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Lời nói Đầu
Dioxin là di chứng lâu dài của chiến tranh Việt Nam, kim
loại nặng từ các làng nghề thủ công và nhà máy công nghiệp,
các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy từ việc sử dụng tràn
lan thuốc trừ sâu trong nông nghiệp - đây chỉ là một vài ví dụ
về các chất ô nhiễm được tìm thấy trong đất ở Việt Nam. Ô
nhiễm đất là vấn đề môi trường phổ biến, phức tạp và lâu dài
tại Việt Nam. Tuy nhiên, dữ liệu liên quan đến vị trí và mức
độ nhiễm bẩn lại thường tản mạn.
Việc đăng ký phù hợp, hay còn gọi là lập hồ sơ các khu
vực bị ô nhiễm trong một ngân hàng dữ liệu và hồ sơ địa
chính phù hợp không chỉ là bước đầu tiên hướng tới việc bảo
vệ và khử độc các khu vực bị ô nhiễm - đó là một công cụ
cần thiết để giảm thiểu rủi ro bằng cách tích hợp thông tin
về ô nhiễm đất vào quy hoạch (đô thị) và quá trình phát triển
nông nghiệp.
Bộ Môi trường, Bảo tồn Tiên nhiên và An toàn Hạt
nhân Cộng hòa Liên bang Đức (BMU) hỗ trợ Dự án CapaViet chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm, cũng như xây
dựng năng lực cho các chuyên gia trong nước và khu vực để
phát triển hồ sơ địa chính nhiễm đất tại Việt Nam.
Cuốn sổ tay này – theo Tông tư số 30/2016/TT-BTNMT
của Tổng cục Môi trường Việt Nam và Tông tư số 60/2015/
TT-BTNMT của Tổng cục Quản lý Đất đai – là một hướng
dẫn về việc chuẩn bị và xây dựng hồ sơ địa chính gồm dữ liệu
và thông tin cần thiết để hoàn thành trách nhiệm quản lý nhà
nước của các cơ quan môi trường cấp tỉnh.
Tông tin trong hồ sơ địa chính và ngân hàng dữ liệu
liên quan cũng cần được tiếp cận trong quá trình đánh giá
hiện trạng môi trường của một khu vực trước khi đưa ra

các quyết định về quy hoạch đô thị và nông thôn. Một ví
dụ về việc sử dụng kết hợp như vậy đã được quy định trong
Tông tư 60/2015/TT-BTNMT, trong đó nêu rõ việc lập bản
đồ ô nhiễm đất là một phần thiết yếu của tài liệu và hồ sơ
địa chính để kiểm tra kỹ thuật và đánh giá đất đai, ví dụ: xác
định và lập quy hoạch sử đất nông nghiệp.
Chúng tôi chúc bạn đọc tìm thấy những thông tin cần
thiết và hữu ích để đăng ký thành công các khu vực bị ô
nhiễm đất trong tỉnh của mình. Cuốn sổ tay này cũng sẽ giúp
các bạn có hiểu biết rõ hơn, bằng cách đưa ra thông tin chi
tiết về bối cảnh pháp lý, chia sẻ thông tin và dữ liệu được
thu thập từ các cơ quan có thẩm quyền ra quyết định về quy
hoạch đô thị, nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam.

Andreas Bieber
ộ Môi trường, Bảo tồn Tiên nhiên và An toàn
Hạt nhân Cộng hòa Liên bang Đức (BMU)
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1. Phần giới thiệu
Các khu vực bị ô nhiễm ở Việt Nam thường là hậu quả của việc
sử dụng đất vào mục đích công nghiệp trước đây tại một số
khu vực, cũng như việc sử dụng và bảo quản các loại thuốc bảo
vệ thực vật không đúng cách, tái chế và tái sử dụng kim loại
nặng với các biện pháp bảo vệ không phù hợp tại các làng nghề
và sử dụng các chất độc trong chiến tranh Việt Nam. Trong
những năm qua, chính phủ Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong
quản lý các khu vực bị ô nhiễm, tuy nhiên việc thiếu dữ liệu tin
cậy đã làm giảm hiệu quả của hành động này.
Một biện pháp để khắc phục thành công các khu vực bị ô
nhiễm đòi hỏi phải có một quy trình từng bước mang tính hệ
thống – như hệ thống đã chứng tỏ được giá trị tại Đức trong
nhiều năm. Bước đầu tiên của quá trình này là việc đăng ký các
địa điểm (tiềm ẩn) ô nhiễm.
Đăng ký các khu vực bị ô nhiễm bao gồm điều tra theo
nghĩa thu thập thông tin cũng như các bước đánh giá và tài liệu
hóa trên bản đồ và văn bản. Chủ đề chính của công trình khoa
học ở Việt Nam là truyền đạt kiến thức quan trọng về quy trình
thủ tục liên quan đến việc đăng ký các khu vực bị ô nhiễm.
Bài viết này là phần đầu tiên của hai cuốn sổ tay trong đó
hướng dẫn cách đăng ký các khu vực bị ô nhiễm tại Việt Nam.

Đó là một hướng dẫn cho việc chuẩn bị và xây dựng một bộ hồ
sơ đất ở cấp hành chính của cơ quan môi trường cấp tỉnh (Sở
Tài nguyên và Môi trường). Hồ sơ này cần được tích hợp như
là một lớp thông tin về ô nhiễm đất vào hồ sơ địa chính của
Tổng cục Quản lý Đất đai để đánh giá đất (nông nghiệp) theo
quy định tại Điều 6b của Tông tư 60/2015/TT-BTNMT.
Sau khi vấn đề ô nhiễm đất ở Việt Nam được trình bày và
nền tảng pháp lý cho việc lập hồ sơ các điểm ô nhiễm đất được
nêu tóm lược trong chương 2, tổng quan về năm bước chính
trong quản lý và xử lý các khu vực bị ô nhiễm được đưa vào
chương 3. Chương 4 và 5 phác thảo sâu hơn quy trình đăng ký
khu vực bị ô nhiễm. Chương 5 cung cấp thông tin cơ bản cần
thiết để lựa chọn khung lập hồ sơ phù hợp, trong khi chương 6
trình bày, giải thích và đánh giá các phương pháp, công cụ và
nguồn khác nhau mà có thể được sử dụng để điều tra các điểm
ô nhiễm tại Việt Nam.
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2. thông tin
cơ bẢn

Chương này bao gồm các sự kiện và giải thích về hiện trạng ô nhiễm đất tại Việt Nam (phần 2.1),
cũng như thông tin về bối cảnh pháp lý hiện hành phục vụ công tác quản lý các khu vực bị ô nhiễm
ở Việt Nam (phần 2.2)

2.1. vấn Đề môi trường tại việt nam
Các vấn đề môi trường của Việt Nam gắn liền với sự phát
triển đặc biệt của đất nước trong thế kỷ 20. Chế độ cai trị
thuộc địa của người Pháp, kéo dài từ năm 1858 đến năm
1954, thành lập các doanh nghiệp quy mô lớn đầu tiên, bao
gồm một số nhà máy dệt may ở Việt Nam.1
Các hình thức sản xuất truyền thống và cũ hơn có thể
được tìm thấy ở các làng nghề. Hơn 2000 làng nghề kiểu này
có dây chuyền sản xuất chủ yếu là chế biến kim loại, sản xuất
giấy và sơn hiện đang hoạt động tại Việt Nam.2,3 Do tính
chất độc hại về môi trường của các dây chuyền sản xuất này,
tuổi thọ của người dân của các làng nghề năm 2008 thấp hơn
khoảng 10 năm so với mức trung bình của Việt Nam.⁴ Ngoài
ra, nước thải của các làng nghề này chủ yếu được xả vào hệ
thống kênh mương hoặc ao thoát nước mà không được lọc,
điều này dẫn đến ô nhiễm nguồn nước ngầm vốn được sử
dụng làm nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho hơn một nửa
dân số Việt Nam.⁵,⁶

