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UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

 

     Số: 680 /BC-STNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày 16 tháng 12 năm 2019 

 
 

BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện quan trắc môi trƣờng tỉnh Lạng Sơn năm 2019 

 
 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 
 

 

Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường 

và quản lý số liệu quan trắc môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 2526/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; 

Thực hiện nhiêṃ vụ quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn năm 2019, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết điṇh số 86/QĐ-STNMT ngày 

29/3/2019 V/v Phê duyêṭ dự toán chi sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2019 và đã 

phối hợp với đơn vị tư vấn chuyên ngành thưc̣ hiện quan trắc môi trường tỉnh 

với tần suất quan trắc 02 lần/năm.  

Trên cơ sở báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn, 

Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả với các nội dung chính như sau: 

I. NỘI DUNG QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG 2019 

1.1. Các thành phần, thông số quan trắc môi trƣờng gồm: 

- Vi khí hậu: Nhiệt độ; độ ẩm; tốc độ gió. 

- Tiếng ồn: Ồn tương đương LAeq. 

- Chất lượng không khí : NO2, SO2, CO, Bụi lơ lửng (TSP); hàm lượng chì. 

- Chất lượng nước mặt gồm: pH, DO, TSS, COD, BOD5, NH4
+
, NO2

-
, NO3

-

, PO4
3-

, Zn, Fe, Coliform. 

- Chất lượng nước dưới đất: pH, NH4
+
, Zn, Fe, NO2

-
, NO3

-
. 

- Chất lượng môi trường đất: As, Pb, Zn. 

1.2. Số lƣợng điểm quan trắc: Tổng số 129 điểm, trong đó: 

- Môi trường không khí, tiếng ồn: 40 điểm 

- Môi trường nước mặt: 32 điểm 
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- Môi trường nước dưới đất: 31 điểm 

- Môi trường đất: 26 điểm. 

1.3. Phạm vi và thời gian thực hiện: 

- Phạm vi thực hiện: Thực hiện quan trắc trên toàn bộ 11 huyện/thành phố 

của tỉnh Lạng Sơn bao gồm: TP.Lạng Sơn, huyện Cao Lộc, huyện Đình Lập, 

huyện Lộc Bình, huyện Văn Quan, huyện Bình Gia, huyện Bắc Sơn, huyện Chi 

Lăng, huyện Hữu Lũng, huyện Tràng Định và huyện Văn Lãng. 

- Thời gian thực hiện quan trắc: Thực hiện 02 đợt quan trắc trong năm 

+ Đợt 1: Từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2019 (Trong đó thực hiện quan trắc 

ngoại nghiệp vào tháng 4/2019); 

+ Đợt 2: Từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2019 (Trong đó thực hiện quan trắc 

ngoại nghiệp vào tháng 9/2019). 

II. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG TỈNH LẠNG SƠN 2019 

 2.1. Chất lƣợng các thành phần môi trƣờng tại thành phố Lạng Sơn 

 2.1.1. Chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn:  

 - Chất lượng môi trường không khí: Kết quả quan trắc môi trường không 

khí năm 2019 (02 đợt) các điểm, các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn 

cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng không khí xung quanh. So với năm 2018, chất lượng không khí, không có 

nhiều biến động. 

 - Tiếng ồn: Các điểm, các chỉ tiêu đo tiếng ồn năm 2019 đều nằm trong 

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

với năm 2018, mức ồn tại các điểm quan trắc có xu hướng tăng lên, tuy nhiên 

vẫn nằm trong giới hạn cho phép. 

 2.1.2. Chất lượng môi trường nước: 

 - Môi trường nước mặt: Kết quả quan trắc môi trường nước mặt năm 2019 

các điểm, các chỉ tiêu cơ bản nằm trong giới hạn cho phép so với QCVN 08-

MT:2015/BTNMT (B1) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. 

