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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 
Mũi Bàn Than thuộc xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh 

Quảng Nam.  
Với vị trí địa lý thuận lợi, 3 mặt là sông, một mặt giáp biển, 

điều kiện khí hậu hiền hòa, ngoài thắng cảnh đẹp là ghềnh đá Bàn 
Than, phong cảnh hữu tình, nên thơ, có nghĩa địa cá Ông lớn nhất 
nước, người dân Tam Hải vẫn còn giữ được nhiều nét văn hóa 
truyền thống bản địa. Do vậy, bên cạnh hệ thống nghỉ dưỡng 4 sao 
cao cấp hiện nay là Le Domaine De Tam Hai Resort, trong tương lai 
không xa Bàn Than tiếp tục sẽ là một điểm nghỉ dưỡng lôi cuốn. Bên 
cạnh đó, khu vực biển Bàn Than cũng là vùng biển có tính đa dạng 
sinh học cao, có hệ sinh thái rạn san hô đa dạng kéo dài hơn 10 cây 
số, là nơi tập trung sinh sống của nhiều loại hải sản quý như tôm 
hùm, tôm sú, ốc hương, cá mực các loại và là nơi sinh đẻ, phát triển 
của các loại ấu trùng tôm hùm. Theo kết quả điều tra, khảo sát của 
Viện Hải dương học, khu vực biển Bàn Than có 41 loài rong biển 
thuộc 25 giống, 15 họ, 3 ngành, trong đó xác định được 7 loài có giá 
trị kinh tế phân bố khá phổ biến; 168 loài thuộc 76 giống và 21 họ cá 
rạn san hô, trong đó có nhiều loài có giá trị kinh tế và xuất khẩu; 2 
trong 4 loài tôm hùm có giá trị kinh tế cao là tôm Hùm đỏ và Hùm 
sỏi. Ngoài ra, tại khu vực này, cũng được đánh giá là khu vực có sự 
da dạng loài cá rạn còn cao hơn cả khu vực biển Cù Lao Chàm.  

Là một trong những địa phương thuộc Khu kinh tế mở Chu 
Lai, lại nằm ở khu vực cửa ngõ hướng ra biển của vùng kinh tế trọng 
điểm miền Trung nên chắc chắn các hoạt động kinh tế sẽ có tác động 
nhất định đối với điều kiện tự nhiên, môi trường của khu vực xã 
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Tam Hải và đặc biệt là đối với chất lượng nước biển ven bờ khu vực 
mũi Bàn Than. 

Từ thực trạng trên, việc nghiên cứu, đánh giá, tăng cường 
quản lý môi trường nói chung và chất lượng môi trường nước biển 
ven bờ nói riêng tại khu vực này hiện nay là hết sức cần thiết. Tuy 
nhiên, đến nay, tại Quảng Nam vẫn chưa có nghiên cứu, đánh giá cụ 
thể nào về chất lượng môi trường nước biển ven bờ khu vực biển 
Bàn Than cũng như mối tương quan với các yếu tố nguy cơ có thể 
ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng môi trường nước biển ven bờ 
trong khu vực. 

Nhằm tập trung đánh giá chất lượng môi trường nước biển 
ven bờ khu vực Bàn Than, đóng góp một số dữ liệu để phục vụ cho 
việc quy hoạch phát triển bền vững trong thời gian đến, tác giả chọn 
đề tài "Khảo sát, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý 
tổng hợp môi trường nước biển ven bờ khu vực Bàn Than, huyện Núi 
Thành, tỉnh Quảng Nam". 

2. Mục đích nghiên cứu 
2.1. Mục tiêu tổng quát 
Đánh giá hiện trạng môi trường nước biển ven bờ khu vực 

Bàn Than, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Đề xuất biện pháp 
quản lý tổng hợp nhằm BVMT, phục vụ phát triển bền vững.  

2.2. Mục tiêu cụ thể 
2.2.1. Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước biển 

ven bờ khu vực Bàn Than, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. 
2.2.2. Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng môi 

trường nước khu vực biển ven bờ Bàn Than, Núi Thành. 
2.2.3. Đánh giá nhận thức của người dân địa phương và 
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năng lực quản lý bảo vệ môi trường của chính quyền địa phương. 
2.2.4. Đề xuất các biện pháp quản lý tổng hợp phục vụ 

PTBV, bảo đảm sinh kế cho cộng đồng và bảo vệ môi trường. 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

 3.1. Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu chất 
lượng nước biển ven bờ khu vực biển Bàn Than, huyện Núi Thành, 
tỉnh Quảng Nam. Các chỉ tiêu phân tích: Độ pH; Độ mặn; DO; 
COD; TSS; Fe; váng dầu, mỡ; dầu mỡ khoáng. 
 3.2. Phạm vi nghiên cứu: Nước biển ven bờ khu vực Bàn 
Than, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. 

4. Phương pháp nghiên cứu 
4.1. Phương pháp đánh giá nhanh nông thôn  
4.2. Phương pháp thu thập, phân tích tài liệu thứ cấp 

 4.3. Phương pháp nghiên cứu thực địa 
 4.4. Phương pháp thống kê, xử lý số liệu 
 *  Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

- Đánh giá được hiện trạng chất lượng nước biển ven bờ khu 
vực biển Bàn Than, huyện Núi Thành, Quảng Nam. 
 - Các biện pháp đề xuất của đề tài làm cơ sở để địa phương 
tham khảo trong công tác quản lý.  
 - Kết quả của đề tài đóng góp dữ liệu cho các nghiên cứu 
tiếp theo về biển ven bờ khu vực Bàn Than. 