Khai khoáng là một nguồn ô nhiễm quan trọng khác. Việt
Nam có nguồn tài nguyên phong phú như than đá, quặng, chì
và đất hiếm, được khai thác bằng phương pháp lộ thiên.⁷ Các
hoạt động khai khoáng chiếm một diện tích lớn về đất đai.
Năm 2006, hơn 2.900 ha bị ảnh hưởng bởi các hoạt động
khai thác than và quặng chỉ ở riêng tỉnh Tái Nguyên, với ít
nhất 1900 ha đất bị ảnh hưởng được liệt kê ở các tỉnh khác.⁸
Nước thải của các hoạt động khai khoáng và chế biến, một
phần được xả thải vào vùng trũng của khu khai thác, thường
bị nhiễm các kim loại nặng như sắt, chì và thạch tín.⁹ Hậu quả
là, các khu vực được sử dụng để chuẩn bị và tích tụ tài nguyên
bị ô nhiễm kim loại nặng đến mức không thể sử dụng cho
mục đích nông nghiệp. Một nguyên nhân khác gây ô nhiễm
môi trường là Chiến tranh Việt Nam (1955-1975). Điều này
không hẳn do việc sử dụng bom mìn và bom napalm, mà là
do các hóa chất độc hại như “Chất độc da cam”, được quân
đội Mỹ sử dụng làm rụng lá cây rừng, đến nay vẫn còn tồn dư
trong đất và trầm tích của các nguồn nước ở nhiều vùng rộng
lớn của miền Nam và miền Trung Việt Nam.1⁰
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Việt Nam là một quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế
mạnh mẽ, tuy nhiên ô nhiễm môi trường do sự tăng trưởng
thiếu kiểm soát này ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Để ngăn
chặn các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh
tế, Chính phủ Việt Nam được khuyến khích cần phải có hành
động pháp lý. Một hành lang pháp lý phù hợp để quản lý các
khu vực bị ô nhiễm cũng như bí quyết công nghệ và năng
lực kỹ thuật để phòng ngừa các hiểm họa một cách hiệu quả
được xem là thành phần thiết yếu của một chiến lược môi
trường hiệu quả. Tuy nhiên, trong thực tế chúng chỉ được
phát triển theo một cách thô sơ.
Một trong những khó khăn trở ngại trong việc giải quyết
các vấn đề môi trường là thiếu dữ liệu tin cậy. Đặc biệt là dữ
liệu mà có thể được sử dụng để xác định các mối đe dọa về
môi trường và mức độ nghiêm trọng của chúng có tầm quan
trọng đặc biệt để xử lý triệt để các khu vực bị ô nhiễm. Cách
tốt nhất để thu thập và lưu trữ loại dữ liệu này là lập hồ sơ
đăng ký địa chính của các khu vực có khả năng bị ô nhiễm.
Tại Đức, việc mua lại các khu vực bị ô nhiễm và duy trì
hồ đăng ký đất đai đã được quản lý ở một số tiểu bang vào
cuối thập niên 80, trong khi việc quản lý đất bị ô nhiễm
thống nhất trên toàn quốc chỉ được điều chỉnh theo luật năm
1998.11 Những năm trước đây, tầm quan trọng của sổ địa
chính trong giao dịch đất đai đã tăng lên In the past years.
Ở Việt Nam, pháp luật quy định việc đăng ký và quản lý
đất bị ô nhiễm vẫn còn khá non trẻ, với các quy định đầu tiên
được thông qua vào năm 2003.12 Chương tiếp theo đưa ra
một cái nhìn toàn diện về khung pháp lý hiện hành về đăng
ký các khu vực bị ô nhiễm tại Việt Nam.

2.2 khung PháP Lý
Việt Nam có các quy định pháp lý khác nhau liên quan đến
việc lập hồ sơ đăng ký các khu vực bị ô nhiễm.
Nghị định số 64/2003/QĐ-TTg năm 2003 là cơ sở pháp
lý đầu tiên cho việc phân tích và quản lý các khu vực bị ô
nhiễm. Nghị định này bao gồm các định nghĩa về các điều
khoản quan trọng liên quan đến các khu vực bị ô nhiễm,
cũng như thông số kỹ thuật về thủ tục, khung thời gian và
các ưu tiên quản lý đất bị ô nhiễm. Nó cũng thể hiện rõ
quyết tâm của Chính phủ trong việc di dời dần các cơ sở
công nghiệp "được liệt kê là điểm đen" ra khỏi khu vực dân

cư. Teo các mục tiêu đề ra trong quyết định, 51 cơ sở gây
ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nhất phải được quản lý
chặt chẽ vào năm 2005, 388 cơ sở vào năm 2007, 3.856 cơ sở
còn lại và tất cả các cơ sở mới đều phải được liệt kê vào năm
2012. Quy định 1788/2013/QĐ-TTg năm 2013 đã mở rộng
và kéo dài các mục tiêu của nghị định hiện hành bằng cách
xác định việc “khôi phục toàn diện các cơ sở gây ô nhiễm
môi trường nghiêm trọng đến năm 2020".
Trong mười năm qua, các cơ chế, chính sách hỗ trợ đã
được ban hành và thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau
ở cấp trung ương và địa phương (ví dụ: Quyết định 58/2008/
QĐ-TTg của Tủ tướng Chính phủ về hỗ trợ tài chính cho
các dự án phục hồi khu vực bị ô nhiễm). Ngoài các biện pháp
hỗ trợ, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyết định
cũng đã được tăng cường, Nghị định số 117/2009/NĐ-CP
quy định cụ thể việc quản lý và phục hồi các khu vực bị ô
nhiễm13
Các quy chuẩn kỹ thuật QCVN 45: 2012/BTNMT và
QCVN 03: 2015/BTNMT xác định giới hạn cho phép đối với
dioxin và kim loại nặng trong đất của Việt Nam.
Táng 10/2016, Thông tư số 30/2016/TT-BTNMT về
quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường đất bị ô nhiễm đã
được Tổng cục Môi trường Việt Nam (VEA) ban hành. Tông
tư đưa ra những quy định chi tiết hơn về cách thức đăng ký,
đánh giá và xử lý các khu vực bị ô nhiễm ở Việt Nam. Tông
tư cũng quy định cụ thể cách xác định thứ tự ưu tiên trong
việc phục hồi các điểm ô nhiễm.
Thông tư số 60/2015/TT-BTNMT về kỹ thuật điều tra
đánh giá đất đai do Tổng cục Quản lý Đất đai (GDLA) ban
hành vào tháng 11/2015 quy định việc xây dựng một ngân
hàng dữ liệu và hồ sơ địa chính để cung cấp và tổ chức dữ
liệu cho đánh giá đất và phân loại chất lượng đất. Hồ sơ địa
chính này được xây dựng với mục đích xác định tiềm năng sử
dụng đất cho mục đích nông nghiệp tại Việt Nam và thiết lập
một hệ thống giám sát để đảm bảo an ninh lương thực. Dữ
liệu liên quan đến ô nhiễm đất là rất quan trọng trong việc
đánh giá chất lượng đất. Do đó, việc đánh giá nhanh tình
trạng ô nhiễm đất tại địa phương sẽ được đưa vào hồ sơ này
nếu các hoạt động gây ô nhiễm môi trường đã diễn ra tại địa
điểm cần đánh giá.

12

Đ ă n g k ý k h u v ự c b ị ô n h i ễ m t ạ i Vi ệ t N a m : P h ầ n 1

Quy trình xác định, đánh giá và phân loại rất giống với quy
định của Tông tư 30/2016/TT-BTNMT. Ngược lại, quy định
từ năm 2015 chỉ tập trung vào việc đăng ký và giám sát ô
nhiễm mà không quản lý việc xác định thứ tự ưu tiên và thực
hiện các biện pháp khắc phục.
Việc đăng ký các khu vực bị ô nhiễm, là nội dung chính
của cuốn sổ tay này, có thể được coi là yêu cầu cơ bản để
thực hiện Tông tư số 30/2016/TT-BTNMT.
Sổ đăng ký giống nhau cũng sẽ là một tính năng quan
trọng của ngân hàng dữ liệu và hồ sơ địa chính phục vụ
kỹ thuật điều tra và đánh giá đất đai, được quy định trong
Tông tư 60/2015/TT-BTNMT. Hình 1 trình bày tổng quan
các bước đăng ký khu vực ô nhiễm mà đã được liệt kê trong
các quy định nêu trên.

1 Mark (2012)
2 Chu (2011)
⁴ Government of the Republic
of Korea, Korean Environment Institute, World Bank,
(2005).
⁴ MONRE (2008)
⁵ Ibid.
⁶ Asian Development Bank
(2009)
⁷ Fong-Sam (2014)
⁸ Quy (2006)

⁹ Förstner (2008)
1⁰ https://www.aspeninstitute.
org/programs/agent-orange-in-vietnam-program/
maps-of-heavily-sprayed-areas-and-dioxin-hotspots/ (11.06.2018)
11 Schroers (2009)
12 Nghị định số 64/2003/
QD-TTg
13 Mark, Zschiesche, Stolpe
(2015)
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thông tư 30/2016/t t - btnmt (tổng cục môi
trường) (tháng 10/ 2016)
Điều tra liên quan đến địa điểm tại các khu vực nghi ngờ bị ô
nhiễm với mục đích phát hiện và quản lỹ ô nhiễm
Đánh giá ô nhiễm đất thông qua
– Tài liệu về hình thức sử dụng (trước đây) và các hoạt động có
nguy cơ ô nhiễm
– Phỏng vấn (chủ sở hữu, đối tượng sử dụng, nhân chứng hiện
thời)
– Kiểm tra nhanh tại chỗ (thu thập thông tin về điều kiện địa lý,
nguồn ô nhiễm tiềm tàng, xác định nguồn gia tăng ô nhiễm
thông qua 5 mẫu đất đại diện, ảnh chụp)

thông tư 60/2015/t t - btnmt (tổng cục QuẢn Lý
Đất Đai) (tháng 11/2015)
Điều tra toàn bộ khu vực tại nhiều địa điểm với mục đích xây
dựng hồ sơ địa chính quốc gia để đánh giá chất lượng đất nông
nghiệp
Đánh giá ô nhiễm đất thông qua
– Tài liệu và bản đồ về hình thức sử dụng đất (trước đây) và các
hoạt động có nguy cơ ô nhiễm, đánh giá độ chính xác, khách
quan và tính thời sự
– Kiểm tra nhanh tại chỗ dựa vào dữ liệu còn thiếu (thu thập
thông tin về điều kiện địa lý, nguồn ô nhiễm tiềm tàng, xác
định nguồn gia tăng ô nhiễm thông qua 5 mẫu đất đại diện,
ảnh chụp)

Phân loại đất ô nhiễm bằng cách đánh giá nguồn và chủ thể ô
nhiễm và khả năng phát tán của nó.

