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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc nghiệm thu và công bố kết quả Nhiệm vụ Điều tra, đánh giá  

chất độc hóa học Dioxin ảnh hưởng đến con người và môi trường, đề  

xuất giải pháp quản lý 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014; 

Căn cứ Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ 

Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại 

hóa đất nước; 

Căn cứ Quyết định số 256/2003/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2003 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia 

đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; 

Căn cứ Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy; Công văn số 4317/UBND-VX ngày 25/8/2016 của UBND tỉnh Đăk Nông 

về việc tham mưu dự thảo Kế hoạch hành động khắc phục hậu quả chất độc hoá 

học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020; 

Quyết định số 1672/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh 

Đăk Nông về ban hành kế hoạch hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học 

do Mỹ sử dụng trong chiên tranh tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020; 

 Căn cứ Quyết định số 2001/QĐ-STNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà 

nước năm 2020; 

Căn cứ hồ sơ nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá chất độc hóa học dioxin ảnh 

hưởng đến con người và môi trường, đề xuất giải pháp quản lý” đã được 

nghiệm thu khối lượng công việc vào ngày 30/12/2020; 

Xét đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Nghiệm thu, công bố kết quả Nhiệm vụ Điều tra, đánh giá chất độc 

hóa học dioxin ảnh hưởng đến con người và môi trường, đề xuất giải pháp quản 

lý với các nội dung chính như sau:  

1. Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2020 đến tháng 12/2020. 

2. Cơ quan quản lý: Chi cục Bảo vệ môi trường. 

3. Cơ quan thực hiện: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh 

Đắk Nông. 

4. Kết quả chính của nhiệm vụ:  

Điều tra và xác định các khu vực bị nhiễm chất độc hóa học da cam/Dioxin 

sử dụng trong chiến tranh, kết hợp đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường tại 

các khu vực có tồn lưu chất độc hóa học da cam/Dioxin, từ đó tạo cơ sở để xây 
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dựng các giải pháp khắc phục hậu quả và phục hồi các khu vực bị suy thoái 

nặng. Những kết quả đã đạt được của nhiệm vụ như sau:  

- Thu thập, tổng hợp tài liệu về chất độc hóa học gây ô nhiễm (môi trường 

đất, nước) tại các vùng, các phương tiện chứa chất độc hóa học còn tồn lưu sau 

chiến tranh; số lượng, tình hình thu gom, xử lý chất độc hóa học; các thống kê, 

ghi nhận về những hậu quả do chất độc hóa học gây ra đối với môi trường trên 

địa bàn tỉnh. 

- Lấy mẫu và phân tích 7 mẫu đất, 5 mẫu nước ngầm tại các khu vực có tồn 

lưu chất độc hóa học đã được xử lý, cụ thể: Bon Jun Jú, xã Đức Minh, huyện 

Đắk Mil; xã EaPô, huyện Cư Jút và thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô. Kết 

quả thống kê điều tra khảo sát, lấy mẫu và phân tích cho thấy: 

Kết quả điều tra khảo sát, phỏng vấn sơ bộ người dân cho thấy hiện trạng 

về môi trường không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân xung quanh 

cũng như thảm thực vật, cây trồng, đất và nguồn nước: Cây trồng vẫn phát triển 

bình thường, cho thu hoạch với năng suất ổn định. Sức khỏe người dân đều bình 

thường, không có trường hợp khuyết tật hay dị tật. Nguồn nước sử dụng cho 

sinh hoạt được ghi nhận là bình thường và chưa có hiện tượng ô nhiễm. 

Kết quả phân tích mẫu đất và nước ngầm tại khu vực bị ảnh hưởng chất độc 

hóa học đã được xử lý cho thấy các mẫu phân tích đều xuất hiện thành phần của 

chất hóa học – Dioxin với nồng độ i-TEQ ở dạng vết.   

+ Mẫu đất: có sự xuất hiện của nhóm chức TCDD, TCDF ở tầng nông, 

dạng vết, với nồng độ thấp dao động từ thấp hơn 0,1 đến 1,003 ng/kg trọng 

lượng khô và phát hiện các chất độc hóa học có độc tính thấp tồn tại dưới dạng 

đồng phân của TCDD. 

+ Mẫu nước ngầm: Có sự xuất hiện của nhóm chức TCDD, TCDF với 

nồng độ thấp dao động từ thấp hơn 0,1 pg/L và phát hiện các chất độc hóa học 

có độc tính thấp tồn tại dưới dạng đồng phân của TCDD. 

Do ngân sách nhà nước cấp cho việc thực hiện Nhiệm vụ điều tra, đánh giá 

chất độc hóa học Dioxin ảnh hưởng đến con người và môi trường để đề xuất giải 

pháp quản lý còn hạn chế nên việc triển khai nhiệm vụ mới chỉ thực hiện điều 

tra khảo sát, lấy mẫu phân tích và đánh giá mức độ ảnh hưởng của chất độc hóa 

học tại những khu vực đã thu gom, xử lý là: xã EaPô, huyện Cư Jút; Bon Jun Jú, 

xã Đức Minh, huyện Đắk Mil; thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô mà chưa có 

các đánh giá một cách đầy đủ về hiện trạng và theo dõi diễn biến ảnh hưởng của 

chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh 

nên cần tiếp tục bố trí thêm kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo trong 

thời gian tới. 

Điều 2. Để nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục, nhận thức về hậu quả 

của chất độc hóa học, phục hồi môi trường khu vực bị ô nhiễm được thực hiện 

liên tục, trong thời gian tới giao các đơn vị tiếp tục thực hiện những nội dung 

sau: 

1. Giao Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu thực hiện các giải pháp như 

sau:  

- Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của 
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toàn xã hội trong việc tham gia nghiên cứu và khắc phục hậu quả chất độc hóa 

học trên địa bàn tỉnh. 

- Theo dõi diễn biến ảnh hưởng của chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong 

chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác phục 

hồi môi trường khu vực bị ô nhiễm (nếu có). 

- Phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan và chính quyền địa phương 

đề xuất bố trí kinh phí hàng năm thực hiện tuyên truyền, giáo dục, nâng cao 

nhận thức về hậu quả của chất độc hóa học và phục hồi môi trường khu vực bị ô 

nhiễm. 

2. Giao Văn phòng Sở công khai kết quả nhiệm vụ trên trang thông tin điện 

tử của Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.  

3. Giao Phòng Kế hoạch tài chính – Giá đất quản lý, lưu giữ hồ sơ liên 

quan đến các nội dung như: phê duyệt đề cương dự toán, chỉ định đơn vị thực 

hiện, hợp đồng, hồ sơ nghiệm thu thanh lý hợp đồng và các hồ sơ khác có liên 

quan đến công tác tài chính đối với nhiệm vụ theo quy định. Chi cục Bảo vệ môi 

trường phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đắk Nông bàn giao hồ sơ 

về công tác chuyên môn để lưu trữ theo quy định. 

4. Giao Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường cập nhập số liệu 

liên quan của nhiệm vụ vào phần mềm cơ sở dữ liệu môi trường trên địa bàn 

tỉnh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường; 

Trưởng phòng Kế hoạch tài chính – Giá đất; Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông và các đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận:          
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Đắk Nông; 

- UBND các huyện, thành phố Gia 

Nghĩa;  

- Lưu VT.                                                                                                                                              

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngô Chí Trung 
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