5. Cấu trúc của luận văn: Luận văn gồm 3 Chương: 
Chương 1: Tổng quan về địa lý tự nhiên, kinh tế xã hội và 

các khái niệm có liên quan. 
Chương 2: Những nghiên cứu thực nghiệm 
Chương 3: Kết quả và thảo luận. 
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CHƯƠNG 1 
TỔNG QUAN VỀ ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ 

CÁC KHÁI NIỆM CÓ LIÊN QUAN 
1.1. KHÁI QUÁT ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI  

1.1.1. Vị trí địa lý và đặc điểm địa hình 
a. Vị trí địa lý 
Mũi Bàn Than, thuộc xã Tam Hải, nằm về phía đông huyện 

Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, cách trung tâm huyện lỵ khoảng 12 km 
về phía đông bắc. Phía Đông: giáp Biển Đông; phía Nam và phía 
bắc: giáp sông Trường Giang, phía Tây: giáp sông Trường Giang và 
xã Tam Hòa. 

b. Địa hình bờ biển  
c. Địa hình đáy biển 
1.1.2. Địa chất khu vực 
a. Địa tầng 
b. Macma – Tân kiến tạo 
1.1.3. Đặc điểm Khí tượng – Thủy văn 
a. Khí tượng – Thủy văn lục địa 
b. Đặc điểm Khí tượng – Thủy văn biển 
1.1.4. Hoạt động kinh tế - xã hội  
a. Giao thông 
b. Đánh bắt, nuôi trồng thủy sản 
c. Nông nghiệp - Lâm nghiệp  

 d. Du lịch 
e. Hoạt động công nghiệp, cảng biển 
f. Một số hoạt động kinh tế khác 
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1.2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CÓ LIÊN QUAN  
1.2.1. Khái niệm về phát triển bền vững 
Theo Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014, phát triển bền vững 

là phát triển đáp ứng được các nhu cầu của hiện tại mà không làm tổn 
hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu đó của các thế hệ tương lai trên cơ sở 
kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ xã 
hội và bảo vệ môi trường.  

1.2.2. Định nghĩa về vùng bờ/đới bờ 
1.2.3. Khái niệm về Quản lý tổng hợp đới bờ (QLTHĐB)  
Tại Hội nghị Quốc tế về Đới bờ năm 1993, QLTHĐB được 

định nghĩa: Quản lý tổng hợp đới bờ bao gồm việc đánh giá toàn 
diện, đặt ra các mục tiêu quy hoạch và quản lý các hệ thống tài 
nguyên đới bờ, có xét đến các yếu tố lịch sử, văn hóa và truyền 
thống, đồng thời quan tâm đến hài hòa các lợi ích trong việc sử dụng 
tài nguyên. Đây là quá trình liên tục tiến triển phục vụ cho PTBV.  

1.2.4. Hiện trạng áp dụng QLTHĐB ở trên thế giới và ở 
Việt Nam 

a. Tình hình áp dụng QLTHĐB trên thế giới  
 b. Triển khai QLTHĐB ở Việt Nam  
 c. Triển khai QLTHĐB ở Quảng Nam 

CHƯƠNG 2 
NHỮNG NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 

2.1. THU MẪU, PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG 
NƯỚC BIỂN VEN BỜ  

Tổ chức khảo sát, nghiên cứu thực địa tại khu vực biển Bàn 
Than, lựa chọn vị trí lấy mẫu nước để phân tích chất lượng môi 
trường nước biển ven bờ. Chọn các vị trí lấy mẫu như sau: 
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- Mẫu 1: gần cảng biển Kỳ Hà, nơi có khả năng chịu tác 
động trực tiếp từ các hoạt động của cảng. 

- Mẫu 2: gần khu dân cư tập trung, nơi có thể chịu tác động 
của rác thải, nước thải sinh hoạt. 

- Mẫu 3: Khu vực mũi Bàn Than. 
- Mẫu 4: nơi tập trung neo đậu tàu thuyền sau khai thác. 
- Mẫu 5:  gần khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái do Pháp đầu 

tư, nơi có thể chịu tác động của các hoạt động du lịch. 
- Mẫu 6: nằm giữa mũi Bàn Than và đảo Hòn Chén, nơi ít 

chịu tác động của các hoạt động kinh tế, xã hội. 
Việc thu mẫu được thực hiện trong 3 đợt: mùa khô năm 

2013 (ngày 18/8/2013), mùa mưa năm 2013 (ngày 11/12/2013) và 
mùa khô năm 2014 (ngày 17/5/2014). 
2.2. XÂY DỰNG MẪU PHIẾU VÀ TỔ CHỨC ĐIỀU TRA, 
PHỎNG VẤN NGƯỜI CẤP TIN CHÍNH VÀ NGƯỜI DÂN ĐỂ 
THU THẬP THÔNG TIN  
 Tác giả đã xây dựng mẫu phiếu điều tra dưới dạng bảng câu 
hỏi dành cho 2 đối tượng là đại diện chính quyền địa phương, 
UBND xã Tam Hải và người dân sinh sống trên địa bàn xã Tam Hải.  

