu ý về bảo vệ môi trường 

Bảng 6.1. Tổng hợp thể hiện các vấn đề cần lưu ý về bảo vệ môi trường, kiến nghị phương hướng và giải pháp khắc phục 

TT 
Vấn đề cần lưu ý về 

bảo vệ môi trường 
Phương hướng và giải pháp khắc phục 

Đơn vị tổ chức 

thực hiện 

1 

Bảo vệ tài nguyên 

nước và chất lượng 

nguồn nước  

- Đẩy mạnh công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước, ưu tiên những vùng đang và có nguy cơ thiếu nước, 

những khu vực có nhu cầu khai thác nước tăng mạnh trong kỳ quy hoạch; Thực hiện chương trình kiểm kê, 

đánh giá tài nguyên nước theo định kỳ: kiểm kê hiện trạng khai thác sử dụng nước; Xây dựng đề án đánh giá 

hiệu quả sử dụng nước của các ngành trên địa bàn tỉnh Yên Bái 

- Tăng cường bảo vệ môi trường nước các khu đô thị, khu công nghiệp tập trung; áp dụng công nghệ sử dụng 

nước tiết kiệm và phát sinh ít nước thải; ứng dụng công nghệ xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra 

môi trường; sử dụng nước tuần hoàn, tái sử dụng nước và nâng cao hiệu suất sử dụng nước. 

- Xử lý nước thải sinh hoạt tại các đô thị trên địa bàn tỉnh nhất là các đô thị loại IV trở lên (bao gồm: Thành 

phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ). Yêu cầu tất cả các khu dân cư mới thành lập phải có hạ tầng kỹ thuật về thu 

gom, thoát nước và hạ tầng kỹ thuật về thu gom, lưu giữ chất thải rắn. 

- Kiểm soát chặt chẽ các nguồn phát sinh nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đầu tư các trạm quan trắc 

môi trường nước mặt tự động tại một số sông, suối chính trên địa bàn tỉnh. 

- Đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung cho Khu công nghiệp phía Nam và từng bước đầu tư hệ thống xử lý 

nước thải tập trung cho các khu/cụm công nghiệp còn lại có phát sinh nước thải đã đi vào hoạt động. Khuyến 

khích đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung tại KCN Âu Lâu và KCN Minh Quân bằng nguồn xã hội hóa. 

- Đầu tư hệ thống xử lý nước thải cho các cơ sở y tế: Trong giai đoạn 2021 - 2025, sẽ thực hiện đầu tư hệ thống 

xử lý nước thải y tế cho các cơ sở y tế gồm: Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ và Trung tâm Y tế huyện 

Văn Chấn và đầu tư xây mới hệ thống xử lý nước thải lỏng cho các cơ sở y tế: Bệnh viện Sản Nhi, Trung tâm 

Y tế huyện Văn Yên, Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên và Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, 

Trung tâm Y tế huyện Lục Yên để đảm bảo các cơ sở y tế từ tuyến huyện trở lên phải có hệ thống xử lý nước 

thải y tế đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Sở Công Thương 

Sở Y tế 

Sở Xây dựng  

Ban Quản lý các 

KCN tỉnh 
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TT 
Vấn đề cần lưu ý về 

bảo vệ môi trường 
Phương hướng và giải pháp khắc phục 

Đơn vị tổ chức 

thực hiện 

2 

Giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường 

do gia tăng chất 

thải rắn 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường phải được quản lý và kiểm soát từ nguồn thải đến phân loại, thu gom, 

lưu giữ, vận chuyển, xử lý theo quy định; Thúc đẩy tái sử dụng, tái chế chất thải rắn; ưu tiên xử lý chất thải 

kết hợp thu hồi năng lượng, hạn chế tối đa lượng chất thải phải chôn lấp; Tăng cường tái chế, tái sử dụng tro, 

xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất, vật liệu xây dựng, san lấp đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; Tiếp 

tục triển khai sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp. 

- Chất thải rắn xây dựng phát sinh phải được thu gom, tái chế, tái sử dụng và xử lý bằng công nghệ phù hợp; 

tăng cường nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tái chế chất thải rắn xây dựng; 

- Chất thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi, gia súc, gia cầm phải được thu gom, tái chế, tái sử dụng và xử lý; 

ưu tiên cao nhất cho việc sản xuất phân compost và biogas.  

- Tăng cường công tác quản lý CTRSH trên địa bàn tỉnh: Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Đề 

án tăng cường năng lực quản lý CTRSH tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030. 

- Đầu tư các lò đốt CTRSH quy mô nhỏ xử lý CTR sinh hoạt các xã, cụm xã để đáp ứng nhu cầu về xử lý 

CTRSH trên địa bàn tỉnh; Đầu tư nâng cấp, cải tạo các khu xử lý hiện tại (Bao gồm Nhà máy xử lý rác thải xã 

Văn Phú và các bãi chôn lấp trên địa bàn tỉnh). 

- Tăng cường nâng cao nhận thức, sự tham gia và trách nhiệm của người dân và cộng đồng doanh nghiệp: 

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng; Giảm thiểu sử dụng túi nilon khó phân hủy và chất thải 

nhựa trong sinh hoạt; Thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn. 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Sở Xây dựng 

Ban Quản lý các 

KCN tỉnh 

3 

Bảo vệ di sản thiên 

nhiên trong đó có 

phát triển rừng và 

bảo tồn thiên 

nhiên, đa dạng sinh 

học 

- Quy hoạch và bảo vệ nghiêm ngặt các điểm nóng đa dạng sinh học hiện tại trong các hệ thống rừng đặc dụng: 

Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu, khu bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải là các điểm hiện đang lưu trữ 

nguồn gen đa dạng động vật, thực vật và tập trung các loài quý, hiếm của tỉnh; 

- Truyền thông nâng cao nhận thức đa dạng sinh học nói chung và hiểu biết về các loài động vật quý, hiếm cho 

cộng đồng người dân để nâng cao hiệu quả bảo tồn đa dạng); 

- Triển khai các hoạt động hỗ trợ cồng động trong việc ổn định dân sinh kinh tế nhằm hạn chế các hoạt động tác 

động đến các loại cảnh quan sinh thái dẫn đến thay đổi cảnh quan sinh thái nhất là các điểm sinh cảnh sống. 

Qua đó góp phần bảo tồn nguyên vị các loài động vật quý hiếm có mặt tại điểm phân bố của chúng;  

- Xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học động vật nhất là các loài quý, hiếm (bản đồ phân bố, số lượng cá 

thể...) nhằm giám sát các biến động quần thể, qua đó có các hành động kịp thời nhằm giảm thiểu các nguyên 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
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TT 
Vấn đề cần lưu ý về 

bảo vệ môi trường 
Phương hướng và giải pháp khắc phục 

Đơn vị tổ chức 

thực hiện 

nhân tác động đến nguồn tài nguyên động vật quý hiếm; 

- Xây dựng quy chế phối hợp giữa chính quyền địa phương các cấp, hạt kiểm lâm các huyện, các đơn vị công 

an, quân đội, quản lý thị trường trong việc xử lý săn bắn, buôn bán, vận chuyển, sử dụng các loài động vật, 

thực hoang dã; 

4 

Kiểm soát các 

nguồn ô nhiễm 

không khí từ hoạt 

động sản xuất công 

nghiệp, khai thác 

và chế biến khoáng 

sản 

- Kiểm soát chặt chẽ các nguồn phát sinh khí thải. Yêu cầu tất cả các cơ sở sản xuất, cơ sở chế biến phát sinh 

bụi, khí thải phải có hệ thống xử lý bụi, khí thải đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật về môi trường; 

- Thực hiện giám sát thường xuyên, liên tục, đột xuất việc xả chất thải ra ngoài môi trường đối với các cơ sản 

xuất, chế biến, nhất là các cơ sở có lưu lượng xả thải lớn. Đầu tư xây dựng các trạm quan trắc môi trường 

không khí tự động đặt tại các khu vực đông dân cư, khu vực dễ bị ảnh hưởng của hoạt động sản xuất công 

nghiệp, khai thác khoáng sản, giao thông vận tải. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch quản lý chất lượng không khí trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 3422/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh. 

- Phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để nâng cao sản lượng điện sản xuất từ năng lượng tái tạo trên địa bàn 

(điện gió, điện sinh khối, điện mặt trời). Trong đó, tạo điều kiện để các nhà đầu tư sớm triển khai và hoàn 

thành các dự án năng lượng tái tạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Sở Công Thương 

Sở Giao thông 

vận tải 

Sở Xây dựng 

5 
Giảm thiểu rủi ro 

do thiên tai  

Xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển hạ tầng thủy lợi có trọng tâm, trọng điểm theo hướng đồng bộ, hiện đại, áp 

dụng công nghệ mới: 

- Tiếp tục đầu tư các công trình thủy lợi có trọng tâm, trọng điểm theo hướng đồng bộ, hiện đại, áp dụng công 

nghệ mới; 

- Đầu tư xây dựng công trình thủy lợi cấp nước tưới và phục vụ sinh hoạt ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 

miền núi, có đông dân cư, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng khan hiếm nước, vùng 

ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, hạn hán, thiếu nước. 

- Sửa chữa, nâng cấp, hoàn thiện các hệ thống công trình thủy lợi hiện có theo hướng hiện đại, đồng bộ; xây 

dựng hệ thống giám sát vận hành để nâng cao hiệu quả công trình. 

- Tập trung sửa chữa, nâng cấp các đập, hồ chứa thủy lợi nhằm đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du đập. 

- Đầu tư xây dựng công trình thủy lợi để thoát lũ, kiểm soát lũ, trữ nước ngọt, phòng, chống sạt lở bờ sông. 

Thực hiện các giải pháp phòng, chống ngập lụt, tiêu úng cho các khu vực dân cư, đô thị có nguy cơ cao trên 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Sở Xây dựng 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 
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TT 
Vấn đề cần lưu ý về 

bảo vệ môi trường 
Phương hướng và giải pháp khắc phục 

Đơn vị tổ chức 

thực hiện 

địa bàn tỉnh.  

- Xây dựng kế hoạch nâng cấp, xây dựng mới hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh. 
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2. Kết luận 

Dựa trên những căn cứ về kết quả đánh giá tác các động môi trường của "Quy 

hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ năm 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050” có thể thấy 

rằng các mục tiêu và các hoạt động phát triển được đề xuất trong quy hoạch đáp ứng 

và đảm bảo phù hợp với những yêu cầu của phát triển bền vững, gắn phát triển kinh tế 

với bảo vệ môi trường, cụ thể như sau: 

- Các mục tiêu về nội dung về bảo vệ môi trường của QH tỉnh Yên Bái nhìn 

chung phù hợp với các mục tiêu về bảo vệ môi trường trong các Nghị quyết, Chỉ thị 

của Đảng, trong bộ Luật của nhà nước, Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia, bảo 

tồn đa dạng sinh học, quy hoạch khai thác và bảo vệ Tài nguyên thiên nhiên (TNTN) 

được nêu trong mục của báo cáo ĐMC. 

- Phù hợp với các mục tiêu về bảo vệ môi trường trong các quy hoạch vùng, 

quy hoạch quốc gia đã được phê duyệt. Phát triển nhanh và bền vững là yêu cầu xuyên 

suốt của quá trình lập QH nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh. 

Tuy nhiên, một số nội dung trong QH chưa phù hợp với các mục tiêu và các 

hoạt động phát triển được đề xuất, cụ thể như sau: 

- Dựa trên kết quả của ĐMC, Quy hoạch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2030, 

định hướng đến 2050 được xây dựng trong bối cảnh Quy hoạch Quốc gia, Quy hoạch 

tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng Trung du và miền núi phía Bắc chưa được phê 

duyệt nên việc xem xét các giải pháp về bảo vệ môi trường của QH có phù hợp với QH 

quốc gia và vùng chưa thực hiện được. Các giải pháp bảo vệ môi trường của Quy 

hoạch giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến 2050 đã được đề cập, nhưng thiếu lộ 

trình thực hiện. 

- Với mục tiêu phấn đấu đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm 

trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của Vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 

2030 thì mục tiêu tăng trưởng và phát triển kinh tế-xã hội là một trong nhóm những 

mục tiêu quan trọng hàng đầu. Để đạt được mục tiêu này thì việc khai thác, sử dụng 

các nguồn tài nguyên thiên nhiên là không thể tránh khỏi, qua đó việc làm suy giảm 

chất lượng môi trường, ô nhiễm môi trường và sự cố môi trường… sẽ tiếp tục gia tăng; 

chất lượng rừng và đa dạng sinh học tiếp tục suy giảm… Do đó, cần có các hoạt động 

quản lý, giám sát chặt chẽ các hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản, thủy điện, chế 

biến lâm nông sản... và chấp hành tốt công tác bảo vệ môi trường.  

- Đề nghị đặt tiêu chí thu gom chất thải rắn sinh hoạt đô thị đến 2025 đạt 95%, 

đến 2030 đạt 100%, riêng khu vực nông thôn đến năm 2030 đạt 80%; 

- Với hiện trạng công nghệ sản xuất ở Việt Nam nói chung và ở Yên Bái nói 

riêng hiện nay còn hạn chế, chưa phát triển thì việc đổi mới công nghệ để hướng tới 

một nền kinh tế xanh là thách thức không nhỏ, nếu không có sự trợ giúp về khoa học, 

vốn và công nghệ... Những thách thức về môi trường ấy đòi hỏi tỉnh Yên Bái cần có 

chiến lược nhìn xa trông rộng để môi trường thực sự là trụ cột trong phát triển bền 

vững… Để đối mặt và giải quyết các thách thức to lớn về môi trường như vậy, tỉnh 

Yên Bái cần xem xét, lựa chọn đưa ra những quyết sách mạnh mẽ, không đánh đổi môi 

trường lấy phát triển kinh tế. 
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Quy hoạch đã cân nhắc, đánh giá các tác động tích cực, tiêu cực trong quá trình 

thực hiện đến các vấn đề môi trường và BĐKH. Các tác động này cụ thể như sau:  

- Suy giảm trữ lượng và chất lượng nước: Tài nguyên nước ngày càng đóng vai 

trò quan trọng trong phát triển KTXH. Trữ lượng và chất lượng nguồn nước tại các lưu 

vực sông hiện nay chưa biến đổi nhiều, nằm trong giới hạn cho phép của các mục đích 

sử dụng, tuy nhiên thời gian tới quá trình đô thị hóa, phát triển công nghiệp, phát triển 

kinh tế thì vấn đề phát triển xã hội trong thời gian tới vẫn sẽ là thách thức đối với tỉnh 

Yên Bái, đặc biệt là tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh và mở rộng phạm vi. Đồng 

thời, hạ tầng kỹ thuật như hệ thống thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt và mạng 

lưới thu gom, công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt của các đô thị của tỉnh Yên Bái 

và khu vực nông thôn tập trung đông dân cư chưa được quan đầu tư sẽ tiếp tục là 

những thách thức trong thời gian tới. 

- Suy giảm chất lượng môi trường do gia tăng chất thải rắn: Khối lượng CTR 

do hoạt động sinh hoạt đô thị, công nghiệp và du lịch, thương mại - dịch vụ, y tế gia 

tăng theo thời gian, tuy nhiên cùng với đó việc chậm triển khai các dự án đầu tư xây 

dựng khu xử lý, quản lý và vận hành các lò đốt quy mô nhỏ không đúng quy trình kỹ 

thuật; tiếp tục sử dụng các bãi chôn lấp chất thải rắn không hợp vệ sinh như hiện nay 

sẽ gây các tác động tiêu cực do chất thải rắn đến môi trường tiếp tục gia tăng. 

- Suy giảm đa dạng sinh học: Mục tiêu tăng diện tích rừng tự nhiên, đảm bảo ổn 

định tỷ lệ che phủ rừng so với hiện nay, đạt 63% (đến năm 2030) với diện tích đất quy 

hoạch đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất đều giảm và chưa thống nhất 

khi chuyển đổi giữa các loại rừng và diện tích đất lâm nghiệp qua các loại đất khác, 

trong đó so vơi năm 2020: Diện tích rừng sản xuất giảm 4.922 ha; diện tích rừng đặc 

dụng giảm 17.419 ha và rừng phòng hộ giảm 2.060 ha; chuyển đổi diện tích đất rừng 

do khai thác khoáng sản, xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, thủy lợi, thủy điện... 

và phát triển các khu, cụm du lịch, cùng với việc khai thác quá mức sẽ làm suy giảm 

hệ sinh thái và đa dạng sinh học.  

