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TÓM TẮT 

Từ các dữ liệu thứ cấp thu thập được từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm nghiên cứu môi trường địa chất, 

phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạch Thất, kết quả phỏng vấn cán bộ phụ trách môi trường của xã, các 

chuyên gia về môi trường làng nghề, bài viết đã tập trung làm rõ thực trạng ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí và 

lượng rác thải hàng ngày tại làng nghề cơ kim khí Phùng Xá - Thạch Thất - Hà Nội; Các hạn chế trong quản lý môi 

trường làng nghề của xã Phùng xá. Từ đó, đề xuất 6 giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường làng nghề Phùng Xá, 

gồm: (1) Quy hoạch, kế hoạch bảo vệ môi trường làng nghề; (2) Tăng cường áp dụng công cụ kinh tế trong quản lý môi 

trường làng nghề; (3) Tăng cường cán bộ chuyên trách về môi trường; (4) Tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức của 

người dân về bảo vệ môi trường; (5) Giải pháp kỹ thuật; (6) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. 

Từ khóa: Làng nghề, ô nhiễm môi trường, quản lý môi trường. 

Environmental Pollution in Metalware Handicraff Village of Phung Xa - 
Current status and Solutions 

ABSTRACT 

Based on the secondary data collected from the Ministry of Natural Resources and Environment, Research Center 

for Geological Environment, and the Thach That Natural Resources and Environment Department as well as the 

interviews of communal officials and the regarded experts, the research paper focused on the discussion of the following 

issues. The former is clarification of the daily environmental pollutions of air, soil, and water in Phung Xa, the craft village 

in Thach That, Hanoi. The latter is limitations in environmental management of Phung Xa. Hence, six measures to 

reduce environmental pollution Phung Xa village were suggested, as such: (1) Specify environmental protection plan; (2) 

Enhance the applicability of economic instruments for craft village environmental management; (3) Strengthen the staff's 

ability regarding the environment management; (4) Advocate and improve people's awareness on environmental 

protection; (5) Propose technical solution; (6) Increase inspection and monitoring activities. 

Keywords: Craft village, environmental management, environmental pollution. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Làng ngh÷ có vai trò quan trọng trong phát 

triùn kinh tø xã hội ở khu vực nông thôn. Làng 

ngh÷ thu hút nhi÷u thành phæn kinh tø tham 

gia: kinh tø cá thù chiøm 72%, kinh tø têp thù 

chiøm 18%, doanh nghiûp tư nhån 10%; thu hút 

tới 11 triûu lao động, chiøm khoâng 30% lực 

lượng lao động nông thôn; mức thu nhêp của 

người lao động ngành ngh÷ cao gçp từ 3 đøn 4 

læn so với người lao động thuæn nông (Bộ Tài 

nguyön và Môi trường, 2008). 

Tuy nhiön, cùng với sự phát triùn của các 

làng ngh÷ thü vçn đ÷ ô nhiúm môi trường ngày 

càng gia tëng, gåy tác häi rçt lớn cho sân xuçt 

nông nghiûp, đðc biût đøn sức khỏe cộng đồng 
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dån cư. Ô nhiúm môi trường täi các làng ngh÷ 

hiûn nay đang là vçn đ÷ nóng bỏng, thu hút sự 

quan tâm đðc biût của các nhà quân lý, nhà 

khoa học, cộng đồng dån cư và xã hội.  

Làng ngh÷ cơ kim khý Phùng Xá thuộc 

huyûn Thäch Thçt - thành phố Hà Nội nổi tiøng 

với các sân phèm cơ kim khý như cuốc, xóng, bân 

l÷, cửa cuốn„ täo ra giá trị kinh tø cao cho địa 

phương. Bön cänh viûc góp phæn phát triùn kinh 

tø địa phương, hoät động ngh÷ cơ kim khý cũng 

đã gåy ô nhiúm môi trường và từng là một trong 

những điùm nóng v÷ ô nhiúm môi trường trên 

địa bàn Hà Nội. Song, cho đøn nay vén chưa có 

một nghiön cứu chýnh thức nào v÷ mức độ ô 

nhiúm, giâi pháp khíc phục. Chýnh vü vêy, bài 

viøt này trünh bày køt quâ nghiön cứu v÷ thực 

träng ô nhiúm môi trường täi làng ngh÷ cơ kim 

khí Phùng Xá - huyûn Thäch Thçt - thành phố 

Hà Nội đù tüm ra giâi pháp giâm thiùu ô nhiúm 

môi trường là viûc làm høt sức cæn thiøt. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thu thêp dữ liệu 