Đối với người dân, nội dung phỏng vấn tập trung vào việc 
lấy ý kiến đánh giá, nhận xét của người dân về hiện trạng môi 
trường, hiện trạng chất lượng nước biển ven bờ; nhận thức của người 
dân về BVMT nói chung và bảo vệ chất lượng nước biển ven bờ nói 
riêng; các nguyên nhân gây ảnh hưởng đến chất lượng nước biển ven 
bờ; những mong muốn, nguyện vọng và kiến nghị, đề xuất đối với 
chính quyền, các cơ quan chuyên môn trong công tác BVMT tại địa 
phương.  
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Đối với đại diện chính quyền địa phương, tập trung thu 
thập thông tin về hiện trạng MT, về chất lượng nước biển ven bờ; 
về năng lực quản lý BVMT của chính quyền địa phương; những 
việc đã triển khai, chất lượng và hiệu quả đạt được; các kế hoạch, 
định hướng của địa phương trong công tác BVMT cũng như thu 
thập các thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn khu vực 
nghiên cứu. 

 
CHƯƠNG 3 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. KẾT QUẢ KHẢO SÁT, LẤY MẪU VÀ PHÂN TÍCH 
CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC TẠI KHU VỰC BIỂN 
BÀN THAN, HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM  

3.1.1. Nội dung khảo sát 
- Khảo sát chất lượng nước biển ven bờ khu vực biển Bàn 

Than tại các địa điểm đã lựa chọn: Lấy mẫu nước tại 06 vị trí. 
- Phân tích các thông số cơ bản của môi trường nước gồm: 

pH; Độ mặn; DO; COD; TSS; Fe; Váng dầu, mỡ; Dầu mỡ khoáng. 
3.1.2. Thời gian khảo sát 
Tác giả thực hiện khảo sát, lấy mẫu trong 3 đợt: ngày 

18/8/2013; ngày 11/12/2013; ngày 17/5/2014. 
3.1.3. Kết quả khảo sát 
a. Lấy mẫu 
b. Kết quả phân tích mẫu 
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Bảng 3.1.  Kết quả phân tích chất lượng nước tại các vị trí lấy mẫu 
vào ngày 18/8/2013 (đợt 1) 

TT 
Thông 

số 
Đơn 

vị 

Kết quả 
Giá trị giới hạn theo 

QCVN 10: 2008 
/BTNMT 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 
 

V1 V2 V3 

1 pH  8 7,8 7,7 7,8 7,9 7,7 6,5-8,5 6,5-8,5 6,5-8,5 

2 Độ mặn 0/00 31 31,4 32,6 30,1 25,6 31,8    
3 DO mg/l 5,8 5,9 6,4 5,8 6,1 6,1 ≥5 ≥4 - 
4 TSS mg/l 44,5 30,5 20,8 23,8 35,8 24,5 50 50 - 
5 COD mg/l 2,6 2,1 1,9 2,2 2,8 2,1 3 4 - 
6 Fe mg/l 0,225 0,203 0,198 0,21 0,243 0,208 0,1 0,1 0,3 

7 
Váng 

dầu, mỡ 
mg/l 0,0015 KPH KPH KPH KPH KPH 0 0 - 

8 
Dầu mỡ 

khoáng 
mg/l 0,14 0,11 KPH 0,12 KPH KPH 0 0,1 0,2 

Tham khảo kết quả phân tích coliform của Sở Tài nguyên và 
Môi trường Quảng Nam tháng 8/2013: Khu vực cảng Kỳ Hà: 93 
MPN/100ml; Khu vực Cửa Lở: 43 MPN/100ml. 
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Bảng 3.2. Kết quả phân tích chất lượng nước tại các vị trí lấy mẫu 
vào ngày 11/12/2013 (đợt 2) 

TT 
Thông 

số 

Đơn 
vị 

Kết quả phân tích Giá trị giới 
hạn theo 

QCVN 10: 
2008/BTNMT 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 

V1 V2 V3 

1 pH  7,7 7,5 7,6 7,5 7,7 7,5 
6,5-
8,5 

6,5-
8,5 

6,5-
8,5 

2 
Độ 
mặn 

0/00 20,5 25,3 23,1 23 20,6 22    

3 DO mg/l 6,1 6 6,2 6,3 6,2 6,2 ≥5 ≥4 - 
4 TSS mg/l 28 20 14 15 18 15 50 50 - 
5 COD mg/l 2,3 1,8 1,6 1,9 1,9 1,5 3 4 - 
6 Fe mg/l 0,186 0,152 0,188 0,195 0,186 0,166 0,1 0,1 0,3 

7 
Váng 
dầu, 
mỡ 

mg/l KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0 0 - 

8 
Dầu 

mỡ 

khoáng

mg/l 0,12 0,08 0,04 0,1 0,06 KPH 0 0,1 0,2 

Tham khảo kết quả phân tích coliform của Sở Tài nguyên và 
Môi trường Quảng Nam tháng 12/2013: Khu vực cảng Kỳ Hà: 93 
MPN/100ml; Khu vực Cửa Lở: 430MPN/100ml.  
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Bảng 3.3. Kết quả phân tích chất lượng nước tại các vị trí lấy mẫu 
vào ngày 17/5/2014 (đợt 3) 

TT 
Thông 

số 
Đơn 

vị 

Kết quả phân tích Giá trị giới 
hạn theo 

QCVN 10: 
2008 

/BTNMT 
M1 M2 M3 M4 M5 M6 

V1 V2 V3 

1 pH  7,8 7,7 7,6 7,9 7,8 7,6 6,5-
8,5 

6,5-
8,5 

6,5-
8,5 

2 
Độ 
mặn 

0/00 32 32,1 31,9 32 31,7 31,3    

3 DO mg/l 6,2 6 6,1 5,8 6,2 5,9 ≥5 ≥4 - 
4 TSS mg/l 25 15 12 10 13 12 50 50 - 
5 COD mg/l 2,2 1,6 1,5 1,7 1,4 1,6 3 4 - 
6 Fe mg/l 0,211 0,186 0,188 0,192 0,226 0,214 0,1 0,1 0,3 