Phân loại đất ô nhiễm theo định hướng về giá trị giới hạn chính
thức và các loại hình sử dụng được quy định trong quy định này và
các quy định khác.

kết quả được khái quát trong báo cáo và hồ sơ địa chính.

kết quả được khái quát trong báo cáo và trong các lớp của hồ sơ
địa chính để phân loại đất nông nghiệp.

UNBD cấp tỉnh quyết định các biện pháp quản lý và khắc phục
tiếp thêm bằng cách đánh giá báo cáo và dữ liệu thu thập.

Cơ quan hành chính có trách nhiệm phải được cung cấp thông tin
và sẽ quyết định các biện pháp quản lý và khắc phục thêm.
Chuyên gia có để đưa ra đề xuất các biện pháp quản lý.

Tải lượng
ô nhiễm
nhỏ

Giá trị
giới hạn bị
vượt qua

Ô nhiễm
vượt quá giới
hạn không gian
của tỉnh

Ô nhiễm < 70%
giá trị giới hạn
=
Ô nhiễm không
nghiêm trọng

Không có thêm
các hoạt động

Đánh giá
chi tiết

Báo cáo lên
Sở TN&MT

Không có thêm
các hoạt động

Lập kế hoạch và thực hiện các
biện pháp khắc phục

Ô nhiễm trong
khoảng 70 - 100%
giá trị giới hạn
=
Xấp xỉ ô nhiễm

Ô nhiễm > giá
trị giới hạn
=
Ô nhiễm

Thông báo cho các cơ quản lý
chịu trách nhiệm về điểm ô nhiễm
và biện pháp khắc phục có thể

Lập kế hoạch và thực hiện các
biện pháp khắc phục

Hình. 1: So sánh trách nhiệm và các hoạt động đăng ký đất quy định tại Tông tư 30/2016/TT-BTNMT
và Tông tư 60/2015/TT-BTNMT
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3. Đất bị ô nhiễm
trong Phác thẢo
Trong chương 3.1, thuật ngữ “các khu vực bị ô nhiễm” sẽ được xác định. Teo đó, chương 3.2 có
một bảng tổng quan ngắn về các nguồn chất độc hại trong đất và về các lộ trình truyền tải mà nó
thể hiện là một sự mạo hiểm cho sức khỏe con người.

3.1 Định nghĩa khu vực bị ô nhiễm
Tác động môi trường gây ra ví dụ bởi đầu vào các chất ô
nhiễm tại các khu công nghiệp do thiếu hệ thống xử lý chất
thải và các nguyên nhân khác trong quá khứ cũng trong thời
điểm hiện tại là một vấn đề không chỉ ở Việt Nam mà ở tất cả
các nước công nghiệp.
Chính sách môi trường xuất phát từ yêu cầu quản lý các
tác động này. Kết quả là, một lĩnh vực nghiên cứu tham khảo
và công việc liên quan đến xử lý các “khu vực bị ô nhiễm”
được phát triển ở nhiều quốc gia. Tuật ngữ “các khu vực ô
nhiễm” chỉ ra rằng trái với việc bảo vệ đất phòng ngừa và xử

Hình. 2: Bãi rác thải tại Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh (MARK 2018)

lý chất thải, mục đích là để kiểm soát ô nhiễm môi trường
gây ra trong quá khứ. Ở Hoa Kỳ thuật ngữ "đất hoang hóa"
được sử dụng tương tự
Tại Đức, thuật ngữ "các khu vực bị ô nhiễm" có nghĩa các
nhà máy bị đóng cửa hoàn toàn và bãi chất thải trong khi ở
Việt Nam, thuật ngữ này đã được mở rộng đến các nhà máy
vẫn còn hoạt động.
Các khu vực khác nhau của Việt Nam, như tỉnh Bắc
Ninh, có nhiều khu dân cư và công nghiệp tập trung, bị ảnh
hưởng đặc biệt bởi vấn đề “các khu vực gây ô nhiễm” do sự
thay đổi văn hóa công nghiệp trong vài thập kỷ qua.
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Hình. 3: Khu công nghiệp (tái
chế giấy) tại Dương Ô, tỉnh
Bắc Ninh (MARK 2018)

Dựa vào Đạo luật Bảo vệ Đất của Liên bang Đức, việc phân
biệt giữa các bãi rác thải và khu công nghiệp trong công tác
lập hồ sơ là phù hợp với thực tế tại Việt Nam:
1. Bãi rác thải là khu vực chứa chất thải và các đặc tính thực
khác mà dựa vào đó chất thải được xử lý, lưu trữ và chôn
lấp (Hình. 2).
2. Khu công nghiệp là khu đất tại đó các chất có hại cho môi
trường đã được xử lý (Hình. 3).

3.2 các nguồn thẢi ô nhiễm và các Lộ
trình truyền tẢi
Tương tự như Đức, phần lớn Việt Nam đã được hình thành
bởi một lịch sử công nghiệp và khai khoáng lâu dài. Công
nghiệp và thương mại, nhưng cũng như các căn cứ quân sự
có thể gây ô nhiễm đất và/ hoặc nước ngầm.
Ở đây, các nguồn ô nhiễm tiềm ẩn gồm:
— Các chất độc hại bị tràn ra trong quá trình lưu kho, vận
chuyển hoặc chuyển vào các thùng đựng khác
— Tai nạn, rò rỉ và hư hỏng
— Xử lý chất thải không đầy đủ.
Mặc dù ô nhiễm môi trường của đất không phải lúc nào
cũng được nhận thức một cách đầy đủ, nó có thể gây hiểm
họa và hư hại theo nhiều cách khác nhau. Con người, động
vật và thực vật có thể hấp thụ các chất ô nhiễm từ các khu
vực bị ô nhiễm thông qua đất, nước, cây nông nghiệp, thức

ăn gia súc hoặc từ không khí.1⁴ Khí ga có thể xâm nhập vào các
công trình xây bằng gạch, tích tụ trong các căn phòng và thậm
chí đạt tới nồng độ có thể gây nổ. Hơn nữa, các khu vực bị ô
nhiễm có thể gây thiệt hại cho các tòa nhà, làm giảm giá trị của
các tài sản bị ảnh hưởng.1⁵
Các chất ô nhiễm từ đất có thể được đưa lên trực tiếp theo các
cách sau đây:
— Nuốt phải đất bị ô nhiễm và/ hoặc bụi bẩn trên bề mặt (qua
đường miệng)
— Hít phải các chất dễ bay hơi thoát ra khỏi đất ô nhiễm và
các hạt bụi cuốn lên từ mặt đất (hít vào qua đường thở)
— Hấp thu các chất qua da trong trường hợp tiếp xúc thường
xuyên với đất (hấp thu qua da).
Tổn hại bởi một tiếp xúc trực tiếp hoàn toàn có thể xảy ra nhất
là khi bề mặt bị ô nhiễm của khu vực bị ô nhiễm được sử dụng
theo một trong những cách sau đây (sử dụng bằng giác quan):
— Sân chơi của trẻ em
— Khu dân cư (có vườn)
— Công viên và không gian giải trí, khu đô thị không
lát kín bề mặt
— Vườn rau lớn

1⁴ Cơ quan Môi trường, Nông
nghiệp và Địa chất bang
Saxon (2008)

1⁵ Cơ quan Môi trường
Bavarian (2009)
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4. các bước
QuẢn Lý khu vực
bị ô nhiễm
Việc xử lý một cách có hệ thống các khu vực bị ô nhiễm,
theo thông lệ, là một quy trình nhiều giai đoạn. Như thể
hiện trong Hình 4 nó được chia thành các giai đoạn lập hồ
sơ, đánh giá rủi ro, điều tra và lập kế hoạch khắc phục, khắc
phục hậu quả và chăm sóc sau xử lý.

Lập hồ sơ

Đánh giá
rủi ro

Hình. 4: Các bước xử lý khu vực bị ô nhiễm một cách
có hệ thống

Hình 5 cho thấy các biện pháp cụ thể hơn trong từng giai
đoạn. Song song với các giai đoạn hoặc sau khi hoàn thành
việc khắc phục, một số biện pháp giám sát lâu dài có thể
được yêu cầu.