- Dữ liûu, thông tin thứ cçp: Dữ liûu và 

thông tin thứ cçp sử dụng trong trong bài viøt 

được thu thêp chủ yøu từ các báo cáo tổng køt 

của xã Phùng Xá, huyûn Thäch Thçt. Ngoài ra, 

những thông tin liön quan đøn vçn đ÷ nghiön 

cứu được thu thêp từ các báo cáo khoa học; niön 

giám thống kö Thành phố Hà Nội, Sở Công 

thương Hà Nội và các trang mäng internet; các 

bài đëng täp chý v÷ ô nhiúm môi trường và giâm 

thiùu ô nhiúm môi trường làng ngh÷. 

- Dữ liûu, thông tin sơ cçp: các dữ liûu có 

liön quan đøn các hộ sân xuçt kinh doanh, các 

loäi chçt thâi, các đơn vị thu gom, vên chuyùn, 

xử lý chçt thâi, ý kiøn của các cơ quan quân lý, 

người dån v÷ ô nhiúm và giâm thiùu ô nhiúm 

môi trường làng ngh÷. Các dữ liûu này được thu 

thêp thông qua phỏng vçn 30 hộ làng ngh÷ bìng 

bâng hỏi bán cçu trúc (phiøu phỏng vçn); phỏng 

vçn cán bộ cçp xã đðc biût là cán bộ phụ trách 

mâng môi trường. 

Ngoài ra, chúng tôi còn xin tham vçn ý kiøn 

của một số chuyön gia v÷ môi trường làng ngh÷ 

nhìm đ÷ xuçt được những giâi pháp hữu hiûu 

giâm thiùu ô nhiúm môi trường làng ngh÷ 

Phùng Xá - Thäch Thçt – Thành phố Hà Nội. 

2.2. Xử lý và tổng hợp dữ liệu 

Tài liûu thứ cçp và sơ cçp thu thêp được, 

chúng tôi có kiùm tra läi, nhçt là các phiøu đi÷u 

tra trước khi đưa vào tổng hợp số liûu. Sử dụng 

các công cụ của phæn m÷m Excel tiøn hành 

phån tổ theo từng loäi ô nhiúm. Køt quâ tổng 

hợp dữ liûu được trünh bày trön các bâng số liûu. 

Các số liûu được phån tých chủ yøu dựa vào 

phån tých thống kö mô tâ thông qua các chþ tiöu 

số tuyût đối, số tương đối, số bünh quån đù phån 

tých, so sánh mức độ ô nhiúm„ 

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Sơ lþợc về tình hình sân xuçt kinh 

doanh nghề cơ kim khí Phùng Xá 

 Làng ngh÷ cơ kim khý Phùng Xá thuộc thôn 

Vÿnh Lộc xã Phùng Xá, được công nhên làng 

ngh÷ truy÷n thống nëm 2001. Nëm 2013, làng 

ngh÷ cơ kim khý Phùng Xá có tổng số 1.967 hộ 

với 6.884 nhån khèu, 4.199 lao động trong đó có 

2.350 lao động làng ngh÷; Tổng giá trị sân xuçt 

của làng ngh÷ đät 486.912 triûu đồng trong đó 

giá trị sân xuçt công nghiûp đät 311.624 triûu 

đồng. Làng ngh÷ cơ kim khý Phùng Xá đã phát 

triùn mänh từ khi hoàn thành hä tæng cụm công 

nghiûp täo mðt bìng cho 366 hộ làng ngh÷ 

chuyùn ra sân xuçt têp trung. Mðc dù làng ngh÷ 

cơ kim khý Phùng Xá đã phát triùn mänh, song 

quy mô sân xuçt còn nhỏ ló, công nghû sân xuçt 

còn läc hêu, chủ yøu là công nghû sân xuçt cũ, 

tünh träng ô nhiúm môi trường phát sinh. 

