
PHỤ LỤC II 

NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH CÁC Ý KIẾN GÓP Ý  

ĐỐI VỚI BÁO CÁO ĐMC CỦA QUY HOẠCH TỈNH CAO BẰNG  

THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 

(Kèm theo Báo cáo số 2288 ngày 28 tháng 9 năm 2022  

của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng) 

 

I. CÁC NỘI DUNG TIẾP THU 

 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với đơn vị tư vấn và các 

cơ quan liên quan để nghiêm túc rà soát, nghiên cứu các ý kiến góp ý; đã tiếp thu 

những ý kiến liên quan đến các nhóm vấn đề chính và điều chỉnh, bổ sung vào báo 

cáo ĐMC của Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050, chi tiết bao gồm: 

1. Về nội dung của Quy hoạch có khả năng ảnh hưởng đến môi trường 

- Đã liệt kê đầy đủ các nội dung của quy hoạch có khả năng tác động đến 

môi trường theo mục tiêu và các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội chính của quy 

hoạch đặc biệt là các hạng mục có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến môi trường như 

hoạt động công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng…  

- Đã bổ sung làm rõ cấu trúc của phần, chỉ tập trung vào các hợp phần có 

nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực (đô thị, công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, thương 

mại, xây dựng hạ tầng…) và tích cực (lâm nghiệp, quản lý tài nguyên và bảo tồn 

đa dạng sinh học) đến môi trường. 

2. Về hiện trạng các thành phần môi trường, di sản có khả năng bị ảnh 

hưởng bởi Quy hoạch 

- Đã bổ sung nhận xét về kết quả quan trắc môi trường định kỳ liên quan 

đến môi trường đất khu vực khai thác khoáng sản (không ô nhiễm kim loại nặng) 

trong giai đoạn 2010-2020 căn cứ Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh.  

- Đã bổ sung diễn biến chất lượng môi trường đất giai đoạn 2010-2020 (căn 

cứ báo cáo hiện trạng môi trường năm 2010 và báo cáo hiện trạng môi trường giai 

đoạn 2016-2020).  

- Đã bổ sung cơ sở lấy mẫu nước ngầm – trong chương trình quan trắc môi 

trường định kỳ của tỉnh (các điểm tập trung dân cư - các đô thị của tỉnh).  

- Đã làm rõ các nhóm đối tượng thuộc quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học 

trên địa bàn tỉnh thuộc về các nhóm: (1) Khu vực đa dạng sinh học cao, (2) khu 

vực cảnh quan sinh thái quan trọng, (3) khu bảo tồn thiên nhiên và cơ sở bảo tồn 

đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh. Đối với đất ngập nước quan trọng, hành lang 

đa dạng sinh học được tích hợp trong các khu bảo tồn, khu bảo vệ cảnh quan quan 

trọng của địa phương; chỉ rõ danh sách các loài động, thực vật quý hiếm được ưu 
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tiên bảo vệ, dễ bị ảnh hưởng khi thực hiện quy hoạch (mục 2.2.2.1); địa điểm phân 

bố của chúng (2.2.2.2); bản đồ hiện trạng các hệ sinh thái cần bảo vệ (bản đồ hiện 

trạng và quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học).  

- Đã bổ sung hiện trạng công tác bảo vệ môi trường trên toàn tỉnh (mục 2.2.3.4) 

về hiện trạng quản lý chất thải và một số hoạt động quản lý môi trường khác.  

- Đã bổ sung hiện trạng tài nguyên thiên nhiên bao gồm tài nguyên đất và 

khoáng sản, tài nguyên nước (bao gồm nước mặt và nước dưới đất); hiện trạng tài 

nguyên khoáng sản; hiện trạng khai thác, quản lý sử dụng tại các điểm khai thác 

khoáng sản.  

- Đã bổ sung một số kết quả đánh giá hiện trạng môi trường phù hợp với 

các vấn đề môi trường chính của địa phương. 