- Gia tăng rủi ro do thiên tai, sự cố môi trường: Yên Bái là tỉnh miền núi có địa 

hình và mạng lưới sông suối chia cắt mạnh, phức tạp là yếu tố cộng hưởng cho các tai 

biến thiên nhiên như mưa lũ, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Thiên tai, biến đổi khí hậu 

tiếp tục diễn biến khó lường tác động tiêu cực tới sản xuất, sinh hoạt, tài sản, cơ sở hạ 

tầng. Tuy nhiên lũ quét, trượt lở đất và các hậu quả do các rủi ro sự cố môi trường và 

thiên tai gây ra, đặc biệt lũ quét, trượt lở đất sẽ giảm thiểu nếu lồng ghép các hoạt động 

khai thác khoáng sản, phát triển hệ thống đô thị, khu, cụm công nghiệp và các khu du 

lịch, xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông với bảo vệ cảnh quan, địa hình và các lưu 

vực thoát nước mặt.  

- Biến đổi khí hậu đang diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, tác động tiêu 

cực tới môi trường sinh thái và sự phát triển bền vững của tỉnh Yên Bái nói riêng. Biến 

đổi khí hậu đã tác động đến môi trường nhiều năm qua và ngày càng rõ nét hơn, thể 

hiện qua các hiện tượng thiên tai bất thường, thời tiết cực đoan, lũ lụt, sạt lở đất, rét 

đậm, rét hại, băng giá, mưa đá….....tiếp tục sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển các 

ngành kinh tế xã - hội trên địa bàn tỉnh. 
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Báo cáo ĐMC "Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ năm 2021 – 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050” đã đánh giá được mức độ các tác động chính trong định hướng phát 

triển các ngành lĩnh vực lên các thành phần môi trường, tuy nhiên một số tác động tiêu 

cực của quy hoạch đến môi trường không thể khắc phục do một số nguyên nhân sau: 

- Quy hoạch mặc dù định hướng tăng độ che phủ rừng từ 63% (hiện nay) và giữ ổn 

định đến năm 2030. Tuy nhiên, việc mất đất rừng do cháy rừng và định hướng chuyển đổi 

mục đích sử dụng đất rừng và do xâm lấn rừng tiếp tục diễn ra gây ảnh hưởng và sức ép 

đến môi trường như: tăng các nguy cơ lũ lụt, sự cố môi trường. 

- Tỷ lệ thu gom chất thải rắn khu vực các xã nông thôn trên địa bàn tỉnh chưa thể 

tăng nhanh, do điều kiện hạ tầng giao thông, điều kiện địa hình vận chuyển chất thải khó 

khăn, các thôn, bản xa trung tâm xã khó tổ chức thu gom rác thải tập trung, hầu hết người 

dân tự thu gom và xử lý rác thải trong khuôn viên gia đình. Công tác thu gom rác thải 

sinh hoạt tại khu vực nông thôn vẫn còn nhiều bất cập do khó khăn về kinh phí và 

phương tiện vận chuyển. Ngoài ra định hướng phát triển thêm các trang trại chăn nuôi 

tập trung, quy mô lớn tiếp tục là nguyên nhân gia tăng lượng nước thải. Các mô hình 

quản lý chất thải khu vực nông thôn đã phát triển ở nhiều địa phương nhưng hoạt động 

kém hiệu quả và không bền vững; chưa kể tới việc triển khai các dự án nâng cấp, cải 

tạo bãi xử lý rác thải, lò đốt chất thải theo kế hoạch của tỉnh chậm tiến độ sẽ tiếp tục 

gia tăng ô nhiễm từ rác thải lên môi trường. 

- Tiến độ xây dựng các trạm xử lý nước thải tập trung tại các đô thị chưa thể 

thực hiện theo đúng quy hoạch, cùng với đó việc triển khai các lò đốt chất thải rắn quy 

mô nhỏ, cấp xã và khắc phục các bãi chôn lấp hợp vệ sinh không đúng kế hoạch và 

tiến độ đề ra theo Đề án thu gom, xử lý chất thải rắn tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục là nguyên 

nhân chính gia tăng ô nhiễm môi trường nước, không khí trên địa bàn tỉnh.  

- Việc chuyển đổi diện tích rừng để phục vụ cho các dự án phát triển kinh tế mà 

chủ yếu là phát triển công nghiệp, khai thác khoáng sản; hạ tầng giao thông, thủy lợi 

và các công trình thủy điện, trong đó có diện tích là rừng phòng hộ tiếp tục có những 

tác động tiêu cực đến môi trường sống của người dân khu vực, đặc biệt là các rủi ro 

môi trường do lũ quét, trượt lở đất, suy giảm hệ sinh thái và đa dạng sinh học rừng, 

ngoài ra còn gây ra khí bụi, tiếng ồn, ô nhiễm môi trường đất, nguồn nước. 

- Các tác động do biến đổi khí hậu: Biến đổi khí hậu đang diễn biến ngày càng 

phức tạp, nhanh hơn dự báo, tác động tiêu cực tới môi trường sinh thái và sự phát triển 

bền vững của Việt Nam nói chung cũng như của tỉnh Yên Bái nói riêng. Biến đổi khí 

hậu đã tác động đến môi trường nhiều năm qua và ngày càng rõ nét hơn, thể hiện qua 

các hiện tượng thiên tai bất thường, thời tiết cực đoan, hạn hán khắc nghiệt gây ảnh 

hưởng nặng nề đối với tỉnh Yên Bái. Trong thời gian tới, biến đổi khí hậu cũng sẽ 

khiến cho tình trạng ô nhiễm môi trường diễn ra phức tạp hơn và xảy ra trên nhiều lĩnh 

vực như: Ô nhiễm lưu vực sông, ô nhiễm không khí, thiên tai bất thường, thời tiết cục 

đoan như: lũ lụt, lũ ống, lũ quét, rét đậm, rét hại, băng giá, mưa đá… 

3. Về hiệu quả của Đánh giá môi trường chiến lược 

3.1. Các đề xuất, kiến nghị từ quá trình ĐMC để điều chỉnh các nội dung của 

Quy hoạch 
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3.1.1. Kiến nghị về phương án thu gom và xử lý chất thải rắn 

Chất thải rắn sinh hoạt mới chỉ được quan tâm thu gom, vận chuyển và xử lý ở 

các đô thị là trung tâm các huyện, thị xã, thành phố hoặc một số khu vực tập trung 

đông dân cư, tỷ lệ thu gom chưa được triệt để, nhiều khu vực trong đô thị chưa được 

thu gom chất thải rắn sinh hoạt. Về công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt còn đơn 

giản, chủ yếu là chôn lấp thuần túy gây ô nhiễm môi trường. Điển hình các bãi chôn 

lấp này đã là các điểm, cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. 

- Đối với phương án phân loại, thu gom, vận chuyển rác thải:  

+ Xây dựng kế hoạch phân loại chất thải rắn tại nguồn đối với từng địa phương, 

tập trung thực hiện thí điểm và nhân rộng tại các đô thị lớn như thành phố Yên Bái, thị 

xã Nghĩa Lộ và các đô thị theo từng giai đoạn của quy hoạch đến năm 2030, tạo thuận 

lợi cho hoạt động các khu xử lý và xây dựng kế hoạch tài chính phục vụ phân loại. 

+ Bổ sung và làm rõ phạm vi thu gom, vận chuyển và phạm vi phục vụ của các 

khu xử lý quy mô lớn, cấp tỉnh, phục vụ liên huyện, vùng huyện và liên đô thị…Nội 

dung quy hoạch còn nêu chung chung và chưa cụ thể, ngoài thành phố Yên Bái còn 

các đô thị, các huyện khác chưa đề xuất rõ phạm vi thu gom. 

- Đối với công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt:  

+ Đề xuất kêu gọi thu hút các nhà đầu tư lớn có công nghệ hiện đại, tiên tiến, 

hạn chế chôn lấp chất thải rắn; trong đó làm rõ công nghệ, phạm vi phục vụ đối với các 

khu xử lý chất thải rắn quy mô lớn trên địa bàn tỉnh như Nhà máy xử lý rác hữu cơ 

Nam Thành, tại xã Văn Tiến với diện tích 35 ha. 