Quy trünh sân xuçt gåy ra các vçn đ÷ ô 

nhiúm phát sinh được thù hiûn trong hünh 1. 

Theo quy trünh công nghû gia công cơ khý và 

các vçn đ÷ ô nhiúm phát sinh (Hünh 1) thü hæu 

như các bước từ phån loäi, gia công sơ bộ, đột 

dêp, hàn, tèy rþ, làm säch, mã kôm, sơn đ÷u làm 

xuçt hiûn bụi, gþ sít, tiøng ồn, khói, nước thâi 

với các độc tố như CTR, axit, Zn, Ni, Cr làm ô 

nhiúm môi trường nước, không khý và đçt. 
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Hình 1. Quy trình công nghệ gia công cơ khí và các vçn đề ô nhiễm phát sinh 

Nguồn: Điều tra tháng 4 nëm 2012 

3.2. Thực träng ô nhiễm môi trþờng täi 

làng nghề cơ kim khí Phùng Xá 

3.2.1. Lþợng chçt thâi sinh ra tÿ làng nghề 

a. Nước thâi 

Ước týnh lượng nước thâi sân xuçt ngh÷ của 

xã Phùng Xá được thù hiûn qua bâng 1. 

Bâng 1. Ước tính lþợng nþớc thâi sân xuçt 

nghề cûa xã Phùng Xá (ĐVT: m3/ngày) 

Sản xuất sản phẩm 
Lượng nước thải 

Trong làng Cụm công nghiệp 

Bản lề 471 301,44 

Nông cụ 18 0 

Sắt thép xây dựng 132,6 331,5 

Bản lề mạ   22,8 

Dây thép mạ   6,72 

Tổng   1.284,06 

Nguồn: Phóng vçn hộ làm nghề tháng 4 nëm 2012 

Số liûu bâng 1 cho thçy, lượng nước thâi sân 

xuçt täi làng ngh÷ cơ kim khý Phùng Xá trong 1 

ngày là tương đối lớn (1.284,06 m3/ngày). Trong 

đó, khối lượng nước thâi được xử lý thü rçt nhỏ 

khoâng 129 m3/ngày, số còn läi chưa được xử lý 

và xâ thîng xuống hû thống thoát nước của địa 

phương gåy ô nhiúm nghiöm trọng. 

b. Chçt thâi rín 

Lượng chçt thâi rín ước týnh thâi ra trong  

1 ngày của xã Phùng Xá được thù hiûn qua  

bâng 2. 