Điều tra và
lập kế hoạch
khắc phục

Khắc phục

Chăm sóc sau
khắc phục
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Lập hồ sơ

Hàng tồn kho
Điểm nghi ngờ bị ô nhiễm
Điều tra lịch sử

Không phải điểm ô nhiễm

Đánh giá
rủi ro

Điểm nghi ngờ bị ô nhiễm
Định hướng điều tra

Không phải điểm ô nhiễm

Điểm nghi ngờ bị ô nhiễm
Điều tra chi tiết

Điều tra và
lập kế hoạch
khắc phục

Điểm ô nhiễm

Điều tra khắc phục

Chăm sóc sau
khắc phục

Khắc phục

Kế hoạch khắc phục

Các biện pháp khắc phục,
bảo vệ & hạn chế

Giám sát và chăm sóc sau khắc phục

Hình. 5: Xử lý các khu vực bị ô nhiễm như là một quy trình
nhiều giai đoạn (dựa vào BLUME, 2011)

Không phải điểm ô nhiễm
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4.1 LậP hồ sơ các khu vực bị ô nhiễm (tiềm tàng)
Lập hồ sơ là giai đoạn đầu tiên, cơ bản của việc xử lý các khu
vực bị ô nhiễm. Việc lập hồ sơ liên quan đến điều tra theo ý
nghĩa là thu thập thông tin, các giai đoạn đánh giá và tài liệu
hóa các phát hiện dưới dạng bản đồ và văn bản. Về cơ bản,
điều tra toàn bộ khu vực và điều tra một khu vực liên quan
được phân biệt rạch rồi (xem chương 5.2).
Đối mục tiêu của giai đoạn lập hồ sơ gồm:
— Tiến hành các cuộc điều tra toàn khu vực về các khu công
nghiệp, bãi rác thải và quá trình biên soạn chúng vào một
danh sách;
— Đánh giá các khu công nghiệp và bãi rác thải được điều tra
để xác định các khu vực nghi ngờ bị ô nhiễm;
— Tiến hành điều tra toàn diện một khu vực liên quan;
— Đánh giá kết quả điều tra theo nghĩa đánh giá rủi ro đầu
tiên và các biện pháp tiếp theo từ kết quả điều tra.
Nội dung và mục tiêu của giai đoạn điều tra gồm:
— Phân loại các nhóm trường hợp cụ thể của các khu công
nghiệp và bãi rác thải hoặc các khu vực nghi ngờ bị ô nhiễm,
— Xác định vị trí và phần mở rộng không gian của khu vực có
khả năng bị ô nhiễm
— Tu thập và xử lý tất cả các thông tin liên quan đến môi
trường tại từng khu vực riêng.

Khắc phục

Chăm sóc sau
khắc phục

Các cuộc điều tra, theo thông lệ, không liên quan đến các
cuộc điều tra địa phương vượt quá một cuộc kiểm tra một
khu vực tiềm năng. Khoan, thăm dò chiều sâu, điều tra vật lý
hóa học… về cơ bản được để lại trong các giai đoạn tiếp theo.
Dữ liệu và các kết quả phát hiện được đưa vào hồ sơ đăng ký,
được cập nhật bởi các cơ quan có thẩm quyền và được hiển thị
trên bản đồ.
Các cuộc điều tra được thực hiện bởi các nhà chức trách theo
hai mục tiêu:
— Việc phát hiện và định vị tất cả các khu công nghiệp và các
bãi rác thải tọa lạc trong khu vực trách nhiệm của một cơ
quan chức năng (điều tra toàn khu vực).
— Tập hợp toàn bộ thông tin chi tiết cần thiết cho việc xử lý
riêng lẻ (điều tra khu vực liên quan).
Trong thực tế, không phải lúc nào cũng có thể phân biệt một
cách rạch ròi giữa điều tra toàn khu vực với điều tra một khu
vực liên quan. Trong điều tra toàn khu vực về cơ bản, một
mức độ thông tin phải được phấn đấu để cho phép xác định
các ưu tiên được chứng minh cho công việc tiếp theo.
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4.2 Đánh giá rủi ro: Lấy mẫu và Phân tích
Một điều kiện tiên quyết cần thiết để điều tra một cách phù
hợp và hiệu quả là điều tra sâu rộng liên quan đến môt khu
vực (nghiên cứu lịch sử). Đánh giá rủi ro đầu tiên dựa trên
kết quả của việc lập hồ sơ, “đánh giá lập hồ sơ”, sẽ được gán
một cách có hệ thống cho giai đoạn “lập hồ sơ”. Đây là cơ
sở để đưa ra quyết định về nhu cầu, loại và phạm vi của các
cuộc điều tra cụ thể.
Về loại và số lượng, các điều tra cần thực hiện để đánh
giá các mối nguy hiểm phải được điều chỉnh theo tiềm năng
gây ô nhiễm của một khu vực nghi ngờ bị ô nhiễm. Ngoài ra,
việc lan truyền các chất gây ô nhiễm có liên quan từ khu vực
như một nguồn nguy hiểm cho đến các tác động của chúng
đối với chủ thể bảo vệ liên quan và các hiệu ứng có thể phát
sinh từ nó phải được ghi lại trong từng trường hợp cụ thể
càng chính xác càng tốt. Do đó, việc xác định loại và nồng
độ các chất gây ô nhiễm, điều tra tính di động hoặc khả năng
dịch chuyển của chúng và ghi lại sự phơi nhiễm của các chủ
thể bảo hộ có liên quan hình thành nên một phần của việc
điều tra một khu vực nghi ngờ bị ô nhiễm.
Tính di động hoặc khả năng dịch chuyển của các chất ô
nhiễm phụ thuộc vào liên kết hóa học của chúng, trên các
chất đồng hành ảnh hưởng đến khả năng hòa tan, xâm nhập
của nước và đất tại vị trí tương ứng (ví dụ pH, hàm lượng

Khắc phục

Chăm sóc sau
khắc phục

sét hoặc hàm lượng chất hữu cơ). Xem xét các con đường hiệu
quả “đất - con người" và "đất - cây trồng ", đáng chú ý là cách
thức và cường độ sử dụng đất, có tầm quan trọng đến sự phơi
nhiễm của con người. Mặt khác, các điều kiện địa chất và thủy
văn phải được xác định liên quan đến chuỗi các phản ứng hóa
sinh hiệu quả “đất - nước ngầm”.
Ở Đức kết quả các cuộc điều tra cũng được đánh giá, đặc
biệt, bằng phương tiện kích hoạt và đo lường giá trị trong
hoàn cảnh của từng trường hợp. Tại Việt Nam có nhiều luật và
nghị định khác nhau liên quan đến các giá trị tới hạn của chất
gây ô nhiễm, ví dụ: các tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 7209: 2002
về chất lượng đất - giới hạn tối đa cho phép của kim loại nặng
trong đất, TCVN 5300: 2009 về chất lượng đất - phân loại đất
bị ô nhiễm bởi hóa chất và Tông tư 30/2016/TT-BTNMT về
quản lý, xử lý và phục hồi môi trường đất bị ô nhiễm. Hiện
tại, Tông tư 30/2016/TT-BTNMT hướng dẫn cách cách thức
đánh giá các điểm ô nhiễm tại Việt Nam.
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4.3 khắc Phục: khử nhiễm và bẢo vệ an toàn
Các biện pháp khắc phục đòi hỏi phải lập kế hoạch kỹ lưỡng.
Trong quá trình chuẩn bị và thực hiện các biện pháp khắc
phục, cần có sự giám sát kỹ thuật đối với các công trình và có
chuyên gia giám sát.
Khi thực hiện các biện pháp khắc phục, an toàn lao động
và môi trường xung quanh (kiểm soát khí thải và bảo vệ người
dân) sẽ đóng một phần quan trọng vì các vật liệu bị ô nhiễm sẽ
được xử lý. Các biện pháp liên quan đến an toàn lao động và
môi trường xung quanh phải được lên kế hoạch và giám sát.
Để loại trừ và hạn chế các chất gây ô nhiễm, luật pháp Đức
phân biệt trong phần § 2 (7) và (8) BBodSchG giữa các biện
pháp khắc phục với các biện pháp bảo vệ và hạn chế. Biện
pháp khắc phục bao gồm các biện pháp loại bỏ chất ô nhiễm
(khử nhiễm), các biện pháp ngăn chặn sự phát tán các chất gây
ô nhiễm (biện pháp bảo vệ) và các biện pháp khác loại bỏ và
giảm các thay đổi có hại khác đối với đất.
Sự khác biệt về khoa học - kỹ thuật giữa các biện pháp khử
nhiễm và bảo vệ an toàn là:
— Các biện pháp khử nhiễm loại bỏ hoặc giảm thiểu các chất
gây ô nhiễm.
— Các biện pháp bảo vệ ngăn chặn hoặc giảm thiểu sự phát
tán của các chất gây ô nhiễm trong dài hạn mà không loại
bỏ các chất gây ô nhiễm. Vì mọi cấu trúc kỹ thuật đều có
tuổi thọ hạn chế và tác dụng bảo vệ của chúng cũng vậy, do
đó các cấu trúc này phải được phục hồi sau các khoảng thời
gian tương ứng.
Do đó, ngoài các biện pháp khử nhiễm của một khu vực, các
biện pháp bảo vệ có thể được thực hiện để ngăn chặn sự phát
tán của các chất ô nhiễm.

biện PháP khử nhiễm
Trong trường hợp các biện pháp khử nhiễm, các biện pháp
khắc phục sau phải được phân biệt theo nơi mà phương pháp
sẽ được áp dụng:

Khắc phục

Chăm sóc sau
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— “Khắc phục tại chỗ”: một biện pháp khắc phục nơi đất bị ô
nhiễm hoặc nước ngầm bị ô nhiễm hoặc không khí đất ô
nhiễm được lấy ra và xử lý tại chỗ;
— “Khắc phục bên ngoài”: một biện pháp khắc phục nơi đất bị
ô nhiễm được đào lên và xử lý tại một nhà máy bên ngoài;
— "Khắc phục đúng chỗ": một biện pháp khắc phục nơi khối
lượng đất không được chuyển đi và chất ô nhiễm được loại
bỏ hoặc giảm trực tiếp trong lòng đất. Ví dụ về khắc phục
đúng chỗ là:
— Kích thích phân hủy vi sinh vật ô nhiễm dầu khoáng
bằng cách cung cấp không khí hoặc oxy hoặc
— Phương pháp động điện để làm sạch đất bị ô nhiễm kim
loại nặng.
Nhìn chung, nhiều phương pháp khác nhau có sẵn để khử
nhiễm: phương pháp nhiệt (làm bay hơi các chất ô nhiễm do
tác động của nhiệt, ôxi hóa các chất ô nhiễm), các phương
pháp vi sinh (phân hủy vi sinh vật ô nhiễm) và các phương
pháp khác (ví dụ: hút không khí đất bị ô nhiễm hoặc đẩy chất
dễ bay hơi ra khỏi nước ngầm). Di chuyển đất bị ô nhiễm sau
đó đưa ra bãi thải hoặc một khu vực được bảo vệ trong khu
vực bị ô nhiễm được gọi là khử nhiễm

biện PháP bẢo vệ
Các biện pháp bảo vệ là:
— Các biện pháp xây bịt kín và rào xung quanh. Ví dụ:
— Che phủ bề mặt các khu vực bị ô nhiễm bằng đất không bị ô
nhiễm để tránh tiếp xúc trực tiếp với vật liệu ô nhiễm hoặc
— che phủ bề mặt các khu vực bị ô nhiễm bằng hệ thống
bịt kín để ngăn chặn nước rò rỉ hoặc thẩm thấu
— lắp dựng các tường chắn dọc để ngăn nước ngầm xâm
nhập vào bên trong.
— Các biện pháp bảo vệ bằng thủy lực và khí nén: Một ví dụ
về các biện pháp bảo vệ bằng khí nén là lắp đặt các cửa sổ
khí gas tại các bãi thải cũ.
— Các biện pháp hạn chế sự dịch chuyển của các chất gây ô
nhiễm (cố định): một ví dụ về các biện pháp cố định là nén
chặt đất bị ô nhiễm bằng cách sử dụng xi măng.
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4.4 chăm sóc sau xử Lý
Sau khi thực hiện các biện pháp khắc phục, mức độ ô nhiễm
tồn dư đạt được, cũng như loại bỏ vật liệu và các chất hoạt
tính bổ sung phải được ghi lại. Trên cơ sở đó, hiện trạng khu
vực sẽ được đánh giá.
Các đối tượng quan trắc, giám sát phụ thuộc vào bản chất
của ô nhiễm đất trước đây cũng như loại quy trình được chọn
để xử lý.
Trong trường hợp bãi chôn lấp, theo dõi trong giai đoạn
chăm sóc sau xử lý theo Luật Đức bao gồm kiểm tra định kỳ
về cân bằng thủy văn (để phát hiện rò rỉ), chất lượng của nước
rỉ rác và khí bãi rác, xác định hành vi giải quyết của cơ quan
chôn lấp và chất lượng nước ngầm trong dòng nước ngầm
chảy vào và ra. Việc hoàn thành giai đoạn chăm sóc sau xử lý
phải được pháp luật xác định.

Khắc phục

Chăm sóc sau
khắc phục
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5. Đăng ký khu
vực bị ô nhiễm
Chương trước đã giới thiệu tóm tắt các bước quản lý thành công khu vực bị ô nhiễm, chương này
cung cấp thêm thông tin chi tiết về quy trình đăng ký các khu vực bị ô nhiễm, bao gồm thảo luận
về quy mô và mục tiêu khác nhau của việc lập hồ sơ khu vực bị ô nhiễm. Nó cũng trình bày các
phương pháp và nguồn thông tin để lập hồ sơ các khu vực bị ô nhiễm, chẳng hạn như nghiên cứu
trong kho lưu trữ và đánh giá hồ sơ tài liệu, phân tích bản đồ và ảnh chụp từ máy bay cũng như
kiểm tra khu vực bị ô nhiễm và công cụ phỏng vấn.
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5.1 mục tiêu và Phạm vi LậP hồ sơ
Trước khi có thể lựa chọn phương pháp đánh giá địa điểm phù
hợp, điều quan trọng là phải xác định phạm vi và mục tiêu của
cuộc điều tra theo kế hoạch. Bằng cách trình bày các phạm
vi điều tra khác nhau cũng như các đối tượng điều tra (có
thể) đất bị ô nhiễm, chương này sẽ hướng dẫn bạn chọn đúng
phương pháp lập hồ sơ.

5.2 Điều tra toàn bộ khu vực và Điều tra Liên Quan
Đến một Địa Điểm
Điều tra trên toàn khu vực được thực hiện để xác định một
cách hệ thống các khu công nghiệp, các bãi chất thải nằm trong
khu vực trách nhiệm của một cơ quan chức năng cũng như tạo
cơ sở thông tin cần thiết cho việc xác định đầy đủ các địa điểm
nghi ngờ bị ô nhiễm.
Điều tra nhằm đạt được mức độ hoặc mật độ thông tin đầy
đủ để có được dấu hiệu về sự hiện diện của một khu vực bị ô
nhiễm (vị trí, mục đích sử dụng các khu công nghiệp cũ, hiểm
họa/ nguy cơ tiềm ẩn, quy mô diện tích, loại vật liệu xả thải
trong trường hợp các bãi rác thải cũ...).
Như một thông lệ, đã có sẵn, phần lớn thông tin nằm rải
rác được thu thập và đánh giá để thực hiện các biện pháp tiếp
theo. Trong giai đoạn xử lý các khu vực ô nhiễm, không được
lấy các mẫu đất. Điều tra toàn khu vực chủ yếu dựa trên các
nguồn thông tin lịch sử được phục vụ mục đích duy nhất là
lập hồ sơ các khu vực bị ô nhiễm (ví dụ: danh bạ, sổ đăng ký
thương mại, bản đồ và ảnh chụp từ trên không).
Điều tra liên quan đến một khu vực nên, thu thập càng
nhiều càng tốt và hiển thị tất cả thông tin phù hợp để xây dựng
lại lịch sử của khu vực và điều tra việc sử dụng và các sự kiện
liên quan đến ô nhiễm. Ở đây, phương pháp điều tra nhằm
mục đích dần dần cô đọng thông tin bằng cách đánh giá các
nguồn thông tin khác nhau độc lập với nhau.

5.3 các Loại sử Dụng Liên Quan Đến Điều tra
Khi cân nhắc việc điều tra để lập hồ sơ và ghi lại mục đích sử
dụng và/ hoặc các sự kiện có thể đóng vai trò (hạn chế) trong
việc lập kế hoạch sử dụng tiếp theo, các khu vực có mục đích
sử dụng sau đây phải được điều tra:
Khu công nghiệp
Các khu công nghiệp bị bỏ hoang và đang hoạt động, bị ô
nhiễm một cách đáng ngờ vì loại sử dụng điển hình của chúng.
(Danh sách các ngành công nghiệp liên quan sẽ được trình bày
trong hướng dẫn 2)

Làng nghề
Các làng nghề có tiềm năng ô nhiễm đất và nước ngầm cao
cần được đăng ký bằng cách tập trung vào các đơn vị sử dụng
tương đương hoặc bằng nhau. Các ví dụ sẽ được đưa ra trong
phần 2 của sách hướng dẫn.
Bãi rác thải
Các khu vực nơi chất thải (chất thải công nghiệp, thương mại,
y tế, sinh hoạt...) được thải ra phải được xác định. Các bãi rác
thải phải được lập hồ sơ và phân loại theo các loại như sau nếu
cần:
— Chất đống
Bằng cách chất đống, tất cả các bãi rác thải được tổng hợp,
nơi vật liệu được chất đống lên mặt đất tự nhiên. Điều
này có thể được thực hiện bởi một hoạt động được lập kế
hoạch, có hệ thống, ví dụ, san lấp mặt bằng và chuẩn bị
mặt bằng xây dựng (mặt bằng cơ sở) và để xây dựng các
bãi chôn lấp, đập hoặc đê. Mặt khác, có thể chọn một cách
thức “bừa bãi” các bãi được gọi là bãi chôn lấp “không kiểm
soát”, các bãi đổ thải của các tòa nhà, xà bần và các chất thải
vật liệu tạm thời khác, chủ yếu là diện tích nhỏ.
— Chôn lấp
Điều này liên quan đến hình dạng rỗng tự nhiên hoặc nhân
tạo, ví dụ: khu vực trũng, hố, rãnh, lưu vực... được lấp đầy
với vật liệu.
Khu vực chứa
Các khu chứa sẽ được lập hồ sơ như một loại đối tượng thêm
nữa. Chúng được định nghĩa là khu vực nơi hàng hóa liền
khối hoặc vật liệu rời (một phần không được quy định chi tiết)
được lưu trữ. Điều 22 của Tông tư 60/2015/TT-BTNMT quan
tâm đặc biệt đến các cơ sở lưu giữ thuốc bảo vệ thực vật.
Khu vực sử dụng nhiều phân bón hữu cơ và thuốc bảo vệ
thực vật (bao gồm các khu sản xuất nuôi trồng thủy sản)
Ngoài các cơ sở lưu trữ thuốc bảo vệ thực vật, có những khu
vực khác nơi có một lượng lớn phân hữu cơ được sử dụng.
Ngoài ra, các khu nuôi trồng thủy sản cũng cần được cân nhắc
do các loại thuốc và hóa chất có thể được sử dụng, cũng như
nước thải của chúng và có thể gây ô nhiễm đất.1⁶,1⁷,1⁸