Tuy nhiên còn có một số chỉ tiêu phân tích vượt giới hạn cho phép, cụ thể: 

 + Hồ Phai Món (NM1): Kết quả quan trắc đợt 1 cho thấy, nước hồ bị phú 

dưỡng, hàm lượng ô xy hòa tan DO thấp (2,90mg/l); COD (nhu cầu ô xy hóa 

hóa học) vượt 1,9 lần; BOD5 (Nhu cầu ô xy hóa sinh học) vượt 2,14 lần; NH4
+
 

(Amoni) vượt 3,6 lần, các chỉ tiêu khác nằm trong giới hạn cho ph ép QCVN 08-

MT:2015/BTNMT (B1). Đợt 2: Chỉ tiêu COD vượt 1,8 lần, BOD5 vượt 2 lần, 

NH4+ vượt 3,1 lần; DO thấp (3,1mg/l). Các chỉ tiêu khác đều đạt quy chuẩn cho 

phép QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1). So với năm 2018, kết quả không có sự 

biến động nhiều, chất lượng nước hồ vẫn có dấu hiệu bị ô nhiễm hữu cơ. 

 + Sông Kỳ Cùng tại cầu ngầm (NM2): Đợt 1, các chỉ tiêu phân tích cơ bản 

đều nằm trong giới hạn cho phép ; Riêng hàm lượng TSS (Tổng rắn lơ lửng) 
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vượt 1,8 lần, hàm lượng NH4
+
 vượt 2,2 lần QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1). 

Đợt 2, đa số các chỉ tiêu đều thấp hơn quy chuẩn cho phép, riêng TSS vượt 1,36 

lần, NH4
+
 vượt 1,9 lần theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1). So với năm 

2018, kết quả không có sự biến động nhiều, chất lượng nước Sông vẫn có dấu 

hiệu bị ô nhiễm hữu cơ và hàm lượng chất rắn lơ lửng. 

+ Suối Lao Ly tại cầu Phố Muối (NM3): Đợt 1, Hàm lượng DO thấp 

(3,62mg/l), COD vượt 1,24 lần, BOD5 vượt 1,38 lần theo QCVN 08-MT:2015/ 

BTNMT (B1), các chỉ tiêu khác trong giới hạn cho phép . Đợt 2, Đa số các chỉ 

tiêu đều thấp hơn quy chuẩn cho phép, riêng BOD5 vượt 1,2 lần, NH4+ vượt 1,2 

lần, DO thấp (3,8mg/l) theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1). So với năm 

2018, chất lượng nước suối Lao Ly vẫn có dấu hiệu bị ô nhiễm hữu cơ, các 

thông số ô nhiễm đã giảm hơn so với các đợt quan trắc năm 2018. 

+ Hồ Phai Loaṇ (NM4): Đợt 1, Hàm lượng COD vượt 1,56 lần, BOD5 vượt 

1,58 lần, NH4
+
 vượt 2,84 lần theo quy điṇh của QCVN 08-MT:2015/BTNMT 

(B1), các chỉ tiêu k hác trong giới hạn cho phép . Đợt 2, Đa số các chỉ tiêu đều 

thấp hơn quy chuẩn cho phép; Riêng COD vượt 1,4 lần, BOD5 vượt 1,7 lần, 

NH4+ vượt 2,4 lần theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1). So với năm 2018, 

không biến động nhiều, nước vẫn có dấu hiệu bị ô nhiễm hữu cơ và hàm lượng 

chất rắn lơ lửng trong nước cao. 

+ Hồ Nà Tâm (NM5): Đợt 1, đa số các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho 

phép; Riêng COD vượt 1,5 lần QCVN 08-MT:2015/BTNMT(A2), BOD5 vượt 

2,1 lần. Đợt 2, Tất cả các chỉ tiêu  phân tích đều nằm trong giới haṇ cho phép 

theo quy điṇh của QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1). So với năm 2018, các chỉ 

tiêu phân tích có xu hướng giảm so với các đợt quan trắc năm 2018. 

- Môi trường nước dưới đất: Từ kết quả quan trắc môi trường nướ c dưới 

đất tại khu vực Thành phố Lạng Sơn năm 2019 cho thấy: Các chỉ tiêu phân tích 

đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT. So với 

năm 2018, chất lượng nước suối không có dấu hiệu bị ô nhiễm, tuy nhiên các chỉ 

tiêu phân tićh có xu hướng giảm so với các đợt quan trắc năm 2018. 