Số liûu bâng 2 cho thçy, lượng rác thâi chủ 

yøu là từ kinh doanh thương mäi và dịch vụ 

chiøm tới 55,31%, rác thâi sinh hoät chiøm 

30,08% tổng lượng rác thâi trong ngày. Thành 

phæn của rác thâi ở Phùng Xá bao gồm: Rác hữu 

cơ, giçy, nhựa cao su, len, vâi, thủy tinh, đá, đçt 

sòt, sành sứ, xương, vỏ hộp, sþ than, các täp chçt 

khác. Trong đó, thành phæn chủ yøu là rác hữu 

Phôi thép, sắt thép 
phế liệu 

Phân loại 

Gia công sơ bộ 

Bán thành phẩm 

Bụi, gỉ sắt 

Tiếng ồn, bụi, CTR 

Các sản phẩm 
chính 

Các sản phẩm 
phụ 

Đột, dập, hàn 

Tẩy rỉ, làm sạch 

Mạ kẽm, ni hoặc sơn 

Sản phẩm 

Đột, dập, hàn 

Tẩy rỉ, làm sạch 

Mạ kẽm, ni hoặc sơn 

Sản phẩm 

Tiếng ồn, CTR, 
 khói hàn 

Tiếng ồn, bụi, 
 nước thải 

Hơi dung môi,  
bụi sơn,  

CTR, nước thải 

Dung dịch axit, 
chổi quét 

Dung dịch axit, 
Zn, Ni, Cr, Sơn 

Tiếng ồn, CTR, 
 khói hàn 

Tiếng ồn, bụi, 
 nước thải 

Hơi dung môi,  
bụi sơn,  

CTR, nước thải 
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cơ. Rác hữu cơ và thức ën dư thừa chiøm 46% 

trong tổng lượng rác thâi của xã; Rác thâi là 

thủy tinh, đá, đçt sòt, sành sứ và sþ than cũng 

chiøm khá cao tới 36% tổng lượng rác thâi của  

xã (Bâng 3). 

Bâng 2. Lþợng chçt thâi rín þớc tính  

thâi ra trong 1 ngày cûa Phùng Xá  

(ĐVT: Tçn/ngày) 

Loại rác thải 
Lượng 
rác thải 

Rác thải sinh hoạt 5,438 

Rác thải chăn nuôi 1,840 

Rác thải công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp 0,800 

Rác thải do kinh doanh thương mại và dịch vụ 10,000 

Tổng 18,078 

Nguồn: Phóng vçn cán bộ môi trường tháng 4 nëm 2012 

3.2.2. Thực träng ô nhiễm môi trþờng täi 

làng nghề 

a. Thực träng ô nhiễm môi trường đçt 

Quá trünh phát triùn công nghiûp, tiùu thủ 

công nghiûp (TTCN) täi Phùng Xá trong những 

nëm qua đã tác động không nhỏ đøn môi trường 

nói chung và môi trường đçt nói riöng. Nguyön 

nhån là do nước thâi công nghiûp không được xử 

lý hoðc xử lý chưa triût đù đã xâ trực tiøp ra 

könh räch, rác thâi không được thu gom xử lý. 

Tünh träng ô nhiúm môi trường đçt được 

phân ánh qua køt quâ đo đäc täi một số vị trý 

đäi diûn cho làng ngh÷. Køt quâ quan tríc của 

Trung tåm nghiön cứu môi trường địa chçt được 

thù hiûn trong bâng 4. 

Số liûu bâng 4 cho thçy, so với tiöu chuèn 

môi trường đçt täi các điùm đo đ÷u có hiûn 

tượng ô nhiúm. 

b. Thực träng ô nhiễm môi trường nước 

Køt quâ phån tých nước thâi täi Phùng Xá 

được thù hiûn qua bâng 5. 

Køt quâ phån tých nước thâi trong bâng 5 cho 

thçy, nồng độ các chçt ô nhiúm như BOD5, COD, 

chçt rín lơ lửng, Fe, CN- đ÷u vượt quá tiöu chuèn 

cho phòp: hàm lượng Fe vượt từ 1- 21 læn, hàm 

lượng CN- vượt từ 60 - 140 læn, chçt rín lơ lửng 

vượt từ 1,5 - 3 læn so với TCVN 5945 – 1995 (B). 

c. Thực träng ô nhiễm môi trường không khí 

Môi trường không khý täi Phùng Xá so với 

tiöu chuèn môi trường Viût Nam có dçu hiûu bị 

ô nhiúm thù hiûn qua bâng 6. 