7 
Váng 
dầu, 
mỡ 

mg/l 0,0024 0,0012 KPH KPH KPH KPH 0 0 - 

8 
Dầu 
mỡ 
khoáng

mg/l 0,25 0,16 0,085 0,096 0,055 KPH 0 0,1 0,2 

Tham khảo kết quả phân tích coliform của Sở Tài nguyên và 
Môi trường tháng 5/2014: 

+ Khu vực cảng Kỳ Hà : 43 MPN/100ml  
+ Khu vực Cửa Lở  : 23 MPN/100ml  
* Đánh giá chung: 
+ Đánh giá theo chỉ tiêu phân tích: 
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 Các chỉ tiêu pH, DO, TSS, COD tại các vị trí phân tích vào 
cả 3 đợt đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 10:2008. 
 Độ mặn nước biển dao động trong khoảng từ 29,5%o đến 
32,6%o. 
 Chỉ tiêu Fe ở tất cả các vị trí lấy mẫu ở cả 3 đợt lấy mẫu đều 
vượt giới hạn cho phép đối với nước biển ven bờ dùng cho mục đích 
nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh và bãi tắm, thể thao dưới nước 
theo QCVN 10: 2008. 
 Váng dầu mỡ có xuất hiện tại vị trí M1 ở thời điểm lấy mẫu 
đợt 1 và tại vị trí M1, M2 ở đợt 3. Cả 2 đợt này đều vào mùa khô 
(2013 và 2014), không phát hiện ở đợt lấy mẫu vào mùa mưa 2013.  
 Dầu mỡ khoáng xuất hiện tại một số vị trí ở cả 3 đợt lấy 
mẫu. Trong khi đó, QCVN 10:2008 quy định chỉ tiêu này không 
được có tại vùng biển ven bờ dùng cho mục đích nuôi trồng thủy 
sản, bảo tồn thủy sinh; không quá 0,1mg/l đối với khu vực dùng cho 
mục đích tắm biển, thể thao dưới nước và không quá 0,2mg/l đối với 
nước biển ven bờ nơi khác. 
 Chỉ tiêu Coliform khu vực cảng Kỳ Hà và Cửa Lở nằm 
trong giới hạn cho phép theo QCVN 10:2008 ở cả 3 đợt lấy mẫu. 
 + Đánh giá theo vị trí lấy mẫu phân tích: 

- Tại vị trí M1 (gần cảng Kỳ Hà):  
Đây là vị trí có nhiều chỉ tiêu vượt giới hạn cho phép. Cụ 

thể: đợt 1 và đợt 3, mùa khô năm 2013 và 2014, vị trí này có 03 chỉ 
tiêu vượt giới hạn cho phép là Fe, váng dầu mỡ và dầu mỡ khoáng; 
đợt 2, mùa mưa năm 2013, có 2 chỉ tiêu vượt giới hạn cho phép là Fe 
và dầu mỡ khoáng. 
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- Tại vị trí M2 (gần khu dân cư tập trung):  
Vào mùa khô, đây cũng là nơi có nhiều chỉ tiêu vượt giới 

hạn cho phép: tháng 8 năm 2013, có 2 chỉ tiêu (Fe, dầu mỡ khoáng), 
tháng 5/2014 có 3 chỉ tiêu (Fe, váng dầu mỡ, dầu mỡ khoáng). Tuy 
nhiên, vào mùa mưa thì vị trí này chỉ có 01 chỉ tiêu vượt giới hạn 
cho phép là Fe. 
 - Tại vị trí M3 (mũi Bàn Than):  

Ở đợt phân tích mẫu mùa khô năm 2013 thì vị trí này chỉ có 
1 chỉ tiêu duy nhất vượt giới hạn cho phép là Fe. Riêng đợt phân tích 
mùa mưa năm 2013 và mùa khô năm 2014, ngoài Fe còn có thêm 1 
chỉ tiêu vượt giới hạn cho phép đối với mục đích nuôi trồng thủy 
sản, bảo tồn thủy sinh là chỉ tiêu dầu mỡ khoáng (lần lượt là 0,04 
mg/l và 0,085mg/l) nhưng chỉ tiêu này vẫn nằm trong giới hạn cho 
phép đối với mục đích tắm biển, thể thao dưới nước. 
 - Tại vị trí M4 (khu vực Bãi Bấc):  

Ở 3 đợt phân tích, vị trí này có 02 chỉ tiêu vượt giới hạn cho 
phép là Fe và dầu mỡ khoáng. Trong đó, chỉ tiêu dầu mỡ khoáng chỉ 
vượt giới hạn cho phép đối với khu vực dùng cho mục đích nuôi 
trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh; và vẫn trong giới hạn cho phép đối 
với khu vực dùng cho mục đích tắm biển, thể thao dưới nước. 
 - Tại vị trí M5 (gần khu du lịch):   