2.1.3. Chất lượng môi trường đất:  

Kết quả phân tích hàm lượng kim loại nặng trong đất Đợt 1 và Đợt 2 cho 

thấy các chỉ tiêu đều nằm trong QCVN 03-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất. So với 

năm 2018, chất lượng môi trường đất các chỉ tiêu phân tích có xu hướng giảm so 

với các đợt quan trắc năm 2018.  

2.2. Chất lƣợng các thành phần môi trƣờng tại huyện Cao Lộc: 

2.2.1. Chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn:  

- Chất lượng môi trường không khí: Nhìn chung chất lượng môi trường 

không khí trên địa bàn huyện Cao Lộc không có nhiều biến động, tất cả các chỉ 

tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT 

(trung bình 1 giờ) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung 

quanh. So với năm 2018, chất lượng môi trường không có nhiều biến động. 
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- Tiếng ồn: Tại các điểm quan trắc tiếng ồn đều nằm trong giới hạn cho 

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

So với năm 2018, mức ồn tại các điểm quan trắc không có nhiều biến động. 

2.2.2. Chất lượng môi trường nước: 

- Môi trường nước mặt: Nhìn chung chất lượng nước mặt các chỉ tiêu phân 

tích năm 2019 không có biến động nhiều, các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong 

giới hạn QCVN 08-MT:2015/BTNMT. So với năm 2018, chất lượng nước mặt 

có xu hướng được cải thiện tốt hơn. 

- Môi trường nước dưới đất: Nhìn chung chất lượng nước dưới đất huyện 

Cao Lộc các chỉ tiêu phân tích trong năm 2019 đều nằm trong giới hạn cho phép 

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

nước dưới đất.   

2.2.3. Chất lượng môi trường đất:  

Kết quả phân tích cho thấy hàm lượng các kim loại nặng trong đất năm 

2019 các vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Cao Lộc đều nằm trong giới hạn cho 

phép QCVN 03-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn 

cho phép của một số kim loại nặng trong đất. So với năm 2018, không có nhiều 

biến động. 

2.3. Chất lƣợng các thành phần môi trƣờng tại huyện Lộc Bình 

2.3.1. Chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn:  

- Chất lượng môi trường không khí: Tại các điểm quan trắc trên địa bàn 

huyện Lộc Bình các chỉ tiêu phân tích năm 2019 cho thấy các chỉ tiêu phân tích 

cơ bản đều nằm trong giới hạn QCVN 05: 2013/BTNMT (trung bình 1h). Riêng 

tại khu dân cư gần Mỏ than Na Dương; Khu dân cư thị trấn Na Dương có nồng 

độ bụi ở mức cao, tuy nhiên vẫn nằm trong giới hạn cho phép. So với năm 2018, 

chất lượng không khí không có nhiều biến động. 

- Tiếng ồn: Tiếng ồn tại các vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Lộc Bình 

năm 2019 đều nằm trong giới hạn QCVN 26:2010/BTNMT (từ 6h đến 21h). So 

với năm 2018, mức ồn tại các điểm không có nhiều biến động. 

2.3.2. Chất lượng môi trường nước: 

- Môi trường nước mặt: Chất lượng nước mặt tại huyện Lộc Bình các chỉ 

tiêu phân tích năm 2019 các chỉ tiêu phân tích cơ bản đều nằm trong giới hạn 

cho phép của QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1). Riêng tại suối Toòng Già có 

dấu hiệu ô nhiễm chỉ tiêu tổng chất rắn lơ lửng (TSS), cụ thể:  

+ Suối Toòng Già gần Nhà máy nhiệt điêṇ Na Dương (NM14): Đợt 1, Hàm 

lươṇg chất rắn lơ lửng TSS vượt 1,35 lần. Đợt 2, hàm lượng TSS vượt 1,16 lần. 

So với năm 2018, kết quả quan trắc năm 2019 ghi nhận giá trị TSS có xu hướng 

giảm mức độ bị ô nhiễm. 
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+ Suối Toòng Già gần khu vự c mỏ than Na Dương (NM16): Đợt 1, hàm 

lươṇg TSS vượt 1,12 lần.  Đợt 2, hàm lượng TSS vượt 1 lần. So với năm 2018, 

không có biến động nhiều, TSS giảm so với năm 2018. 