1⁶ Weston, D.P. (2000)
1⁷ FAO (2015)
1⁸ Lupi, Carlo (2015)
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6. Phương PháP và
nguồn thông tin Để LậP
hồ sơ các khu vực bị ô
nhiễm tại việt nam
Về cơ bản, chỉ có một vài nguồn dữ liệu, nếu có, có sẵn trực
tiếp để cung cấp thêm thông tin về
— Các khu vực một phần của một địa điểm có thể bị ô nhiễm,
— Ô nhiễm có liên quan,
— Tời gian hoặc khoảng thời gian mà thiệt hại tiềm ẩn đã gây ra.
Đối với điều tra liên quan đến một địa điểm thực tế, điều này
có nghĩa là chỉ trong trường hợp đặc biệt, các khu vực trong
một địa điểm không hoạt động bị nghi ô nhiễm có thể được
xác định vị trí trực tiếp về mặt không gian và phân loại theo
thứ tự thời gian cũng như theo loại ô nhiễm.
Teo nguyên tắc, các khu vực này phải được xác định vị
trí và phân loại một cách gián tiếp, cụ thể là thông qua việc
phát hiện tất cả các mục đích sử dụng và hoạt động có khả
năng gây ô nhiễm. Teo điều 22 của Tông tư 60/2015/TTBTNMT, các hình thức sử dụng và hoạt động gây ô nhiễm
tiềm tàng này có thể được tìm thấy tại:
— Khu công nghiệp và làng nghề, các khu sản xuất và chế
biến quặng,
— Bải rác thải (chất thải công nghiệp, thương mại, y tế, sinh
hoạt…) và các bãi chôn lấp chất thải,
— Khu vực trồng và nhân giống các sản phẩm nước,
— Khu vực sử dụng lượng lớn phân bón hữu cơ và thuốc bảo
vệ thực vật,
— Cơ sở lưu trữ thuốc bảo vệ thực vật,
Tai nạn hoặc các trường hợp thiệt hại khác cũng như các khu
vực có hoạt động quân sự không được liệt kê trong Điều 22
của Tông tư 60/2015/TT-BTNMT, nhưng cũng phải được
tính đến.

Trong điều tra liên quan đến một địa điểm thực tế, bốn
phương pháp đã được chứng minh đặc biệt hiệu quả:
1. Nghiên cứu hồ sơ lưu trữ với đánh giá các tài liệu chưa in
và in thu được trong hồ sơ lưu trữ công cộng và hồ sơ lưu
trữ của công ty và trong sổ đăng ký chính thức (cũ),
2. Lập bản đồ đa thời gian, ví dụ như đánh giá bản đồ và ảnh
chụp từ trên không của các chủ thể khác nhau và thời gian
xuất xứ, đặc biệt là
— Đánh giá các ấn bản đầu tiên và các bản đồ địa hình
chính thức với tỷ lệ 1: 25.000 và lớn hơn,
— Giải đoán ảnh chụp từ trên không có sẵn từ trên
không, tuyến đường và hướng bay khác.
3. Phỏng vấn các nhân chứng đương thời, ví dụ như chủ sở
hữu địa điểm cũng như chủ sử dụng trước đây và hiện tại.
4. Kiểm tra địa điểm để hiểu tình hình hiện tại.
Nhìn chung, việc áp dụng chỉ một trong các phương pháp được đề
cập là không đủ. Trong Phụ lục 2 của Tông tư 30/2016/TT- BTNMT, theo Điều 6, các phương pháp này được liệt kê chi tiết ngoại
trừ phương pháp lập bản đồ đa thời gian.
Trong thực tế của Đức một sự kết hợp của phương pháp đầu
tiên và thứ hai đã chứng minh là thành công nhất. Phỏng vấn các
nhân chứng đương thời chỉ được khuyến nghị nếu thông tin chi
tiết không thể thu được từ nghiên cứu hồ sơ lưu trữ, đánh giá hồ
sơ tài liệu hoặc lập bản đồ đa thời gian. Tuy nhiên, ở Việt Nam,
phỏng vấn chắc chắn sẽ là một công cụ quan trọng hơn do sự hạn
chế về tài liệu, bản đồ và ảnh chụp từ máy bay.
Nếu có thể, những phát hiện của việc lập hồ sơ nên được bổ
sung bằng một cuộc kiểm tra tại địa điểm. Kiểm tra địa điểm cũng
có thể là một trong những phương pháp cơ bản để đăng ký các
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khu vực bị ô nhiễm. Kinh nghiệm ở Việt Nam cho thấy rằng hai
phương pháp đầu tiên (nghiên cứu hồ sơ lữu trữ và lập bản đồ đa
thời gian) không thể áp dụng được ở từng khu vực vì thiếu thông
tin. Do đó, việc kiểm tra địa điểm kết hợp với phỏng vấn là những
phương pháp hứa hẹn nhất tại nhiều khu vực của Việt Nam, mặc
dù phương pháp nghiên cứu hồ sơ lưu trữ và lập bản đồ đa thời
gian ở bất kỳ nơi nào có thể đều được khuyến khích sử dụng.

6.1 nghiên cứu hồ sơ Lưu trữ và Đánh giá hồ sơ
tài Liệu
Trong quá trình sử dụng, hồ sơ tài liệu với thông tin có thể
sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến môi trường
đã được tổng hợp. Các nguồn dữ liệu này - tùy thuộc vào địa
điểm cụ thể - tương đối toàn diện.
Ví dụ điển hình của các hồ sơ tài liệu như vậy có thể được
đề cập:
— Giấy phép hoạt động,
— Đơn xin cấp phép xây dựng hoặc cải tạo nhà xưởng, công
trình cao tầng,
— Sơ đồ mặt bằng tương ứng và mặt bằng nhà máy tại các
thời điểm cụ thể của quá trình phát triển khu công nghiệp,
— Báo cáo sản xuất và báo cáo của các nhà máy khác,
— Tông tin về thiệt hại và các báo cáo liên quan đến tai nạn
kể cả thiệt hại do chiến tranh.

Việc đánh giá tài liệu này - thường xuyên được tổng hợp trong
nhiều thập niên - thường cung cấp thông tin quan trọng về
— Kho chứa của các tòa nhà, nhà máy và công năng của chúng,
— Tai nạn tiềm ẩn/ rò rỉ và các sự kiện khác như hoạt động
quân sự,
— Phương pháp sản xuất (liên quan đến các khu vực bị ô
nhiễm) và các công đoạn sản xuất công nghiệp khác và các
chuỗi công việc
— Hệ thống sở hữu (và thay đổi của chúng).
Để tìm hồ sơ tài liệu một cách hiệu quả, khuyến khích áp dụng
cách tiếp cận tìm kiếm thông tin từ các quy định chính thức
liên quan đến chuyển giao hồ sơ tài liệu về sử dụng và sở hữu
khu vực bị ô nhiễm. Kho tài liệu cần lưu trữ thường được sắp
xếp và lưu trữ theo nguyên tắc xuất xứ và địa điểm, chẳng
hạn như theo địa điểm nơi chúng được biên soạn.
Teo đó, trước hết nó phải được xây dựng lại, mà hoạt động
liên quan đến khu vực bị ô nhiễm (chủ yếu) không được thể
hiện bằng tiêu đề của hồ sơ. Sau đó, nó phải được xác định mà
cơ quan chức năng hoặc các phòng ban của doanh nghiệp đã xử
lý các quy trình có thể có liên quan đến khu vực bị ô nhiễm.
Sau đó, các kho lưu trữ hoặc văn phòng thông tin có
thẩm quyền lưu trữ hồ sơ của các địa điểm liên quan sẽ phải
được tìm thấy.