Trong 3 đợt lấy mẫu, có 1 đợt chỉ phát hiện 1 chỉ tiêu vượt 
giới hạn cho phép là Fe; đợt 2 vào mùa mưa năm 2013 và đợt 3 (mùa 
khô năm 2014), ngoài Fe còn có 1 chỉ tiêu vượt giới hạn cho phép 
đối với khu vực nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh là dầu mỡ 
khoáng, nhưng vẫn nằm trong giới hạn cho phép đối với khu vực 
tắm biển, thể thao dưới nước (0,06mg/l và 0,055 mg/l). 
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 - Tại vị trí M6 (giữa Bàn Than và Hòn Chén):  
Ở vị trí này, cả 3 đợt lấy mẫu đều chỉ có 01 chỉ tiêu vượt 

giới hạn cho phép là Fe. Các chỉ tiêu như TSS, COD, Fe cũng ở mức 
thấp hơn so với các vị trí khác. 
3.2. KẾT QUẢ ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, THU THẬP THÔNG 
TIN, PHỎNG VẤN NGƯỜI DÂN VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CÓ 
LIÊN QUAN  

3.2.1. Hiện trạng khu vực nghiên cứu 
3.2.2. Hiện trạng công tác bảo vệ môi trường 
a. Về năng lực quản lý BVMT tại địa phương 
Địa phương chưa bố trí được cán bộ có chuyên môn chuyên 

ngành về môi trường để đảm nhiệm công tác này. 
Bên cạnh đó, qua tham khảo, nghiên cứu các báo cáo kinh tế 

xã hội của UBND xã Tam Hải trong gần 6 năm từ 2009 đến 9/2014, 
cho thấy: các hoạt động kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng… của 
địa phương đều được đưa vào nội dung báo cáo, có nêu số liệu cụ 
thể và đánh giá tình hình, kết quả thực hiện hàng năm. Tuy nhiên, 
nội dung báo cáo về công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường 
còn rất sơ sài, thậm chí có những báo cáo không hề đề cập đến công 
tác này, kể cả báo cáo tổng hợp năm 2014 đề nghị UBND tỉnh, Bộ 
Nội vụ công nhận Tam Hải là xã đảo. Điều này cho thấy, công tác 
quản lý, BVMT ở Tam Hải vẫn chưa thực sự được chính quyền địa 
phương quan tâm đúng mức. 

b. Hiện trạng môi trường địa phương 
Đến nay, tại Tam Hải chưa có hệ thống thu gom, xử lý rác 

thải sinh hoạt, tất cả rác thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày đều được 
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người dân tự đào hố chôn lấp hoặc đem đốt hoặc đổ trực tiếp ra sông 
Trường Giang và biển Đông.  

c. Nhận thức của người dân về BVMT nước biển ven bờ 
Thông qua phỏng vấn trực tiếp 107 người dân, đại diện 

cho 107 hộ gia đình sinh sống lâu năm tại xã Tam Hải, cho thấy: 
hầu hết người dân đều có nhận thức tốt về công tác BVMT nói 
chung và bảo vệ chất lượng nước biển ven bờ khu vực Bàn Than 
nói riêng.  

Về chất lượng môi trường nước biển ven bờ, 100% người 
dân được hỏi đều cho rằng so với 5 năm trước đây, nước biển 
bẩn hơn rất nhiều.  
 Có đến 71,4% người dân được hỏi sống ở thôn Đông 
Tuần, nơi tiếp giáp với sông Trường Giang, đoạn đổ ra biển tại 
cửa An Hòa, trả lời rằng gia đình mình xử lý rác thải bằng cách 
đổ trực tiếp ra sông.  

Đại diện chính quyền địa phương cho biết thêm: vùng 
biển ven bờ khu vực Bàn Than là nơi hứng chịu tất cả rác thải 
cũng như trầm tích, phù sa từ khu vực vũng An Hòa cũng như 
trên suốt dòng Trường Giang đổ ra Biển Đông qua cửa An Hòa và 
Cửa Lở, được ví như đoạn “cuối đường ống” của dòng thải. 



15 

Bảng 3.10. Kết quả phỏng vấn người dân 

  

Số 
lượng 
phiếu 
phỏng 

vấn 

Nghề gia đình 

Chất lượng 
nước biển 

hiện nay so 
với 5 năm 

trước 

Nguyên nhân 
Cách xử lý rác thải của người 

dân 

Khai 
thác 

Nuôi 
trồng 

Nông 
nghiệp 

Du 
lịch 

Khác 
Tốt 
hơn 

Xấu 
hơn 

Do 
nhà 
máy 
công 

nghiệp 

Do 
nuôi 
tôm 
xả 

thải 
ra 

biển 

Do 
sản 
xuất 
nông 

nghiệp 

Do 
du 

lịch 

Do xây 
dựng 
cảng 
biển, 

nạo vét 
luồng 
lạch 

Do 
tàu 
cá 
xả 

thải 

Khác 

Do 
người 
dân 
xả 
rác 

xuống 
biển 

Đốt Chôn 

Bỏ 
vào 

thùng 
rác 

Vứt 
xuống 
sông, 
biển 

Khác 

Người 
cấp 
tin 

chính 

2         2 0 2                           

Người 
dân 

107 73 12 1 0 21 0 107 55 51 1 1 39 22 0  76 67 32 1 26 0 

Tỷ lệ 
(%) 

  68,2  11,2   0,93 0  19,63  0 100 51,4 47,7 0,93 0,93 36,45 20,6  0 71 62,6 30 0,93 24,3 0 
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3.2.3. Hiện trạng ngành nghề và những thách thức đối 
với chất lượng môi trường nước biển ven bờ 

a. Nghề nuôi trồng thủy sản 
Bảng 3.11. Số liệu về NTTS xã Tam Hải  từ năm 2009 đến 2013 

Năm 

Diện tích nuôi tôm 
(ha) 

Sản lượng (tấn) Giá trị (tỷ đồng) 