- Môi trường nước dưới đất: Các chỉ tiêu phân tích trong năm 2019 đều 

nằm tron g giới haṇ cho phép theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT. So với năm 

2018, kết quả quan trắc không có nhiều biến động, đều nằm trong giới hạn cho 

phép.  

2.3.3. Chất lượng môi trường đất:  

Kết quả phân tích cho thấy hàm lượng các kim loại nặng trong đất trên địa 

bàn huyện Lộc Bình các chỉ tiêu phân tích trong năm 2019 đều nằm trong giới 

hạn cho phép của QCVN 03-MT:2015/BTNMT. So với năm 2018, không có 

nhiều biến động nhiều, các chỉ tiêu có xu hướng tăng nhưng vẫn nằm trong giới 

hạn cho phép. Riêng chỉ tiêu Zn có xu hướng giảm và đều nằm trong giới hạn cho 

phép. 

2.4. Chất lƣợng các thành phần môi trƣờng tại huyện Đình Lập 

2.4.1. Chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn:  

- Chất lượng môi trường không khí: Tại các điểm quan trắc trên địa bàn 

huyện Đình Lập tất cả các chỉ tiêu phân tích trong cả 2 đợt quan trắc năm 2019 

cho thấy các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05: 

2013/BTNMT (trung bình 1h). So với năm 2018, chất lượng môi trường không 

khí huyện Đình Lập năm 2019 không có nhiều biến động. 

- Tiếng ồn: Tiếng ồn tại các vị trí quan trắc trên địa bàn huyện Đình Lập cả 

hai đợt năm 2019 đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 26:2010/ 

BTNMT (từ 6h đến 21h). So với năm 2018, mức ồn tại các điểm quan trắc ở 

huyện Đình Lập năm 2019 không có nhiều biến động. 

2.4.2. Chất lượng môi trường nước: 

- Môi trường nước mặt: Chất lượng nước các thủy vực quan trắc tại huyện 

Đình Lập tương đối tốt, các chỉ tiêu phân tích tại các tất cả các vị trí quan trắc 

đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1). So với 

năm 2018, kết quả quan trắc năm 2019 không có nhiều biến động, đều nằm 

trong giới hạn cho phép. 

- Môi trường nước dưới đất: Các chỉ tiêu phân tích trong cả 02 đơṭ quan 

trắc đều nằm trong giới haṇ cho phép theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT.  

2.4.3. Môi trường đất:  

Kết quả phân tích cho thấy hàm lượng các kim loại nặng ở các vị trí quan 

trắc trên địa bàn huyện đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 03-

MT:2015/BTNMT. So với năm 2018, kết quả quan trắc năm 2019 không có 

nhiều biến động, đều nằm trong giới hạn cho phép. 

2.5. Chất lƣợng các thành phần môi trƣờng tại huyện Chi Lăng: 

2.5.1. Chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn:  
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- Chất lượng môi trường không khí: Tại các điểm quan trắc trong năm 2019 

các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05: 

2013/BTNMT (trung bình 1h). Tuy nhiên tại một số vị trí có hàm lượng bụi lơ 

lửng cao (vẫn nằm trong giới hạn cho phép) bao gồm: Khu dân cư gần khu công 

nghiệp Đồng Bành; Khu dân cư thị trấn Chi Lăng. So với năm 2018, chất lượng 

không khí không có nhiều biến động. 

- Tiếng ồn: Tiếng ồn tại các vị trí quan trắc, các chỉ tiêu đều nằm trong giới 

hạn QCVN 26:2010/BTNMT (từ 6h đến 21h). So với năm 2018, mức ồn tại các 

điểm quan trắc năm 2019 không có nhiều biến động. 

2.5.2. Chất lượng môi trường nước: 

- Môi trường nước mặt: Từ kết quả quan trắc và phân tích chất lươṇg môi 

trường nước măṭ các thông số phân tích đều nằm trong giới hạn QCVN 08-

MT:2015/BTNMT (B1). So với năm 2018 là chất lượng nước mặt có xu hướng 

được cải thiện tốt hơn. 