Bâng 3. Thành phæn chçt thâi rín cûa xã Phùng xá 

(Tính bình quân trên 10kg rác thâi phân loäi) 

Thành phần Khối lượng (kg) Tỷ lệ (%) 

Rác thải hữu cơ 2,20 22,00 

Thức ăn dư thừa, xác sinh vật, chất thải chăn nuôi, tàn dư thực vật... 2,40 24,00 

Giấy 0,50 5,00 

Nhựa, cao su 0,70 7,00 

Kim loại 0,06 0,59 

Len, vải 0,10 1,00 

Thủy tinh, đá, đất sét, sành sứ 2,10 21,00 

Xương, vỏ hộp 0,15 1,50 

Sỉ than 1,50 15,00 

Các tạp chất khác 0,29 2,91 

Tổng 10,00 100,00 

Nguồn: Điều tra tháng 4 nëm 2012 
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Bâng 4. Các chî tiêu phân tích méu đçt và một số chî tiêu phån tích vi lþợng (mg/kg)  

môi trþờng đçt täi Phùng Xá 

Điểm đo Đ01 Đ02 Đ03 

Độ ẩm (%) 69 60 65 

pH/KCl 4,83 7,63 7,6 

Tổng P 2,11 2,11 0,99 

K
+
+Na

+
 0,87 4,25 3,39 

SO4
2-
 0,15 0,59 0,7 

Ca
2+

 0,69 0,58 0,55 

Mg
2+

 7,8 4,9 3,15 

Fe
2+

 2,84 5,7 2,43 

Cl
-
 1,05 1,17 2,75 

Cu
2+

 1,56 2,7 1,83 

Zn 1,06 0,75 2,3 

Pb 0,007 0,014 0,012 

Cd 0,09 0,012 0,04 

Ghi chú: Đ01: Cơ sở sân xuçt của bà Hoa, điểm công nghiệp xã Phùng Xá;   Đ02: Cơ sở Bây Thành, điểm công nghiệp xã Phùng 

Xá;  Đ03: Cơ sở Trung Hà, điểm công nghiệp xã Phùng Xá  

Nguồn: Trung tâm nghiên cứu môi trường đða chçT, 2010 

Bâng 5. Kết quâ phån tích nþớc thâi täi Phùng Xá 

Tên chỉ tiêu Đơn vị tính M1 M2 
TCVN 5945 – 1995 (B) 

A B 

pH  6 10 6  9 5,5  9 

COD mg/l 139 152 50 100 

BOD5 mg/l 96 120 20 50 

Chất rắn lơ lửng  mg/l 179 308 50 100 

Hàm lượng Fe mg/l 105 6,5 1 5 

Hàm lượng HCN mg/l 14 6 0,05 0,1 

Hàm lượng S
2- 

mg/l 0,1 0 0,2 0,5 

Hàm lượng Zn
 

mg/l 2,4 2,7 1 2 

Hàm lượng Clo mg/l 0,74 2 0,1 0,5 

Hàm lượng Cr mg/l 0,03 0,15 0,05 0,1 

Coliform MPN/100ml 5400 9.600 5.000 10.000 

Ghi chú:  M1: Nước thâi sau mä ống của gia đình ông Khang xòm Mới, thôn Vïnh Lộc; M2: Nước thâi sau mä của gia đình anh 

Hâi xòm 8, thôn Vïnh Lộc 

Nguồn: Phñng Tài nguyên và Môi trường huyện Thäch Thçt, 2012; Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2008 

Bụi trong không khý täi làng ngh÷ Phùng 

Xá do quá trünh vên chuyùn nguyön liûu, bụi 

phát tán từ các lò nung, bụi do quá trünh gia 

công kim loäi... Hàm lượng bụi cao trong không 

khý có tác động tiöu cực đøn môi trường sống của 

con người và hû sinh thái trong khu vực. 

Các loäi khý thâi như: CO, SO2, NOx được 

phát sinh chủ yøu từ quá trünh cháy của than, củi 
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Bâng 6. Chçt lþợng môi trþờng không khí täi Phùng Xá 

Địa điểm đo Thời gian 
Bụi lơ lửng 

(mg/m
3
) 

Độ ồn 
(dBA) 

SO2 (mg/m
3
) CO (mg/m

3
) NO2 (mg/m

3
) Pb (mg/m

3
) 