3. Về sự phù hợp của Quy hoạch với các quy định về Bảo vệ môi trường 

 - Đã bổ sung so sánh sự phù hợp của quan điểm, mục tiêu (chỉ tiêu bảo vệ 

môi trường) với các quy hoạch, kế hoạch khác: Quyết định số 450/2022/QĐ-TTg 

phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia; Quyết định số 1055/QĐ-TTg 

ngày 20/7/2020 về Kế hoạch quốc gia thích ứng biến đổi khí hậu; Quyết định số 

491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 về Chiến lược quản lý tổng hợp chất thải rắn. 

- Đã bổ sung nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng 

lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có các chỉ tiêu về môi trường; đánh giá giữa 

mục tiêu của Quy hoạch với mục tiêu được đưa ra trong Nghị quyết. 

- Đã cập nhật, bổ sung quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ 

Cùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 1969/QĐ-

TTg ngày 23/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ; phân tích mối quan hệ, rà soát 

tính đồng bộ, thống nhất với nội dung đánh giá môi trường chiến lược của Quy 

hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2011-2030, tầm nhìn 2050. 

4. Về nhận dạng, dự báo xu thế các vấn đề môi trường chính của Quy hoạch 

- Đã bổ sung, nhấn mạnh ảnh hưởng của phương án phát triển các ngành, 

lĩnh vực đến môi trường từ đó xác định các vấn đề môi trường chính. 

- Đã bổ sung hiện trạng phát sinh nước thải sinh hoạt, y tế và một số lĩnh 

vực khác từ đó xác định khả năng gia tăng lượng chất thải này vào môi trường 

trong thời kỳ 2021-2030 định hướng đến 2050 khi thực hiện quy hoạch và không 

thực hiện quy hoạch (tính từ năm 2020 đến 2050). 

- Đã bổ sung, làm rõ đối tượng chịu ảnh hưởng của vấn đề môi trường 3 

(suy giảm đa dạng sinh học và suy thoái các hệ sinh thái tự nhiên, hệ sinh thái 

nông nghiệp) về quy mô và đối tượng chịu ảnh hưởng. 

- Đã bổ sung các tiêu chí đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến môi 

trường, kinh tế và xã hội (theo đúng hướng dẫn tại điều 6, Thông tư số 

01/2022/TT-BTNMT ngày 07/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu). 
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- Đã cụ thể hoá và nhấn mạnh mối quan hệ giữa tác động từ phát triển 

(3.3.1.1 hoặc 3.4.1.1) đến các vấn đề môi trường chính (3.3.1.2 hoặc 3.4.1.2) theo 

đúng mô hình tiếp cận Áp lực – Hiện trạng – Tác động trong phương pháp tiếp 

cận DPSIR theo hướng dẫn bởi Bộ TNMT. 

- Đã rà soát, bổ sung nội dung đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, tính 

dễ bị tổn thương, rủi ro, tổn thất và thiệt hại theo hướng dẫn tại Thông tư số 

01/2022/TT-BTNMT ngày 07/01/2022; Cụ thể đã bổ sung các tiêu chí đánh giá 

ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến môi trường, kinh tế và xã hội (theo đúng 

hướng dẫn tại điều 6, Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT ngày 07/01/2022). 

- Đã bổ sung tổng hợp xu hướng tích cực của các vấn đề môi trường chính 

khi thực hiện Quy hoạch. 

5. Về định hướng bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện Quy hoạch 

- Đã bổ sung các giải pháp duy trì xu hướng tích cực của các nội dung thực 

hiện của Quy hoạch. Trong đó, giải pháp chia theo nhóm lĩnh vực (ví dụ trong xây 

dựng hạ tầng) bao gồm giải pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực và duy trì các 

tác động tích cực. Trong đó, các giải pháp BVMT đã được đề xuất trong quy 

hoạch (trình bày trước); các đề xuất mới của ĐMC cho quy hoạch (trình bày sau) 

trong mỗi phần. 

- Đã cập nhật các khu vực có yếu tố nhạy cảm môi trường trong vùng bảo 

vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 

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

Luật Bảo vệ môi trường; bản đồ phân vùng môi trường theo quy định. 