+ Trong giai trước mắt đến năm 2025 và định hướng đến 2030: Bổ sung đề xuất 

thực hiện các Dự án xử lý ô nhiễm môi trường, đóng cửa các bãi rác (Bãi rác thải xã 

Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ; bãi rác thị trấn Yên Thế tại xã Liễu Đô, huyện Lục 

Yên...) gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn nhằm giảm thiểu ô nhiễm. 

+ Các bãi chôn lấp cấp xã, chôn lấp không hợp vệ sinh và đốt lộ thiên gây ô 

nhiễm trên địa bàn tỉnh là rất lớn (theo thống kê năm 2020 có 19 bãi chôn lấp quy mô 

cấp xã); Bổ sung kiến nghị: Đầu tư, xây dựng lò đốt CTRSH, sau đó tiến hành xử lý, 

đóng cửa bãi chôn lấp của xã nào nằm trong phạm vi xử lý của các lò đã được đầu tư. 

+ Xây dựng kế hoạch nâng cấp, cải tạo mở rộng và đề xuất công nghệ xử lý đối 

với các bãi chôn lấp tập trung cấp huyện (hiện nay có 8 bãi chôn lấp tập trung cấp 

huyện) theo từng giai đoạn của quy hoạch. Xác định cụ thể vị trí, quy mô các khu xử lý 

chất thải rắn có vai trò quan trọng trong việc tiếp nhận xử lý chất thải rắn cấp vùng liên 

huyện, vùng huyện và các khu xử lý chất thải cho các đô thị lớn, đô thị trung tâm cấp 

tỉnh, các đô thị dự kiến nâng loại trong giai đoạn đến năm 2030 như thị xã Nghĩa Lộ… 

+ Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt các đô thị mới và các xã trên địa bàn phát 

sinh không lớn, chủ yếu rác thải sinh hoạt chứa thành phần dễ phân hủy. Kiến nghị quy 

hoạch xem xét định hướng phát triển thêm công nghệ Ủ phân compost từ các thành 

phần hữu cơ dễ phân hủy trong rác thải để tận dụng triệt để khả năng tuần hoàn, tái sử 
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dụng, coi rác là nguồn tài nguyên với nhu cầu lớn về lượng phân bón sinh học phục vụ 

các vùng nông, lâm nghiệp tại các huyện trên địa bàn tỉnh. 

+ Xem xét việc đầu tư xây dựng các lò đốt chất thải rắn quy mô nhỏ (công suất 

nhỏ hơn 300 kg/h, hệ thống xử lý khí thải không có hoặc có nhưng không đạt yêu 

cầu...) tại các xã nông thôn do quá trình vận hành và khả năng không kiểm soát được 

chất thải thứ cấp phát sinh, đặc biệt là đối với Dioxin/Furan, đồng thời không phù hợp 

với mục tiêu xây dựng các khu xử lý chất thải tập trung.  

- Đối với công nghệ xử lý rác thải công nghiệp: Quy hoạch định hướng phát 

triển 8 KCN đến năm 2030, nội dung quy hoạch chưa xác định phương án xử lý 

CTRCN nguy hại. Kiến nghị nên xem xét định hướng xây dựng 01 khu xử lý tập trung 

CTR nguy hại cho toàn tỉnh, trên cơ sở khối lượng, tính chất và mức độ nguy hại của 

nguồn rác thải tại các KCN, đề xuất khuyến khích chủ đầu tư hạ tầng KCN đầu tư công 

nghệ xử lý CTR nguy hại từ các cơ sở công nghiệp. 

- Đối với CTR y tế: Kiến nghị thay thế dần các lò đốt phục vụ xử lý CTR y tế 

hiện nay tại các Trung tâm y tế cấp huyện sang công nghệ hấp khử khuẩn nhằm tăng 

hiệu suất xử lý và giảm nguy cơ lây nhiễm và ô nhiễm cục bộ. 

3.1.2. Kiến nghị về phương án thu gom và xử lý nước thải 

Hầu hết các đô thị của tỉnh Yên Bái đều chưa có hệ thống thoát nước riêng để 

thu gom nước thải sinh hoạt và nước mưa, chưa được đầu tư công trình xử lý nước thải 

sinh hoạt. Nước thải sinh hoạt được thải chung vào hệ thống thoát nước mưa rồi xả 

thải ra các nguồn tiếp nhận là sông, suối, ao hồ trong các khu vực đô thị gây mất mỹ 

quan và ô nhiễm môi trường. 

- Đối với tỷ lệ thu gom nước thải sinh hoạt: Kiến nghị bổ sung và cụ thể mục 

tiêu tỷ lệ thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt các đô thị trên địa bàn tỉnh cho phù hợp 

với các chỉ tiêu bảo vệ tài nguyên nước, tập trung vào các đô thị định hướng lên đô thị 

loại IV, các đô thị có quy mô dân số lớn, lượng nước thải phát sinh cao (≥ 4.000 

m3/ngđ). Bổ sung các nhà máy xử lý nước thải cho các khu, cụm công nghiệp hiện có 

và dự kiến mở mới (Huyện Yên Bình).  

- Kiến nghị, xem xét sự phù hợp giữa mục tiêu tỷ lệ thu gom, xử lý nước thải 

toàn tỉnh với định hướng xử lý nước thải tại thành phố Yên Bái và các đô thị khác trên 

địa bàn tỉnh theo từng giai đoạn quy hoạch; cụ thể ngoài thành phố Yên Bái đề xuất 

xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung (công suất giai đoạn đầu 25.000 m3/ngđ, giai 

đoạn sau là 35.000 m3/ngđ); bổ sung nghiên cứu, đề xuất đầu tư trạm xử lý nước thải 

tập trung thị xã Nghĩa Lộ và các đô thị dự kiến nâng loại theo từng giai đoạn đến năm 

2030 (thị trấn Yên Bình; TT. Yên Thế; TT. Cổ Phúc và TT. Mậu A) và dài hạn đến 

năm 2050 cho các đô thị khác trên địa bàn tỉnh, tập trung vào các đô thị có khối lượng 

nước thải phát sinh lớn (≥ 4.000 m3/ngđ) và các khu, cụm công nghiệp, du lịch.  

- Đề xuất xây dựng kế hoạch và nguồn lực theo từng giai đoạn cụ thể đầu tư các 

trạm xử lý nước thải tại các đô thị lớn như thị xã Nghĩa Lộ và các đô thị trung tâm cấp 

tỉnh đáp ứng tiêu chí nâng loại đô thị (loại IV) như: thị xã Nghĩa Lộ, thị trấn Cổ Phúc, 

thị trấn Yên Bình, thị trấn Mậu A, thị trấn Yên Thế đáp ứng được mục tiêu môi trường, 
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mục tiêu bảo vệ tài nguyên nước và khắc phục tiêu chuẩn chưa đạt theo yêu cầu phát 

triển các đô thị 

3.1.3. Kiến nghị về quy hoạch du lịch 

- Phương án quy hoạch du lịch đã chỉ rõ du lịch trở thành ngành kinh tế mũi 

nhọn của tỉnh; tập trung phát triển 02 khu du lịch có quy mô lớn, thương hiệu nổi bật, 

tạo sức lan tỏa cho phát triển du lịch của tỉnh và định hướng đảm bảo các tiêu chuẩn, 

tiêu chí khu du lịch quốc gia, gồm: Khu du lịch hồ Thác Bà, khu du lịch Mù Cang Chải  

làm động lực chính, hạt nhân lan tỏa tới các huyện còn lại; kết nối Tp. Yên Bái với các 

huyện, các khu du lịch, khu vui chơi, nghỉ dưỡng gắn với nhiều hạng mục và hệ thống 

hạ tầng kỹ thuật (đặc biệt là giao thông) cần được cải tạo và đầu tư xây dựng mới.  

- Theo định hướng sử dụng đất, khu du lịch của tỉnh Yên Bái tập trung chủ yếu 

ở huyện Văn Yên với diện tích là 16.018 ha (chiếm 67,95% tổng diện tích đất khu du 

lịch), diện tích còn lại ở các huyện Yên Bình 4.202 ha, Lục Yên 2.422 ha, Mù Cang 

Chải 805 ha, Văn Chấn 75 ha và thị xã Nghĩa Lộ 52 ha, tuy nhiên phương hướng phát 

triển du lịch tại huyện Văn Yên chưa rõ.  