Tổng 
diện 
tích 

Nuôi 
trong 
aođất 

Nuôi 
trong 
ao lót 
bạt 

Tổng 
sản 

lượng 

Nuôi 
trong  
ao đất 

Nuôi 
trong 
ao lót 
bạt 

Tổng 
giá trị 

Nuôi 
trong 
ao đất 

Nuôi 
trong 
ao lót 
bạt 

2009 40 40 0 30 30 0 1,35 1,35 0 
2010 18 0 18 90 0 90 5,1 0 5,1 
2011 27 19 8 103,5 - - 9,71 - - 
2012 25 12 13 209,5 4,5 205 21,31 0,81 20,5 
2013 28,85 7 21,85 453 7 486 59,2 0,75 58,45 

 Diện tích nuôi tôm trong ao có lót bạt trên địa bàn Tam Hải 
đang có xu hướng gia tăng. Cùng với xu hướng đó, diện tích rừng 
ngập mặn của địa phương cũng dần giảm đi đáng kể để phục vụ 
nuôi tôm; lượng chất thải từ các ao nuôi này đưa ra môi trường 
cũng tăng theo tỷ lệ thuận.  
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b. Nghề khai thác thủy sản 
Bảng 3.14. Thống kê số liệu tàu thuyền và sản lượng KTTS xã 

Tam Hải từ năm 2009 đến năm 2013  

Năm 

Số lượng tàu 
cá (chiếc) 

Tổng 
công 
suất 
(CV) 

Tổng 
sản 

lượng 
khai 
thác 
(tấn) 

Giá trị khai thác     
(tỷ đồng) 

Sản lượng 
khai thác 
rong mơ Tổng 

cộng 

Tàu 
cá từ 
90cv 
trở 
lên 

Tổng giá 
trị khai 

thác 

Từ 
khai 
thác 
tôm 
hùm 
con 

Từ 
khai 
thác 
rong 
mơ 

2009 435  8.763 3.039 41,42 3,8 - - 
2010 415  10.535 2.567 40,835 5 - - 
2011 410  14.100 3.067 66,3 5,8 2,4 400 tấn 
2012 445 36 15.796 3.648 87,24 13,5 2,79 320 tấn 
2013 448 36 16.390 2.345 47,690 3 0,66 110 tấn 

9/2014 415 26 17.596 - - - - - 
 

Đến tháng 9/2014 tuy số lượng tàu cá ít hơn so với năm 2009 
(giảm 20 chiếc) nhưng tổng công suất đã tăng hơn gấp đôi, bằng 
200,16%. Việc phát triển tàu cá về quy mô đòi hỏi cần có cơ sở vật 
chất kỹ thuật, hạ tầng tương xứng để đáp ứng nhu cầu phục vụ cho 
đội tàu của địa phương, tàu lớn cần có bến cá, khu neo đậu, tránh trú 
bão quy mô phù hợp cũng như yêu cầu về luồng lạch ra vào phải đủ 
độ sâu, rộng... Ngoài ra, việc phát triển tàu cá xa bờ cũng đặt ra vấn 
đề vệ sinh môi trường vùng nước đậu tàu khi dầu cặn, chất thải sinh 
hoạt từ tàu đều xả thải ra biển mà chưa có hệ thống thu gom, xử lý.  

Việc sử dụng xung điện, chất độc, chất nổ KTTS ngoài gây 
hủy diệt nguồn lợi thủy sản, các hệ sinh thái, còn gây ô nhiễm môi 
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trường nghiêm trọng. Việc khai thác san hô bừa bãi hoặc neo đậu 
tàu cá khai thác trên các vùng rạn gây ô nhiễm môi trường biển, phá 
hoại nơi trú ngụ, sinh sản của các loài hải sản, từ đó đe dọa đến tính 
đa dạng sinh học trong hệ sinh thái biển ven bờ, đe dọa đối với định 
hướng xây dựng tiểu khu bảo tồn biển Bàn Than trong tương lai. 

c. Dịch vụ du lịch 
Hiện nay, tại Tam Hải có 01 khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái 

do người Pháp đầu tư đạt tiêu chuẩn 4 sao.  
Ngoài khu du lịch trên, Tam Hải được đánh giá là địa phương 

có tiềm năng rất lớn về du lịch. Theo Nghị quyết số 145/2009/NQ-
HĐND ngày 22/7/2009 của HĐND tỉnh Quảng Nam về quy hoạch 
tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2015, định 
hướng 2020, Tam Hải thuộc khu vực được "quy hoạch xây dựng các 
trung tâm hội thảo, hội nghị, trung tâm thương mại, các khu vui chơi 
giải trí và các khu nghĩ dưỡng, sân golf cao cấp kết hợp thăm quan 
các di tích văn hóa - lịch sử, những nơi có phong cảnh đẹp..." [14].  

Với tiềm năng cũng như quy hoạch, định hướng của chính 
quyền địa phương, chắc chắn trong thời gian đến, Tam Hải sẽ phát 
triển về du lịch, do đó, vấn đề bảo vệ chất lượng môi trường nước biển 
ven bờ, bảo vệ các hệ sinh thái biển là hết sức cần thiết và cấp bách. 

d. Cảng biển 
Ngoài cảng Kỳ Hà, tại khu vực vụng An Hòa, nơi tiếp giáp 

giữa sông Trường Giang và vùng biển Bàn Than còn có 01 cảng cá, 
01 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa và 01 cảng hàng hóa 
phục vụ cho khu công nghiệp Tam Hiệp. Các cảng này hiện đang 
hoạt động. Việc tàu cá và tàu hàng ra vào thường xuyên chắc chắn  
sẽ có tác động nhất định đến môi trường khu vực vụng An Hòa và 
do đó sẽ ảnh hưởng đến vùng biển ven bờ Bàn Than.   
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Ngoài ra, hoạt động phá dỡ tàu cũ tại cảng Kỳ Hà thời gian 
qua cũng có tác động đến chất lượng môi trường biển Bàn Than.  