Bộ Nội vụ

Phòng Kiểm soát
Hồ sơ Lưu trữ Trung
ương

Cục Quản lý và Lưu trữ
Hồ sơ Nhà nước

Phòng Kiểm soát
Hồ sơ Lưu trữ Địa
phương

Ban Nhân sự

Trung tâm

Bảo tồn,
Phục hồi

Công nghệ
Thông tin

Ban Kế hoạch
Tài chính

Cơ quan giám sát
của Cục Quản lý và
Lưu trữ Hồ sơ Nhà
nước Việt Nam

Lưu trữ

Khoa học

Các Vấn
đề An
ninh

Trung tâm Lưu
trữ Quốc gia 1
Hà Nội

Khoảng 70 trung tâm lữu trữ của các tỉnh thành

Hình. 6: Cơ cấu lưu trữ tại Việt Nam (hình riêng)

Trung tâm
Lưu trữ
Quốc gia 2

Trung tâm
Lưu trữ
Quốc gia 3
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Sử dụng phương pháp này, cần chú ý đến thực tế rằng năng lực
quản trị ở cấp độ ra quyết định và ở các cơ quan trực thuộc cấp
vùng (có thể) đã thay đổi theo thời gian, ví dụ: thông qua cải
cách hành chính. Hơn nữa, tài liệu có thông tin liên quan đến
các khu vực bị ô nhiễm có thể không chỉ có sẵn ở một cấp độ,
tuy nhiên trong trường hợp truyền tải song song hồ sơ và tài liệu
cụ thể, trong lưu trữ ở các cấp quản lý hành chính khác nhau.
Điều tra liên quan đến một khu vực thường bắt đầu bằng
cách phát hiện các hồ sơ liên quan ở cấp địa phương. Hồ sơ lưu
trữ hoặc đăng ký chính thức (cũ) nào được ưu tiên tham vấn
thường ít bị ràng buộc và chỉ được quyết định tùy thuộc vào các
điều kiện cơ bản cụ thể của từng trường hợp. Nếu doanh nghiệp
có một bộ hồ sơ lữu trữ của một địa điểm được điều tra và việc
tiếp cận với bộ hồ sơ đó được cho phép, thì việc tìm kiếm nên
bắt đầu ở cấp độ này trong bất cứ trường hợp nào.
Nếu nghiên cứu ở cấp địa phương cho thấy có những
khoảng trống rõ ràng trong tài liệu của một địa điểm tương ứng,
việc tiếp tục tìm kiếm trong hồ sơ lưu trữ của cơ quan thẩm
quyền cấp vùng và quốc gia phải được cân nhắc.
Các loại điều tra cần xem xét gồm:
– Định vị địa điểm; gồm vị trí và phần mở rộng,
– Điều kiện pháp lý; gồm quyền sở hữu và đối tượng sử dụng khác,
– Nguyên vật liệu của nhà máy và tòa nhà trong quá trình phát
triển về không gian và thời gian,
– Quy trình công nghiệp,
– Khối lượng nguyên liệu được xử lý, sản xuất hay chế biến,
– Tai nạn bao gồm thiệt hại do chiến tranh,
– Bãi thải và bãi chôn lấp nội bộ của khu vực bị ô nhiễm.

6.2 Đánh giá Đa thời gian bẢn Đồ và Ảnh chụP từ
trên không
Lập bản đồ đa thời gian bao gồm một phân tích kết hợp các
bản đồ (nhất là bản đồ địa hình chính thức, cũng như các bản
đồ khác) và ảnh chụp từ trên không trong một vài giai đoạn.
Với việc đánh giá các khu vực này, tái tạo nguồn thông tin không chỉ diễn ra trên một mốc thời gian mà còn - đa thời
gian - nguồn gốc, ngày tháng, địa điểm và các khía cạnh của
các ô nhiễm đất có thể được điều tra.
Giá trị thông tin của bản đồ địa hình là giá trị tổng hợp
và nó thấp hơn hẳn so với giả trị của ảnh chụp từ trên không.
Tỷ lệ càng lớn thì bản đồ càng thích hợp để lập hồ sơ. Phù hợp
nhất là tỷ lệ 1: 5.000, tiếp theo là tỷ lệ 1: 10.000 và 1: 25.000.
Ảnh chụp từ trên không cơ bản là chính xác hơn bản đồ.
Chúng ghi lại toàn bộ thông tin chi tiết của một địa điểm mà
không tổng hợp điều kiện và hình thái bên ngoài tại thời điểm
chụp ảnh (xem Hình 7).

Hình. 7: Tông tin chi tiết của một
ảnh chụp từ trên không với tỷ lệ
khoảng 1:15.000 (bên trái), tương
ứng với ảnh hình ảnh trích xuất
của một bản đồ địa hình (bên phải)
(DỰ ÁN VIỆT ĐỨC CƠ SỞ KHOA
HỌC PHỤC VỤ XÂY DỰNG HỒ SƠ
ĐỊA CHÍNH CÁC KHU VỰC BỊ Ô
NHIỄM TẠI VIỆT NAM.
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Bằng cách ghi lại các bãi chôn lấp và chất thải, kết quả của các
hoạt động quân sự, cũng như các công trình xung quan tòa
nhà và kho bãi của các nhà máy thông qua đánh giá mặt bằng
nhà máy, ảnh trên không có thể cung cấp thông tin liên quan
cho việc đánh giá các khu vực bị ô nhiễm.
Ảnh chụp từ trên không là hình ảnh phối cảnh trung tâm,
do đó trong mỗi trường hợp không phản ánh phần địa hình
được chụp, mà ít nhiều đều bị biến dạng mạnh khi thể hiện bố
cục. Chúng phụ thuộc vào tương quan chiều cao của địa hình
và góc nghiêng trục ảnh của máy ảnh. Ngoài ra tỷ lệ của một
ảnh và cùng một ảnh cũng không có sự đồng nhất. Nó lớn hơn
ở những khu vực có độ cao lớn và nhỏ hơn ở khu vực có độ
cao nhỏ. Ngoài ra, giá trị chuẩn của tỷ lệ không bao giờ đồng
nhất khi thể hiện giá trị thực. Đó là lý do tại sao dữ liệu tỷ lệ
phải được hiểu là giá trị trung bình và được làm tròn.
Một mặt, khả năng hiển thị các tòa nhà, nhà máy và các
đối tượng khác trên ảnh chụp trên không phụ thuộc vào tỷ lệ,
chất lượng ảnh của vật liệu ảnh (độ nhạy với ánh sáng và lựa
chọn thông số) và điều kiện khí quyển tại thời điểm chụp.
Mặt khác, khả năng hiển thị phụ thuộc vào loại ảnh chụp
từ trên không. Ảnh chụp từ trên không với sự hỗ trợ của máy
ảnh photo-grammatic với các trục ảnh gần như thẳng đứng
(ảnh dọc) - như trong trường hợp bay cho mục đích khảo sát
- và chồng lên các ảnh riêng lẻ theo hướng bay (gọi là vòng
cuối) đặc biệt phù hợp. Với sự trợ giúp của phần mềm đặc biệt
(ví dụ: Trình tạo ảnh Stereo, miễn phí), ảnh có thể được hiển
thị như là mô hình không gian ba chiều và có thể được đánh
giá định lượng.
Tính năng nhận dạng quan trọng nhất của một bãi thải là
sự thể hiện không gian ba chiều của chúng. Nó đôi khi bị gây
ra bởi bóng râm trong các bức ảnh. Để đánh giá ảnh chụp từ
trên không, sự hình thành bóng râm về cơ bản là không mong
muốn. Các chuyến bay khảo sát chủ yếu được thực hiện vào
giữa trưa, do đó sự hình thành bóng râm thường chỉ ở mức
tối thiểu. Đó là lý do tại sao các bãi thải cũ có chiều cao không
đáng kể rất ít khi tạo ra bóng râm, điều này làm cho tính năng
nhận dạng của chúng chỉ có tầm quan trọng và độ tin cậy thấp
trong thực tế.

6.3 Phỏng vấn
Nếu phỏng vấn mang lại kết quả hữu ích, nó phải đảm bảo
rằng những người được hỏi có hiểu biết đặc biệt và cũng
tương ứng về khu vực đó. Ngoài ra, họ cần phải có trí nhớ
đáng tin cậy và, không kém phần quan trọng, họ phải sẵn sàng
cung cấp thông tin một cách cở mở về các tiến trình và sự kiện
liên quan đến môi trường.
Mặc dù, trong nhiều trường hợp thực tế, nhìn chung để
tìm ra nhân chứng hiện thời đáp ứng phần lớn hồ sơ yêu cầu