KK1 
8h40-9h40 0,086 67 0,046 0,065 0,141 0,0005 

12h30-13h30 0,095 62 0,052 0,114 0,264 KPHT 

KK2 
10h00-12h00 0,054 89 0,079 3,03 0,114 0,0009 

17h05-18h05 0,046 80 0,007 2,46 0,005 KPHT 

KK3 
10h00-11h00 0,35 78 0,041 4,41 0,12 KPHT 

16h10-17h10 0,245 76 0,043 3,2 0,24 0,0009 

TCVN5937:2005 TB 1giờ 0,3 70 0,35 30 0,2 - 

Ghi chú:  “-”: Không quy đðnh;  KPHT: Không phát hiện thçy;  KK2: Cơ sở sân xuçt Dương Thủy cống núi xã Phùng Xá;  KK1: 

Cụm công nghiệp xã Phùng Xá;  K3: Công ty Vän Cát 2 xã Phùng Xá 

Nguồn: Trung tâm nghiên cứu môi trường đða chçt, 2010 

dùng trong các lò nçu kim loäi, lò nung và viûc 

đốt các chçt thâi hoðc do giao thông vên chuyùn 

nguyên, nhiên liûu trong địa phên làng ngh÷„ 

Hơi axýt, hơi ki÷m, hơi kim loäi, hơi hoá 

chçt từ các quá trünh hàn chêp, quá trünh mä, lò 

nçu kim loäi và hoät động của các xưởng rút sít 

dåy cũng là các nguồn phát thâi các khý gåy ô 

nhiúm này. 

Tiøng ồn: Hæu høt các công đoän của quá 

trünh gia công kim loäi đ÷u gåy ra tiøng ồn, 

nhưng nguồn chýnh gåy ra ô nhiúm tiøng ồn là 

máy đột dêp, cít cóc, thùng quay sóc và máy 

cán. Ngoài ra, còn một số nguồn gåy ra tiøng ồn 

khác như từ quá trünh bốc dỡ nguyön liûu và sân 

phèm täi các cơ sở, tiøng ồn do xe vên chuyùn ra 

vào làng ngh÷. 

3.3. Đánh giá công tác quân lý môi trþờng 

täi làng nghề cơ kim khí Phùng Xá 

* Công tác quy hoäch, kø hoäch bâo vû môi 

trường làng ngh÷ 

Công tác quy hoäch, kø hoäch bâo vû môi 

trường làng ngh÷ đã được xã Phùng Xá quan 

tåm. Tuy nhiön, do những hän chø v÷ nhån lực 

cho quân lý môi trường täi địa phương cũng như 

vçn đ÷ trang thiøt bị và ngån sách đæu tư cho 

quân lý môi trường nön công tác này chưa thực 

sự có hiûu quâ.  

Hiûn nay, ở cçp xã chưa có cán bộ chuyön 

trách v÷ môi trường chþ có một cán bộ phụ trách 

địa chýnh kiöm môi trường. Như vêy, có thù nói 

nhån lực cho quân lý môi trường täi địa phương 

là rçt mỏng và chưa chuyön såu v÷ chuyön môn. 

Cơ sở vêt chçt, trang thiøt bị phục vụ cho 

công tác quân lý môi trường còn thiøu; ngån 

sách đæu tư cho quân lý môi trường còn hän chø. 

Chýnh vü những lý do trön, công tác đi÷u tra 

v÷ chçt lượng môi trường còn gðp nhi÷u khó 

khën; số liûu cụ thù làm cơ sở cho viûc lêp quy 

hoäch, kø hoäch bâo vû môi trường còn hän chø. 

Hàng nëm xã Phùng Xã cũng đã có báo cáo v÷ 

môi trường làng ngh÷ nhưng chưa chi tiøt, rçt ýt 

số liûu cụ thù phân ánh chçt lượng môi trường, 

hơn nữa, đó chþ là một nội dung trong báo cáo 

køt quâ thực hiûn nhiûm vụ kinh tø - xã hội và 

môi trường của xã. 