- Môi trường nước dưới đất: Chất lượng nước dưới đất huyện Chi Lăng tại 

các vị trí quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 09-

MT:2015/BTNMT.  

2.5.3. Chất lượng môi trường đất:  

Kết quả phân tích hàm lượng kim loại nặng trong đất các chỉ tiêu phân tích 

trong năm 2019 các vị trí quan trắc đều thấp hơn nhiều lần so với giới hạn cho 

phép của QCVN 03-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới 

hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất. So với năm 2018, không có 

nhiều biến động, đều trong giới hạn cho phép. 

2.6. Chất lƣợng các thành phần môi trƣờng tại huyện Hữu Lũng 

2.6.1. Chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn:  

- Chất lượng môi trường không khí: Tại các điểm quan trắc, các chỉ tiêu 

phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05: 2013/BTNMT (trung 

bình 1h). Tuy nhiên tại Khu dân cư xã Đồng Tiến có hàm lượng bụi lơ lửng cao 

nhưng vẫn nằm trong giới hạn. So với năm 2018, chất lượng môi trường không 

khí được cải thiện tốt hơn. 

- Tiếng ồn: Tại các vị trí quan trắc trên địa bàn cả hai đợt nằm trong giới 

hạn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT(từ 6h đến 21h). So với năm 2018, 

mức ồn tại các điểm quan trắc không có nhiều biến động. 

2.6.2. Chất lượng môi trường nước:  

- Môi trường nước mặt: Chất lượng nước sông Thương, sông Trung và 

suối tại thôn Đồng Lão các chỉ tiêu phân tích trong năm 2019 các chỉ tiêu đều 

nằm trong giới hạn cho phép của của QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1). So với 

năm 2018, các chỉ tiêu phân tích không có nhiều biến động. 

- Môi trường nước dưới đất: Chất lượng nước dưới đất các chỉ tiêu phân tích 

trong năm 2019 Các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn QCVN 09-
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MT:2015/BTNMT. So với năm 2018, chất lượng nước dưới đất không có nhiều 

biến động. 

2.6.3. Chất lượng môi trường đất:  

Kết quả phân tích các chỉ tiêu phân tích trong năm 2019 các chỉ tiêu đều 

nằm trong giới hạn QCVN 03-MT:2015/ BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất. So với năm 2018, 

chất lượng đất có xu hướng được cải thiện tốt hơn (năm 2018, đợt 1 ghi nhận vị 

trí đất tại khu vực Ba Nàng, xã Cai Kinh có chỉ tiêu Pb vượt giới hạn cho phép). 

2.7. Chất lƣợng các thành phần môi trƣờng tại huyện Văn Quan 

2.7.1. Chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn:  

- Chất lượng môi trường không khí: Nhìn chung chất lượng môi trường 

không khí các chỉ tiêu phân tích trong năm 2019 các thông số quan trắc đều thấp 

hơn so với giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT (trung bình 1h). So 

với năm 2018, kết quả quan trắc năm 2019 không có nhiều biến động. 

- Tiếng ồn: Tại 2 vị trí quan trắc độ ồn năm 2019 đều nằm trong giới hạn 

cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT (từ 6h đến 21h). So với năm 2018, kết 

quả quan trắc năm 2019 không có nhiều biến động. 

2.7.2. Chất lượng môi trường nước: 

- Môi trường nước mặt: Các mẫu nước mặt các chỉ tiêu phân tích trong năm 

2019 đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 08-MT: 2015/BTNMT (B1). So 

với năm 2018, kết quả quang trắc năm 2019 không có nhiều biến động. 

- Môi trường nước dưới đất: Chất lượng nước dưới đất huyện Văn Quan tất 

cả các chỉ tiêu phân tích trong năm 2019. Các thông số quan trắc nằm trong giới 

hạn cho phép của QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng nước dưới đất. So với năm 2018, kết quả quang trắc năm 2019 

không có nhiều biến động. 