này không phải là vấn một việc làm quá khó, tuy nhiên thực tế
cho thấy để tìm đối tác phỏng vấn phù hợp có hiểu biết thực tế
về những sự kiện đã xảy ra từ lâu trong quá khứ, đáp ứng được
hồ sơ yêu cầu là cả một vấn đề.
Trước khi thực hiện phỏng vấn với các nhân chứng hiện tại,
nội dung của câu hỏi cho các trường hợp cá nhân phải được
ấn định. Ở đây cần phân biệt giữa:
1. Câu hỏi chính: Liên quan một cách có chủ ý đến các sự kiện
cụ thể của khu vực mà không có thông tin hoặc thông tin
không đầy đủ, mâu thuẫn hoặc không rõ ràng trước khi đặt
câu hỏi
2. Câu hỏi đối chứng: Liên quan đến những phát hiện đã biết
và là cơ sở để đánh giá và đánh giá hiểu biết đặc biệt và trí
nhớ của người được phỏng vấn.
3. Câu hỏi chung liên quan đến người được phỏng vấn: Bổ
sung cho câu hỏi đối chứng, loại câu hỏi này nhằm đánh giá
xem người được phỏng vấn có quen thuộc với một khu vực
tương ứng và họ liên quan như thế nào đến khu vực đó.
Sau khi nội dung của phỏng vấn được ấn định, một phiếu
phỏng vấn phù hợp phải được lựa chọn
Phỏng vấn bằng văn bản với một trình tự cố định, các
câu hỏi được xây dựng sẵn và hầu hết các câu trả lời chuẩn,
đặc biệt liên quan đến nhu cầu về thời gian và chi phí, là một
sự thay thế tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, hình thức phỏng
vấn chuẩn hóa này hiếm khi phù hợp để thu thập thông tin cá
nhân còn thiếu và để loại bỏ các mâu thuẫn hoặc không chắc
chắn trong tài liệu dữ liệu. Nó dùng để để xác nhận hoặc bác
bỏ các sự kiện, nhưng không dùng để thu thập thông tin mới
và bổ sung.
Đó là lý do tại câu hỏi đối dành cho các nhân chứng hiện
tại trong các cuộc điều tra liên quan đến một khu vực lại
không nên chuẩn hóa, mà nên thực hiện dưới dạng "câu hỏi
mở" dưới hình thức gọi là phỏng vấn sâu có ghi âm. Trong
loại phỏng vấn này, cần khuyến khích người được phỏng phản
ứng linh hoạt theo kiến thức, kinh nghiệm và trí nhớ cá nhân
cụ thể của họ. Do đó, sẽ thu được kết quả khác biệt hơn so với
câu hỏi chuẩn hóa.
Tuy nhiên, kết quả đặt câu hỏi nhân chứng hiện tại - ngay
cả khi được chuẩn bị và thực hiện một cách chuyên nghiệp –
phải luôn được đánh giá một cách nghiêm túc. Trong thực tế,
phỏng vấn có thể truyền đạt thông tin mới, có liên quan và do
đó góp phần bổ sung cho cơ sở dữ liệu của một cuộc điều tra
một khu vực. Tuy nhiên, phương pháp này chủ yếu áp dụng
cho các hình thức sử dụng và sự kiện gần đây hơn.
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6.4 kiểm tra hiện trường
Để hoàn thành điều tra một khu vực, việc kiểm tra chi tiết hiện
trường điều tra được khuyến khích thực hiện. Việc kiểm tra
hiện trường như vậy phục vụ thu thập tài liệu về hiện trạng
thực tế của một khu vực tương ứng và bổ sung kết quả tìm kiếm
nếu các biện pháp sau được coi là một phần của kiểm tra hiện
trường:
– Lập bản đồ ô nhiễm có thể nhận thấy để điều tra và đánh giá
ô nhiễm đất. Việc sử dụng một chiếc xẻng gập có thể hữu ích.
Tuy nhiên, cần kiểm tra trước xem liệu có cần ảnh chụp ở mặt
đất hay không (các biện pháp bảo vệ, xử lý chất thải…);
– Điều tra tiếp theo các đơn vị liên quan của một nhà máy
(các khu vực tách rời…) mà không nhận diện được trên ảnh
chụp trên không cũng như không được thể hiện trong sơ đồ
mặt bằng nhà máy;
– Đánh giá và phân loại các bãi thải vẫn còn nhìn thấy được
đối với thành phần vật liệu của chúng;
– Làm rõ các công năng chưa rõ của tòa nhà và nhà máy.
Ngoài ra, loại và trạng thái niêm phong và các thông số khác
liên quan đến đánh giá có thể được thu thập tùy theo từng
trường hợp cụ thể. Lý tưởng nhất, việc kiểm tra hiện trường
được thực hiện với sự tham gia của một người biết mà hiểu
rõ về hiện trường khu vực, nếu cần có thể kết hợp phỏng vấn
nhân chứng hiện thời.
Trong khi những lợi thế của việc kiểm tra hiện trường để
bổ sung các kết quả nghiên cứu và ghi lại hiện trạng là không
thể tranh cãi, thì tầm quan trọng của nó đối với điều tra một
khu vực thường được đánh giá quá cao. Nó không cần phải
được tiếp tục nhận xét rằng kiểm tra hiện trường, như một
nguyên tắc, chỉ có thể cung cấp một phần nhỏ thông tin về
lịch sử sử dụng của khu vực, cụ thể là điều kiện địa hình sau
khi nhà máy hoặc khu vực ô nhiễm bị đóng cửa
Những thay đổi của tòa nhà và kho vật liệu của nhà máy,
các bãi thải và khu chôn lấp quá khổ chỉ là một vài ví dụ cho
thấy những nơi này không thể điều tra bằng kiểm tra hiện
trường. Những gì có thể đánh giá khi kiểm tra hiện trường
là các biện pháp an toàn công nghiệp, đây là vấn đề lúc nào
cũng cần phải quan tâm.

Việc kiểm tra hiện trường theo Tông tư 30/2016/TT- BTNMT có thể và phải được sử dụng để lấy một số mẫu đất tại các
vị trí có khả năng bị ô nhiễm. Nếu có thể tiếp cận, máy đo phổ
kế XRF di động có thể được sử dụng trước khi mẫu được đưa
đến các điểm định vị, nơi ô nhiễm có khả năng xảy ra cao nhất
và mẫu đất có thể cung cấp được nhiều thông tin nhất.

6.5 kết Luận về Phương PháP LậP hồ sơ khu vực
bị ô nhiễm
Trong khi kinh nghiệm cho thấy ở Việt Nam, nguồn dữ liệu trực
tiếp về ô nhiễm đất chỉ có sẵn trong từng trường hợp, hầu hết
các khu vực nghi ngờ bị ô nhiễm phải được định vị một cách
gián tiếp.
Trong số các phương pháp đánh giá gián tiếp, nghiên cứu hồ
sơ lưu trữ, phỏng vấn nhân chứng hiện tại, lập bản đồ đa thời
gian thông qua đánh giá bản đồ địa hình và ảnh trên không và
kiểm tra hiện trường là hiệu quả nhất. Tuy nhiên, các phương
pháp phải luôn được sử dụng kết hợp.
Nghiên cứu hồ sơ lưu kết hợp với lập bản đồ đa thời gian
là những công cụ thành công nhất để phát hiện điểm ô nhiễm
tiềm tàng tại Đức. Ở Việt Nam, hai phương pháp này không thể
áp dụng ở từng vùng vì dữ liệu và thông tin cần thiết thường bị
thiếu. Đây cũng là lý do tại sao mà phỏng vấn nhân chứng hiện
thời lại có vai trò nổi bật hơn ở Việt Nam.
Do đó, có thể kết luận rằng phương pháp kiểm tra hiện
trường kết hợp với phỏng vấn nhân chứng hiện thời ở nhiều
vùng của Việt Nam là những công cụ hứa hẹn nhất để thu được
thông tin toàn diện về các khu vực bị ô nhiễm.
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sổ tay này Được xây Dựng trong khuôn khổ Dự án
việt – Đức caPaviet
Dự án hợp tác “CapaViet – Xây dựng Năng lực và phát triển
cơ sở hạ tầng cho việc thành lập hồ sơ địa chính ô nhiễm đất
ở Việt Nam bằng ví dụ của tỉnh Bắc Ninh” có mục tiêu tăng
cường năng lực cho các cơ quan chức năng cấp tỉnh ở Việt
Nam trong việc đăng ký và đánh giá độc lập các khu vực bị ô
nhiễm.
Cùng với MSP - Tiến sĩ Mark, Tiến sĩ Schewe & Partner
GmbH và cơ quan môi trường cấp tỉnh (Sở Tài nguyên và Môi
trường), một bộ hồ sơ địa chính các khu vực bị ô nhiễm sẽ
được phát triển tại tỉnh Bắc Ninh. Các địa điểm có khả năng
xảy ra ô nhiễm sẽ được ghi lại trong ngân hàng dữ liệu và
trong GIS của các chuyên gia Đức và Việt Nam. Teo đó, cán
bộ liên quan của Sở TN&MT tỉnh Bắc Ninh sẽ học thực hành
bí quyết cần thiết lập hồ sơ đất bị ô nhiễm. Là dự án hàng đầu,
hồ sơ địa chính cho tỉnh Bắc Ninh có thể sử dụng như một mô
hình chuyển giao cho các tỉnh khác ở Việt Nam
Các khóa đào tạo về xây dựng hồ sơ địa chính sử dụng
các phương pháp phân tích di động để đánh giá kim loại nặng
trong đất làm tăng cường năng lực cho cán bộ các cơ quan
chức năng Việt Nam ở cấp tỉnh và cấp quốc gia.
Để hỗ trợ xây dựng hồ sơ địa chính ô nhiễm đất, các
chuyên gia ở Việt Nam sẽ được cung cấp các công cụ kỹ thuật
phân tích di động kim loại nặng và xây dựng hồ sơ địa chính,
hồ sơ sẽ được soạn thảo và phổ biến trong dự án. UfU sẽ tiếp
tục xây dựng một dự thảo quy định pháp lý về xác định quy
trình thủ tục đăng ký các khu vực ô nhiễm đất.
Là dự án tiếp nối của AnaViet, CapaViet được tài trợ bởi
công ty Exportinitiative Umwelttechnologien của Bộ Môi
trường, Bảo tồn Tiên nhiên và An toàn hạt nhân của Đức.
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