- Đã bổ sung giải pháp phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và thu 

gom, vận chuyển, quản lý và xử lý chất thải theo quy định của Luật Bảo vệ môi 

trường. 

- Đã bổ sung phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, 

chống khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra theo quy định tại điểm 11 Điều 

28 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 05/07/2019. 

- Đã bổ sung các giải pháp về quy hoạch nhằm góp phần thực hiện cam kết 

của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung Liên hợp 

quốc về biến đổi khí hậu (COP 26). 

- Đã bổ sung nội dung giám sát về đa dạng sinh học. 

6. Về một số góp ý khác 

- Đã bổ sung bảng tổng hợp thể hiện các ý kiến, kiến nghị của đối tượng 

được tham vấn và giải trình việc tiếp thu kết quả tham vấn, hoàn thiện báo cáo 

đánh giá môi trường chiến lược. 

- Đã bổ sung những vấn đề môi trường cần được tiếp tục nghiên cứu trong 

quá trình thực hiện Quy hoạch. 
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- Đã bổ sung các nội dung đã được Cơ quan lập Quy hoạch điều chỉnh trong 

Quy hoạch song song với quá trình đánh giá môi trường chiến lược nhằm đạt được 

các mục tiêu về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. 

- Về cấu trúc báo cáo: Đã hoàn thiện cấu trúc báo cáo theo mẫu số 01b Phụ 

lục II ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. 

- Đã bổ sung phụ lục các bản đồ quy hoạch ngành, lĩnh vực; các bản đồ liên 

quan hoạt động bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học... liên quan đến từng 

nội dung đánh giá trong báo cáo ĐMC. 

II. GIẢI TRÌNH CÁC Ý KIẾN GÓP Ý  

- Ý kiến góp ý: Bổ sung mô tả tổng quát hiện trạng, diễn biến chất lượng 

thành phần môi trường đất, nước, không khí liên quan đến hoạt động thăm dò, 

khai thác và chế biến khoáng sản của tỉnh. 

Giải trình: Đã bổ sung hiện trạng tài nguyên khoáng sản; hiện trạng khai 

thác, quản lý sử dụng tại các điểm khai thác khoáng sản (chương 2); quy hoạch 

phát triển ngành công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản (chương 1). Tuy 

nhiên, chương trình quan trắc môi trường định kỳ không thực hiện quan trắc tại 

các điểm khai thác khoáng sản; đồng thời, trên địa bàn tỉnh chưa có các nghiên 

cứu tổng thể về hiện trạng chất lượng đất các khu vực khai thác khoáng sản. Do 

đó trong phần này, hiện trạng môi trường đất chỉ thể hiện hiện trạng chất lượng 

đất nông nghiệp đại diện cho chất lượng đất phục vụ sản xuất của tỉnh. Các nội 

dung về chất lượng môi trường không khí, môi trường nước... gần khu vực khai 

thác khoáng sản đã được chỉ rõ chương 2. 

- Ý kiến góp ý: Báo cáo đã đề cập đến tác động đến môi trường khi thực 

hiện Quy hoạch trong các lĩnh vực khác nhau tuy nhiên chưa làm rõ được phạm 

vi không gian phạm vi không gian và thời gian của các tác động. 

Giải trình: Hầu hết các tác động môi trường của việc thực hiện quy hoạch 

là tác động trực tiếp, khi đó phạm vi của tác động trùng với phạm vi thực hiện quy 

hoạch theo từng ngành, lĩnh vực. Như vậy, phạm vi không gian của tác động được 

biểu diễn trong bản đồ quy hoạch ngành lĩnh vực (Đã được bổ sung trong phụ 

lục). Trong khi đó, thời gian thực hiện các nội dung của quy hoạch là toàn giai 

đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, đồng thời trọng phạm vi nghiên cứu đã chỉ 

rõ báo cáo ĐMC chỉ xem xét các các động dài hạn (không xem xét các tác động 

tức thời), do đó thời gian tác động trùng với thời kỳ quy hoạch. 

 

 

 

 

 