2.7.3. Chất lượng môi trường đất:  

Kết quả phân tích tất cả các chỉ tiêu phân tích trong năm 2019 các vị trí quan 

trắc đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 03-MT:2015/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất. 

So với năm 2018, kết quả quan trắc năm 2019 không có nhiều biến động. 

2.8. Chất lƣợng các thành phần môi trƣờng tại huyện Bình Gia 

2.8.1. Chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn:  

- Chất lượng môi trường không khí: Tại các vị trí quan trắc, các chỉ tiêu phân 

tích trong năm 2019 đều thấp hơn nhiều lần giới hạn QCVN 05:2013/BTNMT 

(trung bình 1h). So với năm 2018, kết quả quan trắc năm 2019 không có nhiều biến 

động. 
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- Tiếng ồn: Tại các vị trí quan trắc độ ồn các chỉ tiêu phân tích trong năm 

2019 đều nằm trong giới hạn QCVN 26:2010/BTNMT (từ 6h đến 21h). So với 

năm 2018, kết quả quan trắc năm 2019 không có nhiều biến động. 

2.8.2. Chất lượng môi trường nước: 

- Môi trường nước mặt: Chất lượng nước mặt huyện Bình Gia các chỉ tiêu phân 

tích trong năm 2019 các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn QCVN 08-

MT:2015/BTNMT (B1).  So với năm 2018,  kết quả quang trắc năm 2019 không có 

nhiều biến động.  

- Môi trường nước dưới đất: Tại các vị trí quan trắc, các chỉ tiêu phân tích 

trong năm 2019 các chỉ tiêu phân tích về chất hữu cơ và kim loại nặng nằm trong giới 

hạn QCVN 09-MT:2015/BTNMT. So với năm 2018, kết quả quang trắc năm 2019 

không có nhiều biến động. 

2.8.3. Chất lượng môi trường đất:  

Kết quả phân tích các mẫu đất trên địa bàn huyện Bình Gia trong năm 2019 

cho thấy tất cả các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

03-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một 

số kim loại nặng trong đất. So với năm 2018, kết quả quan trắc năm 2019 không có 

nhiều biến động. 

2.9. Chất lƣợng các thành phần môi trƣờng tại huyện Bắc Sơn 

2.9.1. Chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn:  

- Chất lượng môi trường không khí: Tại các vị trí quan trắc, các chỉ tiêu phân 

tích trong năm 2019 đều thấp hơn nhiều so với giới hạn cho phép của QCVN 05: 

2013/BTNMT (trung bình 1h). So với năm 2018, kết quả quan trắc năm 2019 

không có nhiều biến động. 

- Tiếng ồn: Tại các vị trí quan trắc độ ồn cả hai đợt đều nằm trong giới hạn 

cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT (từ 6h đến 21h). So với năm 2018, kết 

quả quan trắc năm 2019 không có nhiều biến động. 

2.9.2. Chất lượng môi trường nước: 

- Môi trường nước mặt: Chất lượng nước mặt tại huyện Bắc Sơn các chỉ 

tiêu phân tích trong năm 2019. Các chỉ tiêu phân tích tại các vị trí quan trắc đều 

nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1). So với 

năm 2018, giá trị các thông số trong nước mặt có xu hướng tăng, nhưng đều nằm 

trong giới hạn cho phép.  

- Môi trường nước dưới đất: Chất lượng nước dưới đất các chỉ tiêu phân 

tích trong năm 2019. Các chỉ tiêu phân tích tại các vị trí đều nằm trong giới hạn 

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

nước dưới đất. So với năm 2018, kết quả quang trắc năm 2019 không có nhiều 

biến động. 

2.9.3. Chất lượng môi trường đất:  
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Kết quả phân tích cho thấy hàm lượng các kim loại nặng trong đất đều nằm 

trong giới hạn QCVN 03-MT:2015/ BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất.  

2.10. Chất lƣợng các thành phần môi trƣờng tại huyện Tràng Định 

2.10.1. Chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn:  

- Chất lượng môi trường không khí: Tại các vị trí quan trắc, tất cả các chỉ 

tiêu phân tích trong năm 2019 các chỉ tiêu phân tích đều thấp hơn giới hạn 

QCVN 05: 2013/BTNMT (trung bình 1h). So với năm 2018, kết quả quan trắc 

năm 2019 không có nhiều biến động. 