Hoạt động của các cảng biển đang trở thành một trong 
những tác nhân làm thay đổi bề mặt đáy vụng An Hòa cũng như 
ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng môi trường nước biển ven bờ 
khu vực Bàn Than.  

e. Công nghiệp, thương mại dịch vụ 
Do vị trí địa lý đặc biệt, nằm ngay giữa 2 cửa sông lớn là 

cửa Lở và cửa An Hòa, nơi sông Trường Giang đổ ra biển Đông, do 
đó, khu vực biển Bàn Than là nơi tiếp nhận tất cả các chất thải có 
trên dòng Trường Giang, trong đó có các nguồn thải từ khu công 
nghiệp Tam Hiệp thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai, Núi Thành.  
3.3. GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC BIỂN VEN 
BỜ KHU VỰC BÀN THAN  

3.3.1.Cải tiến phương pháp, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo 
dục nâng cao nhận thức về BVMT nước biển ven bờ Bàn Than 

Đối tượng được tuyên truyền không chỉ là người dân mà bao 
gồm cả cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành; 

Hình thức tuyên truyền cần được đổi mới, đa dạng hóa; 
Cần quan tâm đến đối tượng được tuyên truyền là học sinh, 

sinh viên; 
Đào tạo đội ngũ cán bộ tuyên truyền viên. 
3.3.2. Tăng cường khung pháp lý và thể chế, xây dựng 

chính sách; xác lập cơ chế đồng quản lý bảo vệ môi trường theo 
nguyên tắc quản lý tổng hợp  

Rà soát quy hoạch tổng thể, quy hoạch các ngành kinh tế, 
quy hoạch sử dụng đất khu vực ven sông Trường Giang và khu vực 
Bàn Than; 
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UBND tỉnh cần ban hành quy chế quản lý, BVMT nước biển 
ven bờ khu vực Bàn Than nhằm phục vụ phát triển bền vững; 

Xây dựng các cam kết về sử dụng và quản lý tài nguyên, 
BVMT vùng ven biển giữa cơ quan quản lý và cộng đồng cư dân; 

Hệ thống hoá, rà soát, điều chỉnh, bổ sung đầy đủ các quy 
định pháp lý trên nhiều lĩnh vực liên quan đến quản lý bảo vệ môi 
trường nước biển ven bờ, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; 

Ổn định nâng cao đời sống người dân, bảo đảm sinh kế cho 
người dân; 

 3.3.3. Tăng cường công tác quan trắc, giám sát môi 
trường, đa dạng sinh học  khu vực biển Bàn Than 

Xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát diễn biến môi trường, 
đa dạng sinh học, nguồn lợi thủy sản khu vực biển Bàn Than, Núi 
Thành; Tăng số vị trí quan trắc môi trường nước biển ven bờ từ 02 vị 
trí hiện nay lên 05 vị trí: bổ sung thêm 03 vị trí tại khu vực Bãi Bấc, 
khu vực Bãi Nồm (gần với khu vực quy hoạch nuôi tôm trên cát) và 
khu vực mũi Bàn Than (nơi có thể khai thác phục vụ du lịch). 

Đánh giá nguồn và tải lượng chất gây ô nhiễm từ lưu vực 
sông Trường Giang đổ ra biển Bàn Than qua Cửa Lở, Cửa An Hòa; 

Tăng cường BVMT tại cảng Kỳ Hà, cảng cá Tam Giang, 
khu neo trú đậu tránh trú bão An Hòa, cung cấp dịch vụ thu gom 
chất thải từ hoạt động của tàu thuyền tại cảng, khu neo đậu tàu. 

3.3.4. Xây dựng đề án chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp, tổ 
chức các chương trình phát triển kinh tế xã hội 

Dạy nghề và tạo cơ hội việc làm nhằm góp phần giảm tỷ lệ 
thất nghiệp khi thực hiện chuyển đổi nghề nghiệp; 

Tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công 
nghệ, đẩy mạnh khai thác xa bờ, nuôi trồng thủy sản theo mô hình 
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Vietgap, tổ chức du lịch sinh thái, lặn ngắm san hô để phát huy lợi 
thế của địa phương vừa kết hợp BVMT; 

Xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư phát triển điều kiện 
sống của cộng đồng ven biển; 

Đối với nghề nuôi tôm trong ao nuôi có lót bạt có nguy cơ 
gây ô nhiễm môi trường, hiện nay, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban 
hành Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 15/4/2014, trong đó, Tam 
Hải được quy hoạch 37,5ha. Chính quyền địa phương, các cơ quan 
chuyên môn căn cứ trách nhiệm được giao tại Điều 2 để triển khai 
thực hiện; người dân căn cứ hướng dẫn của cơ quan chuyên môn để 
xây dựng ao nuôi, hệ thống xử lý nước thải, cấp thoát nước... theo 
đúng quy định. 