- Yên Bái có nhiều di tích, danh lam thắng cảnh cấp quốc gia như Hồ Thác Bà, 

Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải, di tích khảo cổ học Hắc Ý, đền Nhược 

Sơn, đền Đông Cuông… Đặc thù của du lịch Yên Bái được xác định là gắn với thiên 

nhiên và dựa vào thiên nhiên. Do đó, sự phát triển của các hoạt động du lịch sẽ kéo 

theo các vấn đề nan giải về mặt môi trường và các HST liên quan đến sử dụng đất (đặc 

biệt là xâm phạm rừng tự nhiên, rừng phòng hộ); phát sinh chất thải gắn với hoạt động 

du lịch cũng cần phải được làm rõ và đề cập cụ thể trong quy hoạch. 

3.1.4. Kiến nghị về phát triển lâm nghiệp 

- Tỷ lệ che phủ rừng được giữ ổn định 63%, tuy nhiên cần nâng cao chất lượng 

rừng và gia tăng diện tích rừng tự nhiên. Rừng phòng hộ đầu nguồn phải được xây 

dựng thành rừng tập trung, liên vùng và nhiều tầng, chủ yếu thông qua tái sinh tự 

nhiên. 

- Xã hội hóa nghề rừng, thu hút các nguồn lực đầu tư cho bảo vệ và phát triển 

rừng, phù hợp với tiến trình phát triển KTXH, nâng cao thu nhập cải thiện đời sống 

nhân dân. 

- Bảo vệ tốt diện tích rừng phòng hộ, đặc dụng hiện có. Tăng giá trị lĩnh vực 

lâm nghiệp thông qua thúc đẩy công nghệ chế biến sâu; 100% diện tích rừng và đất 

lâm nghiệp được giao, cho thuê, khoán bảo vệ để rừng và đất lâm nghiệp có chủ đích 

thực; năng suất rừng trồng mới tăng ít nhất 1,2 - 1,5 lần vào năm 2025. 

3.1.5. Kiến nghị về quy hoạch phát triển công nghiệp 

a) Về phát triển các khu, cụm công nghiệp 

- Trong thời gian quy hoạch, tỉnh Yên Bái sẽ định hướng thu hút nhiều ngành 

công nghiệp thuộc lĩnh vực chế biến nông, lâm sản; khai khoáng, vật liệu xây dựng. 

Diện tích đất phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo các thời kỳ quy hoạch là 

3.294 ha cùng với hàng loạt các dự án về xây dựng hạ tầng cơ sở và đảm bảo tỷ lệ lấp 
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đầy các dự án trong các KCN, CCN ở Yên Bái được thực hiện. Để thực hiện QH một 

cách suôn sẻ nên bổ sung những nội dung đề cập dưới đây vào nội dung báo cáo QH: 

+ Nhiều hoạt động sản xuất công nghiệp yêu cầu sử dụng tài nguyên nước, đặc 

biệt là các ngành liên quan đến chế biến nông, lâm sản, chế biến vật liệu xây dựng tại 

huyện Trấn Yên, Văn Yên, Yên Bình, Văn Chấn, Lục Yên và thành phố Yên Bái. Tuy 

nhiên, phân bổ về nguồn tài nguyên nước cụ thể cho các khu vực quy hoạch này dựa 

trên thông tin về tổng trữ lượng nguồn tài nguyên nước mặt và nước ngầm thì chưa 

được đề cập rõ ràng trong quy hoạch; 

+ Về khía cạnh môi trường: Dự án phát triển hạ tầng KCN, CCN chỉ được tiếp 

nhận các nhà đầu tư khi các hạng mục về bảo vệ môi trường (khí thải, CTR, nước thải 

tập trung) phải được xây dựng hoàn thiện; lộ trình đầu tư xây dựng các công trình xử 

lý nước thải, chất thải rắn công nghiệp, đặc biệt là xử lý chất thải công nghiệp nguy 

hại... phải được bổ sung, lồng ghép vào báo cáo QH tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 

2030, các chỉ tiêu về tỷ lệ cụm công nghiệp (CCN) có hệ thống xử lý nước thải tập 

trung vận hành đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường (%) và tỷ lệ khu công nghiệp, khu 

chế xuất có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường (%) 

chưa được cụ thể hóa trong các chỉ tiêu quy hoạch. 

- Về mặt xã hội: Quy hoạch về KCN, CCN trong giai đoạn 2021 - 2030 và tầm 

nhìn 2050 tập trung chủ yếu ở huyện Trấn Yên với diện tích là 1.423 ha (chiếm 

43,19% tổng diện tích đất khu phát triển công nghiệp), diện tích còn lại ở các huyện 

Văn Yên 690 ha, Yên Bình 512 ha, Văn Chấn 75 ha, Lục Yên 75 ha và thành phố Yên 

Bái 519 ha; diện tích đất công nghiệp được chuyển đổi từ một phần diện tích đất (nông 

nghiệp, lâm nghiệp). Diện tích chuyển đổi là tương đối lớn sẽ gây ra tình trạng bất ổn 

về an sinh xã hội. Do đó, cần bổ sung lộ trình đền bù, giải phóng mặt bằng, đào tạo 

chuyển đổi nghề nghiệp phải được đề cập trong QH. 

b) Về phát triển công nghiệp thủy điện 

- Đến năm 2030 tỉnh sẽ có thêm 39 nhà máy thủy điện; công suất 421 MW. 

Tổng công suất thủy điện toàn tỉnh sẽ đạt 910,9MW. Việc phát triển 39 NMTĐ trong 

một giai đoạn 10 năm sẽ có những tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên và môi 

trường xã hội ở mọi giai đoạn, từ thu hồi đất giải phóng mặt bằng, xây dựng và vận 

hành. Bởi vậy, cần bổ sung những giải pháp để ứng phó với các vấn đề sau: 

+ Về môi trường: Bên cạnh đảm bảo mục tiêu cung cấp năng lượng cho các 

mục tiêu phát triển kinh tế xã hội thì những vấn đề môi trường liên quan đến xây dựng 

và vận hành nhà máy thủy điện chưa được đề cập cụ thể trong phương án bảo vệ môi 

trường: diện tích rừng bị mất do chuyển đổi mục đích sử dụng đất; những tác động đến 

đa dạng sinh học do suy giảm dòng chảy. Trong bối cảnh mục tiêu quy hoạch là đạt 

được độ che phủ rừng 63% đến năm 2030 có bị chi phối bởi hoạt động phát triển thủy 

điện hay không cũng chưa được tính đến trong Quy hoạch tỉnh Yên Bái. 

+ Về mặt xã hội: Khai thác thủy điện là hoạt động gây ra xung đột trong quyền 

lợi khai thác tài nguyên nước; cơ chế chia sẻ lợi ích của các bên liên quan đến nguồn 

nước, đặc biệt là nhu cầu tưới cho nông nghiệp chưa được đề cập đến trong quy hoạch. 
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Định hướng phát triển các thủy điện nhỏ, chưa đánh giá được hết các rủi ro về môi 

trường và xã hội, đồng thời chưa lồng ghép với vấn đề thoát lũ và xem xét các tác động 

đến trữ lượng nguồn nước cấp cho hoạt động sinh hoạt của người dân vùng hạ lưu. 

c) Về phát triển công nghiệp khai khoáng 

Định hướng phát triển ngành khai thác khoáng sản, đặc biệt khai thác vật liệu 

xây dựng chưa xem xét toàn diện mức độ tác động đến hệ sinh thái, đa dạng sinh học 

và thay đổi cảnh quan địa hình, dẫn đến gia tăng các rủi ro, sự cố môi trường như lũ 

quét, xói mòn, sạt lở.... 

Kiến nghị xem xét các hoạt động khai thác chế biến quặng sắt, mangan, đồng, 

niken, chì, kẽm, thạch anh…  có tiềm năng ảnh hưởng lớn đến chất lượng nước các lưu 

vực sông Chảy, sông Thao…gây rủi ro đến sức khỏe người dân vùng hạ lưu. 

d) Về phát triển công nghiệp năng lượng mới, năng lượng tái tạo, vật liệu mới 

- Hiện nay, tỉnh Yên Bái đang triển khai các dự án lớn về năng lượng: Đến 2030 

phát triển thêm 01 nhà máy điện sinh khối Yên Bình 50MW đấu nối lưới 220kV; giai 

đoạn 2031-2045: Dự án điện mặt trời tại huyện Yên Bình và dự án điện mặt trời nổi 

trên lòng hồ Thác Bà với tổng công suất đạt 1.780MWp. Quy hoạch cần nghiên cứu, 

lồng ghép các dự án sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng sạch trong các 

ngành công nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, tiết kiệm tài nguyên, thân 

thiện và bảo vệ môi trường. 

- Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển năng lượng 

mới, năng lượng tái tạo, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu mới thân thiện với môi 

trường, hướng đến thực hiện các mục tiêu trong Chiến lược phát triển năng lượng tái 

tạo của Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 và Chiến lược quốc gia về 

tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 trong định hướng các ngành, 

lĩnh vực kinh tế. 

- Khuyến khích chuyển đổi cơ cấu sản xuất và sử dụng năng lượng theo hướng 

tăng mạnh tỷ trọng sử dụng các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo, năng lượng 

sạch (năng lượng mặt trời, năng lượng gió....). Ưu tiên đầu tư tại 02 khu du lịch Quốc 

gia hồ Thác Bà và khu du lịch Mù Cang Chải và nhân rộng ra các khu du lịch trên địa 

bàn tỉnh. Tổ chức triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về năng lượng mới, 

năng lượng tái tạo và vật liệu mới. 

3.1.6. Kiến nghị về phương án phát triển đô thị và hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

Với tốc độ đô thị hóa và việc thành lập các đô thị mới từ các xã hiện hữu theo 

từng giai đoạn đến năm 2030 tương đối nhanh bên cạnh những mặt tích cực cũng có 

những ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và tài nguyên thiên nhiên, đến sự cân bằng 

sinh thái. Nguyên nhân do sự gia tăng dân số và tập trung dân cư tại khu vực đô thị; 

các hoạt động kinh tế; xây dựng và giao thông vận tải... làm tăng tải lượng các chất ô 

nhiễm từ các nguồn thải vào môi trường. Định hướng phát triển hệ thống đô thị cần tập 

trung:  
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- Tập trung mọi nguồn lực để xây dựng hệ thống hạ tầng đô thị theo hướng 

xanh, bền vững từ đó tạo cơ hội thu hút đầu tư tạo chuyển biến cho địa phương. 

- Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển đồng bộ với chất lượng đô thị, đặc 

biệt là cơ sở hạ tầng bảo vệ môi trường tại các đô thị nhằm đáp ứng được các mục tiêu 

phát triển đô thị bền vững trong tương lai.  

- Phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông, thủy lợi sẽ làm chia 

cắt môi trường sống của động vật hoang dã, đặc biệt là các loài thú lớn. 

- Kiến nghị xây dựng và triển khai mạnh mẽ các dự án, chương trình cải thiện 

chất luợng môi trường đô thị, tuyên truyền nhận thức cộng đồng, xã hội hóa công tác 

BVMT đô thị.  

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách phát triển đô thị phù hợp với 

các mục tiêu chiến lược tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ 

phát thải khí. 

- Đối với các khu vực phát triển đô thị cao như khu vực dọc hai bên bờ sông 

Hồng, T.P Yên Bái và T.X Nghĩa Lô; cần phải cân nhắc và tính toán đến các hướng 

thoát lũ, tránh xây dựng chắn ngang và thu hẹp các hướng thoát lũ; Đối với các khu 

vực dọc hai bên bờ sông Hồng cần dành nhiều không gian tự nhiên nhằm thoát lũ tốt, 

giảm thiểu thiên tai xảy ra trong thời gian tới. 

- Đối với định hướng quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông cần xem xét lại 

các hướng tuyến có khả năng tác động nhảy cảm đến khu vực có tính ĐDSH cao và 

các khu bảo tồn như tuyến QL 32D, Đường Đông An - Gia Hội (1); Đường kết nối 

Mường La, Than Uyên, Tân Uyên, Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên với đường cao 

tốc Nội Bài - Lào Cai (2) có thể có  ảnh hướng đến KBTTN Nà Hẩu; Hướng tuyến 

đường Đường Hồ Bốn – Ngã ba Kim – Tú Lệ (3) có thể tác động đến Khu Bảo tồn loài 

sinh cảnh Mù Cang Chải. Tuyến đường nối QL.70 với cao tốc Nội Bài – Lào Cai (6) 

có khả năng ảnh hưởng đến KBTTN Tân Phượng....vv. 

3.1.7. Kiến nghị về phương án khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước 

- Tăng cường bảo vệ nguồn sinh thủy bằng cách duy trì và phát triển rừng đầu 

nguồn. Nghiêm cấm khai thác rừng thuộc lưu vực các hồ chứa nước trên địa bàn. Duy 

trì rừng và độ che phủ thảm thực vật dày đặc khác trong phần thượng lưu của vùng đầu 

nguồn là cần thiết để tránh xói mòn, để lưu trữ nước mưa và điều hoà dòng chảy hạ lưu 

nhờ đó hạn chế ảnh hưởng của lũ lụt và hạn hán và các điều kiện thời tiết cực đoan.  

- Quản lý và bảo vệ rừng đầu nguồn vì rừng phòng hộ đầu nguồn đóng vai trò 

quan trọng trong điều tiết nguồn nước cho các dòng chảy. Tình trạng xâm lấn, lấn 

chiếm đất rừng vẫn còn xảy ra tại hầu hết các huyện, việc theo dõi, quản lý rừng tự 

nhiên ngoài quy hoạch 3 loại rừng chưa tốt, dẫn đến mất nhiều rừng như ở huyện Lục 

Yên, Văn Yên, Trạm Tấu, các hồ chứa nước để hạn chế lũ lụt, giảm xói mòn, bảo vệ 

đất, hạn chế bồi lấp lòng sông, lòng hồ, đặc biệt là rừng phòng hộ đầu nguồn. 

- Các hoạt động dịch vụ và du lịch sinh thái thường được gắn liền với các khu 

bảo tồn (Khu bảo tồn sinh cảnh Mù Cang Chải gắn với Khu du lịch Mù Cang Chải), 
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ngoài ra trên địa bàn còn khu du lịch Thác Bà gắn với hồ Thác Bà. Đây là hoạt động 

mang lại lợi nhuận cao, đóng góp kinh phí cho thực hiện các hoạt động bảo tồn, nhưng 

đồng thời cũng tạo ra các áp lực đến khai thác và tiêu thụ tài nguyên 

a) Các nội dung Quy hoạch đã được điều chỉnh 

Quá trình ĐMC đã tập trung nghiên cứu tác động của "Quy hoạch tỉnh Yên Bái 

thời kỳ năm 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050” đảm bảo giảm thiểu tối đã các tác 

động lớn đến môi trường trong định hướng phát triển các ngành. Kết quả thực hiện 

ĐMC đã cân nhắc và đưa ra định hướng và các giải pháp pháp phòng ngừa, giảm thiểu 

và khắc phục các tác động xấu trong quá trình thực hiện. Các nội dung quy hoạch được 

điều chỉnh trong quá trình ĐMC như sau:  

- Bảo vệ môi trường trong khai thác và chế biến khoáng sản, trong đó tập trung 

lĩnh vừa khai thác đá vôi trắng, vật liệu xây dựng và ngành công nghiệp sản xuất xi 

măng: Chú trọng giải quyết các vấn đề về rác thải, khí thải và bảo tồn tài nguyên 

khoáng sản. Tổ chức trồng rừng bao quanh khu vực khai thác, quy hoạch hợp lý bãi 

thải đặc biệt là giảm ô nhiễm bụi, tiếng ồn từ khai trường và các tuyến đường vận 

chuyển khoáng sản. Ngăn ngừa các thiên tai nhiên như: đổ lở, trượt lở đất đá và xói 

mòn đất.  

- Bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển đô thị: Ưu tiên giải quyết các vấn 

đề về tổ chức không gian lãnh thổ, mở rộng và nâng cấp các đô thị hiện hữu (thành phố 

Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ….); đến năm 2030 hình thành 35 đô thị, trong đó 1 đô thị 

loại I (thành phố Yên Bái), 1 đô thị loại II (Nghĩa Lộ), 3 đô thị loại III (Yên Bình, Mậu 

A, Cổ Phúc), 4 đô thị loại IV (Yên Thế, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Sơn Thịnh), 20 đô 

thị loại V và 6 đô thị mới, cùng với đó việc giải quyết các vấn đề về môi trường đô thị, 

trong đó có cấp, thoát nước, xử lý chất thải sinh hoạt (nước thải và chất thải rắn), trước 

mắt cần tập trung ưu tiên các dự án tại các đô thị lớn thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa 

Lộ, và các đô thị dự kiến nâng loại (Yên Bình, Mậu A, Cổ Phúc) xử lý triệt để các 

nguồn ô nhiễm môi trường và di dời những cơ sở gây ô nhiễm khu vực nội thị. 

- Bảo vệ môi trường trong phát triển công nghiệp: Định hướng phát triển các 

ngành công nghiệp như: Khai thác và chế biến khoáng sản; Chế biến lâm, nông sản; sản 

xuất VLXD, gốm sứ, trong đó chú trọng giải quyết các vấn đề môi trường của khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp. Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, rác thải tập trung; xử lý 

khí thải cục bộ tại từng nguồn phát thải. Cải thiện môi trường lao động, chấp hành 

nghiêm chỉnh quy trình và các biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động. 

- Bảo vệ hệ sinh thái và đa dạng sinh học: Giai đoạn đến năm 2025 và 2030, 

định hướng giữ ổn định tỷ lệ che phủ rừng đạt 63% so với hiện nay, xây dựng quy 

hoạch vùng đệm các khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu, khu bảo tồn loài và sinh cảnh 

Mù Cang Chải và khu vực có độ đa dạng sinh học cao. Thực hiện lồng ghép, đánh giá 

các tác động môi trường khi xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, phát triển 

thủy điện, khai thác, chế biến khoáng sản và chuyển đổi mục đích sử dụng (trong đó 

đất lâm nghiệp chuyển qua diện tích đất khác) đến hệ sinh thái và đa dạng sinh học 

trên địa bàn tỉnh. 

- Bảo vệ môi trường trong phát triển chăn nuôi: Quy hoạch sản xuất chăn nuôi 

theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Phát triển mạnh kinh tế trang trại với các loại 
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trang trại như trang trại chăn nuôi tập trung; trang trại chăn nuôi tập trung công nghệ cao 

kết hợp trồng rừng sản xuất. Kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do 

hoạt động chăn nuôi tập trung, giết mổ tập trung, nuôi trồng thủy sản tập trung, sản xuất, 

chế biến trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản  

- Bảo vệ môi trường tại các cơ sở y tế: Kiến nghị đầu tư hệ thống xử lý nước 

thải cho các cơ sở y tế; ưu tiên việc xử lý chất thải nguy hại, đầu tư hệ thống xử lý chất 

thải rắn y tế nguy hại bằng công nghệ không đốt (hấp khử khuẩn…); nâng cao tỷ lệ xử 

lý nước thải tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. 

- Đã lồng ghép biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào các ngành, lĩnh 

vực kinh tế có khả năng chịu tác động trong quá trình lập quy hoạch tỉnh, giảm thiểu, 

hạn chế các hậu quả do rủi ro sự cố môi trường, đặc biệt lũ quét, trượt lở đất, ngập úng 

sẽ giảm thiểu nếu lồng ghép các hoạt động khai thác khoáng sản, phát triển du lịch, 

xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông với bảo vệ cảnh quan, địa hình và các lưu vực 

thoát nước mặt.  

 Muốn nâng cao chất lượng môi trường sống cần nhiều yếu tố, trong đó có việc 

đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xử lý các loại chất thải như nước thải và 

chất thải rắn sinh hoạt bằng việc đầu tư các lò đốt chất thải rắn sinh hoạt, cải tạo các 

bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt do lịch sử để lại, đầu tư hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt tập trung ở các đô thị; đầu tư hệ thống xử lý nước thải công nghiệp trong các 

khu cụm công nghiệp theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Ngoài ra 

cũng cần đầu tư để kiểm soát và xử lý tốt khí thải, chất thải nguy hại, chất thải rắn 

công nghiệp… Ngoài ra, việc thực hiện nghiêm túc yêu cầu ĐTM đối với các dự án 

đầu tư cũng là giải pháp quan trọng làm giảm tác động xấu dến môi trường khi thực 

hiện quy hoạch. 

b) Các vấn đề còn chưa có sự thống nhất giữa yêu cầu phát triển và bảo vệ môi 

trường 

Trong quá trình ĐMC cho thấy một số vấn đề trong định hướng phát triển các 

ngành, lĩnh vực còn chưa có sự thống nhất giữa yêu cầu phát triển và BVMT như: 

- Quy hoạch tỉnh Yên Bái sẽ mang lại cơ hội việc làm và tăng thu nhập cho 

người dân, phát huy tiềm năng, lợi thế; tái cấu trúc đầu tư thông qua đầu tư trọng điểm, 

phát triển, thu hút nhân lực, dịch chuyển lao động nông nghiệp sang lao động du lịch, 

thương mại - dịch vụ, công nghiệp, xây dựng; giảm nghèo và sử dụng hiệu quả, bền 

vững; Phát triển kinh tế đem lại cơ hội việc làm từ tất cả các thành phần quy hoạch. 

Trái lại, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất có nguy cơ dẫn tới mất sinh kế của một 

bộ phận nông dân có trình độ văn hóa thấp, có đất nông nghiệp bị thu hồi cho mục đích 

phát triển cơ sở hạ tầng (đặc biệt là phát triển các lĩnh vực du lịch, thủy điện, cơ sở hạ 

tầng), các giải pháp để ứng phó cần được đề cập trong quy hoạch của tỉnh Yên Bái. 

- Quy hoạch định hướng phát triển hệ thống đô thị tỉnh Yên Bái theo mô hình 

mạng lưới liên kết, xanh và bền vững; có cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phù 

hợp, đồng bộ, hiện đại; có môi trường và chất lượng sống đô thị tốt; thích ứng với biến 

đổi khí hậu; ngoài ra tỉnh Yên Bái phát triển đô thị thông minh theo “Quyết định số 

1373/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 của UBND tỉnh phê duyệt đề án xây dựng mô hình 

đô thị thông minh tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 - 2021, định hướng đến năm 2025, tuy 
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nhiên cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nhằm đạt được thịnh 

vượng về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội; hướng tới nền kinh 

tế xanh, trung hòa các-bon và đóng góp vào mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn 

cầu và các giải pháp thực hiện đô thị hóa, xây dựng nông thôn mới đảm bảo các mục 

tiêu tăng trưởng xanh, bền vững, trong đó tập trung vào năng lượng sạch năng lượng 

tái tạo chưa được lồng ghép cụ thể trong định hướng phát triển các đô thị.  

- Yên Bái là tỉnh có thế mạnh về tài nguyên khoáng sản (đá vôi trắng, quặng 

sắt, chì kẽm, đá vật liệu xây dựng…) với định hướng công suất khai thác đá vôi làm 

vật liệu xây dựng thông thường xã Vĩnh Lạc, huyện Lục yên với công suất khai thác 

nâng từ 30.000 m3/năm lên 72.000 m3/năm sẽ làm chuyển đổi diện tích rừng, chiếm 

dụng đất ảnh hưởng đến sinh kế của người dân, phát sinh các nguồn chất thải như nước 

thải, khí thải, chất thải rắn gây tác động, ảnh hưởng nhất định đến môi trường. 

- Định hướng tỷ lệ thu gom chất thải rắn đô thị đạt trên 93% và khu vực nông 

thôn đạt trên 50%, tỷ lệ này thấp hơn so với mục tiêu (Tỷ lệ thu gom chất thải rắn đô 

thị đạt trên 95% và khu vực nông thôn đạt trên 80%) theo Chiến lược quốc gia quản lý 

tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 và Chiến lược quốc gia 

về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030. Thời gian tới cùng với quá trình mở rộng 

các đô thị hiện hữu, hình thành các đô thị mới việc đầu tư mở rộng phạm vi thu gom, 

xử lý chất thải rắn là yêu cầu cầu thiết, đặc biệt tại các đô thị. 

- Định hướng giữ ổn định tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 và 2030 đạt 63%, 

không thay đổi so với hiện nay, trong khi vấn đề quy hoạch các ngành lĩnh vực có liên 

quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chủ yếu chuyển đổi từ diện tích đất nông, 

lâm nghiệp sang diện tích đất phát triển mở rộng đô thị, xây dựng các Khu, cụm công 

nghiệp, phát triển các khu, cụm điểm du lịch và hệ thống hạ tầng như giao thông, thủy 

lợi, thủy điện...cho thấy những điểm chưa thống nhất.  

4. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu trong quá trình thực hiện quy hoạch  

Trong quá trình thực hiện ĐMC Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ năm 2021 – 

2030, tầm nhìn đến năm 2050, các vấn đề còn tiếp tục được nghiên cứu trong quá trình 

thực hiện quy hoạch, cụ thể:  

- Tiếp tục kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm nước do các hoạt động sản xuất 

công nghiệp, chế biến lâm sản và chất thải sinh hoạt chưa qua xử lý tới chất lượng 

nước sông Hồng, sông Chảy và suối Nậm Kim, chất lượng nước hồ Thác Bà. 

- Hoạt động công nghiệp với các ngành nghề chủ lực của tỉnh như: Sản xuất xi 

măng, khai thác khoáng sản như: quặng chì - kẽm tại huyện Mù Cang Chải, quặng sắt 

tại huyện Trấn Yên, Văn Yên, đá vôi trắng tại huyện Lục Yên, đá làm vật liệu xây 

dựng thông thường tại các huyện Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bình, Lục Yên; sản xuất 

gạch không nung sẽ tiếp tục gia tăng áp lực lên chất lượng không khí, tiếp tục có đánh 

giá về công nghệ sử dụng, quy mô, phạm vi tác động đến môi trường và con người của 

các nguồn ô nhiễm công nghiệp. 

- Quá trình đô thị hoá, đến năm 2030, tỉnh Yên Bài hình thành 14 đô thị mới, 

phát triển thêm các KCN, CCN và xây dựng khu, cụm du lịch cùng với lượng du khách 

(năm 2030 đạt 2,5 triệu lượt khách) làm tăng khối lượng rác thải phát sinh, gây áp lực 
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lớn đến các cơ sở xử lý, bãi chôn lấp chất thải rắn. Do đó các tác động môi trường từ 

gia tăng chất thải rắn, nước thải, hệ sinh thái và đa dạng sinh học cần tiếp tục được 

quản lý, đánh giá và giám sát khi các dự án xây dựng khu xử lý, bãi chôn lấp CTR tập 

trung cho loại chất thải này chưa thực hiện theo tiến độ quy hoạch trước đây đề ra. 

- Định hướng xây dựng dự án hạ tầng (các tuyến cao tốc, hệ thống thủy lợi....); 

các điểm khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại các huyện (Trấn Yên, Văn 

Yên, Lục Yên, Mù Cang Chải, Yên Bình...) và phát triển các thủy điện nhỏ (bổ sung 

thêm 39 nhà máy thủy điện với quy mô công suất 421 MW), cần tiếp tục xem xét hết 

các rủi ro về môi trường và xã hội, và vấn đề thoát lũ, trượt lở đất, xem xét các tác 

động đến trữ lượng nguồn nước cấp cho hoạt động sinh hoạt người dân vùng hạ lưu. 

- Định hướng đến năm 2030, dự kiến bố trí quỹ đất khoảng 600 - 620 ha, tăng 

khoảng gần 500 ha so với hiện trạng để hình thành, phát triển mạnh kinh tế trang trại 

như chăn nuôi tập trung công nghệ cao, vấn đề này cần tiếp tục được nghiên cứu về 

quy mô, vị trí địa điểm xây dựng và công nghệ xử lý chất thải phát sinh từ đầu tư xây 

dựng các trang trại tập trung trên địa bàn. 

- Vấn đề thu hồi đất phục vụ phát triển hạ tầng, chuyển đổi mục đích sử dụng 

đất lâm nghiệp, phát triển du lịch, các KCN, CCN và quy hoạch các thủy điện nhỏ tiếp 

tục đánh giá các mặt tiêu cực và các giải pháp tái định cư, ổn định an sinh xã hội. 

- Tác động tới hệ sinh thái và đa dạng sinh học tiếp tục được xem xét, nghiên 

cứu và đánh giá cụ thể đối với từng dự án thành phần các tác động phát triển hạ tầng 

giao thông và ngành khai thác khoáng sản, khai thác, chế biến vật liệu xây dựng, cụ thể 

quy hoạch 02 tuyến đường QH10 và QH13 đi qua khu bảo tồn KBTTN Nà Hẩu, đi qua 

phần khu rừng đặc dụng của khu bảo tồn và hoạt động khai thác quặng chì - kẽm tại 

huyện Mù Cang Chải, quặng sắt tại huyện Trấn Yên, Văn Yên, đá vôi trắng tại huyện 

Lục Yên, đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại các huyện Văn Chấn, Văn Yên, 

Yên Bình, Lục Yên có tiềm năng ảnh hưởng lớn đến chất lượng nước các lưu vực 

sông, suối đầu nguồn, gây rủi ro đến sức khỏe người dân vùng hạ lưu. 

- Việc cho phép xây dựng 4 nhà máy thủy điện quy mô nhỏ (Mí Háng Tầu có 

công suất 5MW, Dế Dính Máo với công suất 12,5MW, Ná Háng có công suất 19MW 

và Phìn Hồ 2 với công suất 10MW) ngay sát khu vực vành đai Khu bảo tồn loài và 

sinh cảnh Mù Cang Chải cùng với hoạt động khai thác lâm sản trái phép tiếp tục đặt ra 

nhiều mối quan ngại về việc bảo tồn hệ sinh thái cho Khu bảo tồn. 

- Tiếp tục điều tra, đánh giá chất lượng rừng và năng lực phòng hộ của rừng 

trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là rừng phòng hộ đầu nguồn; xây dựng, triển khai các chiến 

lược, kế hoạch quản lý và phòng chống cháy rừng, phục hồi rừng và chống mất rừng; 

mở rộng các vùng, phân khu bảo vệ và kết nối chúng với các khu vực thích hợp nhằm 

mở rộng khu cư trú, hành lang đa dạng sinh học và có phương án giảm thiểu thiệt hại 

về rừng do cháy rừng gây ra. 

- Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức và trách nhiệm về bảo vệ môi 

trường còn gặp những khó khăn nhất định do trình độ dân trí, đặc biệt là trình độ dân 

trí của người dân vùng cao (nơi chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, lũ lụt, sạt 

lở đất) còn thấp. Các giải pháp về bảo tồn đa dạng sinh học khu vực các khu bảo tồn 

thiên nhiên, khu bảo tồn loài và sinh cảnh cần tiếp tục nghiên cứu lồng ghép trong định 
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hướng phát triển các ngành du lịch, thương mại, khai thác khoáng sản và xây dựng cơ 

sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông, thủy lợi. 

- Biến đổi khí hậu đang diễn biến ngày càng phức tạp, nhanh hơn dự báo, tác 

động tiêu cực tới môi trường sinh thái và sự phát triển bền vững của tỉnh Yên Bái nói 

riêng. Biến đổi khí hậu đã tác động đến môi trường nhiều năm qua và ngày càng rõ nét 

hơn, thể hiện qua các hiện tượng thiên tai bất thường, thời tiết cực đoan, hạn hán khắc 

nghiệt gây ảnh hưởng nặng nề đối với tỉnh Yên Bái. Thời gian tới, BĐKH tiếp tục 

khiến cho tình trạng ô nhiễm môi trường diễn ra phức tạp hơn và xảy ra trên nhiều lĩnh 

vực như: gia tăng thiên tai bất thường, thời tiết cực đoan như: lũ lụt, lũ ống, lũ quét, rét 

đậm, rét hại, băng giá, mưa đá…trên địa bàn tỉnh, 

Những vấn đề môi trường nảy sinh trong quá trình phát triển các ngành, lĩnh 

vực kinh tế là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, những vấn đề này có thể kiểm soát, 

giảm thiểu đến mức chấp nhận được. Quy hoạch cũng đã đề xuất được những mục 

tiêu, nhiệm vụ và giải pháp bảo vệ môi trường, giảm thiểu các rủi ro môi trường và 

thích ứng biến đổi khí hậu phù hợp nhằm hạn chế những tác động tiêu cực. Vì vậy Quy 

hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ năm 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xem xét trên 

quan điểm bảo vệ môi trường quy hoạch này có thể phê duyệt được. 
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