- Tiếng ồn: Tại các vị trí quan trắc độ ồn các chỉ tiêu phân tích trong năm 

2019 đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT (từ 6h đến 

21h). So với năm 2018, kết quả quan trắc năm 2019 không có nhiều biến động. 

2.10.2. Chất lượng môi trường nước: 

- Môi trường nước mặt: Chất lượng nước mặt các chỉ tiêu phân tích trong 

năm 2019 đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 08-MT:2015/BTNMT 

(B1). So với năm 2018, chất lượng nước mặt có xu hướng tốt hơn. 

- Môi trường nước dưới đất: Chất lượng nước dưới đất các chỉ tiêu phân 

tích trong năm 2019 về chất hữu cơ và kim loại nặng đều nằm trong giới hạn 

QCVN 09-MT:2015/BTNMT. So với năm 2018, kết quả quang trắc năm 2019  

không có nhiều biến động. 

2.10.3. Chất lượng môi trường đất:  

Kết quả phân tích cho thấy hàm lượng các kim loại nặng trong đất tại các 

vị trí quan trắc năm 2019 đều nằm trong giới hạn QCVN 03-MT:2015/BTNMT 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng 

trong đất. So với năm 2018, kết quả quang trắc năm 2019 không có nhiều biến 

động. 

2.11. Chất lƣợng các thành phần môi trƣờng tại huyện Văn Lãng 

2.11.1. Chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn:  

- Chất lượng môi trường không khí: Tại các vị trí quan trắc, các chỉ tiêu phân 

tích trong năm 2019 đều thấp hơn giới hạn cho phép của QCVN 05: 

2013/BTNMT (trung bình 1h). So với năm 2018, kết quả quan trắc năm 2019 

không có nhiều biến động. 

- Tiếng ồn: Tại các vị trí quan trắc độ ồn các chỉ tiêu phân tích trong năm 

2019 đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT. So với 

năm 2018, kết quả quan trắc năm 2019 không có nhiều biến động. 

2.11.2. Chất lượng môi trường nước: 

- Môi trường nước mặt: Kết quả phân tích nước mặt tại sông Kỳ Cùng sau 

thi chảy qua Thị trấn Na Sầm các chỉ tiêu phân tích trong năm 2019 cơ bản có 

chất lượng tốt. Tuy nhiên đối với vị trí nước suối tại thôn Nà Loòng, xã Tân Mỹ 
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bị ô nhiễm hữu cơ, cụ thể: Đợt 1, có chỉ  tiêu COD vượt 1,22 lần, BOD5 vượt 

1,57 lần, TSS vượt 1,14 lần. Đợt 2, chỉ tiêu COD vượt 1,1 lần, BOD5 vượt 1,2 

lần, TSS vượt 1 lần theo quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1). So với 

năm 2018, chất lượng nước suối tại thôn Nà Loòng, xã Tân Mỹ có dấu hiệu bị ô 

nhiễm hữu cơ, nhưng giá trị thông số ô nhiễm có xu hướng giảm. 

- Môi trường nước dưới đất: Chất lượng nước dưới đất huyện Văn Lãng các 

chỉ tiêu phân tích trong năm 2019 về chất hữu cơ và kim loại nặng tại các vị trí 

quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 09-MT:2015/BTNMT. 

So với năm 2018, kết quả quang trắc năm 2019 không có nhiều biến động. 

2.11.3. Chất lượng môi trường đất:  

Kết quả phân tích hàm lượng các kim loại nặng trong đất tại các vị trí quan 

trắc đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 03-MT:2015/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất. 

So với năm 2018, kết quả quang trắc năm 2019 không có nhiều biến động. 