3.3.5. Huy động sự tham gia của cộng đồng trong quản 
lý, bảo vệ môi trường nước biển ven bờ 

3.3.6. Phát triển du lịch sinh thái bền vững  
Tạo điều kiện cho các nhà đầu tư về du lịch sinh thái đầu tư, 

khai thác du lịch tại khu vực này. Lấy mô hình của Cù Lao Chàm để 
xây dựng định hướng phát triển trong tương lai, bởi khu vực biển 
Bàn Than có sự đa dạng sinh học không thua kém nhiều so với khu 
vực Cù Lao Chàm, lại gần sân bay Chu Lai, quốc lộ 1A, gần tuyến 
đường sắt Bắc – Nam, việc di chuyển đi lại dễ dàng, thuận lợi.  

3.3.7. Nâng cao năng lực quản lý, thực thi pháp luật của 
các cơ quan chức năng và địa phương trong công tác kiểm soát, 
xử lý vi phạm về BVMT 

Phân bổ biên chế cán bộ chuyên ngành Môi trường; 
Ngăn chặn những hình thức sản xuất, khai thác gây ảnh 

hưởng đến chất lượng môi trường nước biển ven bờ, gây đe dọa đến 
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tính bền vững và toàn vẹn của HST và tính đa dạng sinh học của hệ 
sinh thái... 

3.3.8. Tăng cường cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật cho 
nghiên cứu, quản lý và đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán 
bộ trong công tác quản lý BVMT  

3.3.9. Tổ chức thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt phát sinh 
trên địa bàn xã Tam Hải để giải quyết tình trạng người dân đổ 
thải trực tiếp ra sông, ra biển  

* Sơ đồ quy trình thu gom và xử lý rác thải: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rác thải 

Phân loại 

Thu gom 

Đội thu 
gom 

Thùng rác công cộng 

Rác hữu cơ 
dễ phân hủy 

Ủ thành phân  

Rác thải khó phân 
hủy 

Bón cho cây 
trồng 

Vận chuyển 

Lò đốt  tập trung 

Xe vận 
chuyển rác 
do UBND 
hợp đồng 

Tập kết 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
 
Kết luận 
 Nước biển ven bờ khu vực Bàn Than, huyện Núi Thành, tỉnh 
Quảng Nam có hàm lượng Fe vượt tiêu chuẩn cho phép đối với khu 
vực dùng cho mục đích NTTS, bảo tồn động vật thủy sinh và thể 
thao, tắm biển.  

Chất lượng môi trường nước biển ven bờ khu vực Bàn Than 
tại mũi Bàn Than và Hòn Chén, cách bờ khoảng 600m, là tương đối 
tốt, các chỉ tiêu quan trọng như pH, DO, TSS, COD, váng dầu mỡ, 
dầu mỡ khoáng, coliform đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy 
chuẩn kỹ thuật quy định đối với khu vực NTTS và bảo tồn động vật 
thủy sinh. Các khu vực khác gồm khu vực Bãi Bấc và khu vực gần 
Cửa Lở, nơi có khu du lịch sinh thái Pháp, đáp ứng được quy chuẩn 
quy định để khai thác phục vụ du lịch, không đủ điều kiện để NTTS 
và bảo tồn động vật thủy sinh. 

Khu vực biển ven bờ gần cảng Kỳ Hà là nơi có chất lượng 
môi trường kém nhất trong số 6 vị trí lấy mẫu phân tích, có nhiều chỉ 
tiêu chưa đáp ứng được quy chuẩn quy định đối với khu vực dùng 
cho mục đích NTTS, bảo tồn thủy sinh, tắm biển, hoạt động thể thao 
dưới nước, tuy nhiên vẫn nằm trong giới hạn cho phép đối với chất 
lượng nước biển ven bờ.  

Chất lượng môi trường nước biển ven bờ khu vực Bàn Than 
chịu tác động của nhiều yếu tố, chịu ảnh hưởng từ nhiều ngành, 
nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội, từ nhiều địa phương khác nhau... Do 
đó, để quản lý tốt chất lượng môi trường nước biển ven bờ khu vực 
Bàn Than đòi hỏi phải có sự quản lý tổng hợp và cần sự tham gia 
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tích cực của cộng đồng cũng như sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt, 
đồng bộ của chính quyền địa phương.  
Kiến nghị 
 - Chính quyền địa phương tổ chức thu gom, xử lý rác thải 

sinh hoạt phát sinh trên địa bàn xã Tam Hải để giải quyết tình trạng 

người dân vứt rác xuống sông, ra biển. 

 - Những kết quả nghiên cứu về chất lượng môi trường nước 

biển ven bờ khu vực Bàn Than chỉ mới là ban đầu, do điều kiện thời 

gian, kinh phí có hạn nên chưa thể phân tích hết tất cả các chỉ tiêu 

theo QCVN 10:2008 cũng như chưa thể mở rộng phạm vi vị trí lấy 

mẫu phân tích nhiều hơn. Do đó, cần tiếp tục có các nghiên cứu tiếp 

theo để đánh giá sát hơn về chất lượng môi trường nước biển ven bờ 

khu vực Bàn Than trong thời gian đến. 

 - Qua thực hiện đề tài, tác giả được đại diện chính quyền địa 

phương và người dân phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường do 

nước thải từ các ao nuôi tôm trải bạt trên địa bàn xã Tam Hải và gián 

tiếp gây ảnh hưởng đến chất lượng nước biển ven bờ. Vấn đề này 

cần được nghiên cứu sâu kỹ hơn để có đánh giá cụ thể về mức độ ô 

nhiễm, những tác động, ảnh hưởng đến môi trường và đối với sức 

khỏe người dân./. 

 