* Công tác tuyên truy÷n giáo dục v÷ bâo vû 

môi trường làng ngh÷ 

Hàng nëm, xã Phùng Xá đã tổ chức các lớp 

têp huçn cho các hộ làm ngh÷. Tuy nhiön, các 

lớp têp huçn này chủ yøu v÷ hoät động sân xuçt 

làng ngh÷, ýt lớp têp huçn chuyön såu v÷ bâo vû 

môi trường làng ngh÷. 

Đối với cán bộ phụ trách v÷ môi trường của 

xã cũng được tham gia các lớp têp huçn v÷ môi 

trường do huyûn tổ chức, tuy nhiön, các lớp này 

chưa được tổ chức thường xuyön.  

* Công tác thanh tra, kiùm tra 

Hàng nëm đã có các đoàn thanh tra, kiùm 

tra v÷ môi trường làng ngh÷, tuy nhiön, viûc 

thanh tra, kiùm tra chưa triût đù. Trong quá 
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trünh kiùm tra, cũng đã phát hiûn v÷ viûc vi 

phäm môi trường täi một số hộ cũng như cơ sở 

sân xuçt làm ngh÷ nhưng viûc xử lý vi phäm 

môi trường còn gðp nhi÷u khó khën. Vén còn 

tünh träng hộ/cơ sở sân xuçt vi phäm, gåy ô 

nhiúm môi trường, phâi nộp phät nhưng không 

thực hiûn nộp phät. Đi÷u đó, cho thçy hiûn chưa 

có chø tài đủ mänh đù xử lý vi phäm môi trường. 

3.4. Đề xuçt giâi pháp giâm thiểu ô nhiễm 

môi trþờng täi làng nghề cơ kim khí 

Phùng Xá 

3.4.1. Quy hoäch, kế hoäch bâo vệ môi 

trþờng làng nghề 

Nội dung cơ bân của quy hoäch, kø hoäch 

bâo vû môi trường làng ngh÷ là thường xuyön 

đi÷u tra v÷ chçt lượng môi trường làng ngh÷, 

thu thêp số liûu đù làm cơ sở cho viûc lêp các 

quy hoäch môi trường theo các cçp và các kø 

hoäch dài hän, trung hän hay ngín hän; quy 

hoäch, kø hoäch bâo vû môi trường phâi đâm 

bâo týnh đồng bộ, cån đối mục tiöu và nguồn lực, 

gín chðt với chýnh sách đæu tư phát triùn. 

3.4.2. Tăng cþờng áp dýng công cý kinh tế 

trong quân lý môi trþờng làng nghề 

Cën cứ vào tünh hünh thực tiún täi địa 

phương, có thù xåy dựng những quy định v÷ thu 

thuø bâo vû môi trường trön địa bàn xã Phùng 

Xá nhìm đi÷u tiøt các đối tượng gåy ô nhiúm 

môi trường. Bön cänh đó, hỗ trợ các dự án đæu 

tư của tư nhån v÷ BVMT thông qua các hünh 

thức như hỗ trợ tài chýnh, cho vay với lãi suçt 

ưu đãi„ 

Tëng cường áp dụng biûn pháp ký quỹ môi 

trường, hû thống đðt cọc hoàn trâ đối với những 

cơ sở sân xuçt có quy mô lớn còn gåy ô nhiúm 

môi trường. 

3.4.3. Tăng cþờng cán bộ chuyên trách về 

môi trþờng 

Hiûn nay, ở xã Phùng Xá, cán bộ địa chýnh 

kiöm phụ trách câ mâng môi trường, viûc giâi 

quyøt vçn đ÷ môi trường làng ngh÷ đôi khi còn 

gðp khó khën, do đó cæn phâi bổ sung cán bộ có 

chuyön môn, chuyön trách v÷ môi trường nhìm 

đät được hiûu quâ nhçt định trong công tác 

quân lý môi trường và giâm thiùu ô nhiúm môi 

trường làng ngh÷.  