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1. Kết luận: 

Báo cáo quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn năm 2019 được thực hiện với 

mục tiêu đánh giá hiêṇ traṇg ch ất lượng môi trường trên địa bàn toàn tỉnh Lạng 

Sơn; thưc̣ hiêṇ đo đạc , phân tích chất lượng môi trường không khí , tiếng ồn , 

nước mặt , nước dưới đất và môi trường đất tại 11 huyện, thành phố. Công tác 

khảo sát, lấy mẫu phân tích các thành phần môi trường đảm bảo đúng theo tiến 

độ đã được phê duyệt. Công tác lập báo cáo, thông tin kết quả quan trắc của các 

đợt, được thực hiện ngay khi có kết quả phân tích. Trên cơ sở phân tích và đánh 

giá trong báo cáo quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn năm 2019 cho thấy:  

4.1.1. Chất lƣợng môi trƣờng không khí, tiếng ồn: 

- Chất lượng môi trường không khí: Nhìn chung chất lươṇg môi trường 

không khí trên điạ bàn tỉnh Laṇg Sơn năm 2019 vâñ tương đối tốt , nồng độ bụi 

và các chất khí độc trong môi trường không khí tại các điểm quan trắc trong năm 

2019 đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép theo quy định của QCVN 

05:2013/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung 

quanh (trung bình 1 giờ). So với kết quả quan trắc môi trường năm 2018 thì chất 

lượng môi trường không khí trong năm 2019 có xu hướng tốt lên. 

- Tiếng ồn: Tại các điểm quan trắc trên điạ bàn tỉnh Laṇg Sơn , mức ồn đều 

có giá trị nằm trong giới hạn cho phép đối với các khu dân cư theo quy định của 

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

4.1.2. Chất lƣợng môi trƣờng nƣớc: 

- Chất lượng môi trường nước mặt: 

Chất lượng môi trường nước mặt của tỉnh Lạng Sơn tương đối tốt, các chỉ 

tiêu phân tích trong năm 2019 phần đa vị trí quan trắc nằm trong giới hạn cho 

phép của QCVN 08-MT: 2015/BTNMT (B1). Tuy nhiên, tại một số thủy vực bị 
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ô nhiễm chất hữu cơ như: Hồ Phai Món, phường Hoàng Văn Thụ; sông Kỳ Cùng 

tại Cầu Ngầm, phường Chi Lăng; suối Lao Ly tại Cầu Phố Muối, phường Tam 

Thanh; hồ Phai Loạn, phường Tam Thanh của Thành phố Lạng Sơn; suối Toòng 

Già gần mỏ than Na Dương và nhiệt điện Na Dương thị trấn Na Dương; nước suối 

tại thôn Nà Loòng, xã Tân Mỹ huyện Văn Lãng. So sánh với năm 2018 cho thấy 

chất lượng môi trường nước mặt tỉnh Lạng Sơn năm 2019 không có nhiều biến 

động. Các vị trí quan trắc nằm trong khu vực đông dân cư có nguy cơ bị ô nhiễm 

hữu cơ cao và chất lượng nước có sự biến đổi theo xu hướng giảm mức độ ô 

nhiễm. 

- Chất lượng môi trường nước dưới đất: 

Chất lượng nước dưới đất tỉnh Lạng Sơn tất cả các chỉ tiêu phân tích trong 

năm 2019 đa số các chỉ tiêu quan trắc tại các điểm đều nằm trong giới hạn quy 

chuẩn cho phép (QCVN 09-MT:2015/BTNMT). So sánh với năm 2018 cho thấy 

chất lượng nước dưới đất năm 2019 tương đối ổn định, các thông số quan trắc 

không có nhiều biến động. 

4.1.3. Chất lƣợng môi trƣờng đất: 

Kết quả phân tích các chỉ tiêu phân tích chất lươṇg môi trường đất cho thấy 

hàm lượng các kim loại nặng trong đất tại các vị trí quan trắc , năm 2019 đều 

nằm trong giới haṇ ch o phép theo quy điṇh của QCVN 03-MT:2015/BTNMT 

Quy chuẩn kỹ thuâṭ quốc gia về chất lươṇg đất  (đối với đất nông nghiêp̣). So với 

năm 2018 cho thấy chất lượng môi trường đất năm 2019 các thông số không có 

nhiều biến động. 

Trên đây là báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn năm 

2019, Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

  
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo Sở; 

- TT CNTT TN&MT; 

- Lưu: VT, BVMT.  

KT. GIÁM ĐỐC 
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