3.4.4. Tuyên truyền vận động, nâng cao ý 

thức cûa ngþời dân về bâo vệ môi trþờng 

Ô nhiúm môi trường ânh hưởng rçt nhi÷u 

đøn sức khỏe của người dån địa phương cũng 

như cânh quan làng xã, vü vêy, cæn phâi tuyön 

truy÷n vên động người dån nång cao ý thức v÷ 

bâo vû môi trường nhìm giữ được môi trường 

xanh, säch, đõp góp phæn nång cao đời sống tinh 

thæn cũng như nång cao chçt lượng cuộc sống. 

Cụ thù, tuyön truy÷n såu rộng tới người dån v÷ 

tác häi của ô nhiúm môi trường cũng như viûc 

thực hiûn chýnh sách pháp luêt của nhà nước v÷ 

bâo vû môi trường làng ngh÷ thông qua phương 

tiûn thông tin đäi chúng như đài phát thanh ở 

xã; thông qua các lớp däy ngh÷ cho lao động täi 

địa phương; tổ chức tuyön truy÷n bìng hünh 

thức tờ rơi, pano, áp phých và tổ chức täi cơ sở 

một số cuộc thi tüm hiùu v÷ làng ngh÷ và môi 

trường sống. Đâm bâo tuyön truy÷n phâi thường 

xuyön liön tục và bám sát tới từng hộ dån. 

3.4.5. Giâi pháp kỹ thuật 

Câi tiøn công nghû sân xuçt nhìm hän chø 

phát thâi ra môi trường, đồng thời áp dụng  

biûn pháp xử lý chçt thâi trước khi thâi ra  

môi trường. 

Đèy mänh xåy dựng cơ sở hä tæng và tëng 

cường đæu tư trang thiøt bị phục vụ quân lý  

môi trường. 

Thành lêp träm quan tríc môi trường täi xã 

đðc biût là täi cụm công nghiûp Phùng Xá nhìm 

theo dõi tünh hünh ô nhiúm môi trường đù kịp 

thời phối hợp với cơ quan quân lý môi trường 

cçp trön đ÷ ra những biûn pháp cæn thiøt khíc 

phục ô nhiúm. 

3.4.6. Tăng cþờng công tác thanh tra,  

kiểm tra 

Tëng cường công tác thanh tra, kiùm tra và 

xử lý nghiöm các cơ sở gåy ô nhiúm môi trường. 

Cæn xử lý triût đù những cơ sở sân xuçt gåy ô 
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nhiúm môi trường nghiöm trọng đù có týnh rën 

đe đối với các cơ sở sân xuçt khác. 

4. KẾT LUẬN 

Phát triùn làng ngh÷ làm ô nhiúm môi 

trường là đi÷u không thù tránh khỏi. Vü vêy, 

thường xuyön đi÷u tra, nghiön cứu mức độ ô 

nhiúm môi trường đù tüm giâi pháp khíc phục là 

viûc làm có ý nghÿa quan trọng. So với tiöu 

chuèn môi trường Viût Nam, môi trường đçt, 

nước täi làng ngh÷ cơ kim khý Phùng Xá bị ô 

nhiúm nðng. Khối lượng rác thâi hàng ngày rçt 

lớn (18,078 tçn/ngày), chủ yøu rác hữu cơ và 

chçt thủy tinh, sành sứ. Môi trường không khý 

có dçu hiûu bị ô nhiúm. Hiûn täi, ở làng ngh÷ 

Phùng Xá, nhån lực quân lý môi trường, cơ sở 

vêt chçt cæn thiøt và thường xuyön thanh kiùm 

tra các vi phäm còn yøu. Đù giâm thiùu những ô 

nhiúm này, các giâi pháp cæn áp dụng trong 

những nëm tiøp theo là: (1) Quy hoäch, kø 

hoäch bâo vû môi trường làng ngh÷; (2) Tëng 

cường áp dụng công cụ kinh tø trong quân lý 

môi trường làng ngh÷; (3) Tëng cường cán bộ 

chuyön trách v÷ môi trường; (4) Tuyön truy÷n 

vên động, nång cao ý thức của người dån v÷ bâo 

vû môi trường; (5) Giâi pháp kỹ thuêt; (6) Tëng 

cường công tác thanh tra, kiùm tra. 
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