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MỞ ĐẦU.  

I. SỰ CẦN THIẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

Tỉnh Vĩnh Phúc thuộc vùng châu thổ sông Hồng, là cửa ngõ phía Tây Bắc của 
Thủ đô Hà Nội và là một trong 08 tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Vĩnh 
Phúc được thiên nhiên ưu đãi, có vị trí thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã hội, 
những năm gần đây cùng với các chính sách ưu đãi đầu tư và khuyến khích khôi phục 
các làng nghề truyền thống của tỉnh, kinh tế làng nghề của tỉnh Vĩnh Phúc đã có những 
bước phát triển mạnh mẽ, góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu 
vực nông thôn. Tuy nhiên, cùng với sự tăng trưởng phát triển về kinh tế hoạt động làng 
nghề đang gây ra những tác động tiêu cực đến môi trường, làm gia tăng ô nhiễm môi 
trường, chất lượng môi trường bị suy giảm theo nhiều cấp độ khác nhau ảnh hưởng 
trực tiếp tới sức khỏe và cuộc sống của người dân trong vùng. Điều này là thách thức 
lớn đối với Vĩnh Phúc trong việc phát triển làng nghề theo hướng bền vững.  

Sau gần 20 năm tái lập và phát triển, Vĩnh Phúc từ một tỉnh thuần nông có điểm 
xuất phát thấp đã phát triển không ngừng vươn lên thành một các tỉnh có mức tăng 
trưởng kinh tế cao nhất của cả nước. Những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã 
hội đã tạo ra tiền đề cho mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 tỉnh Vĩnh Phúc trở thành 
thành phố trực thuộc TW. Tuy nhiên, kèm theo sự phát triển nhanh chóng về kinh tế, 
sự hình thành của các khu, cụm công nghiệp, làng nghề, các khu đô thị,… Vĩnh Phúc 
cũng đang đứng trước các vấn đề thách thức về suy thoái môi trường, cạn kiệt tài 
nguyên và suy giảm đa dạng sinh học,… cần giải quyết để có thể trở thành đô thị phát 
triển bền vững phù hợp với xu thế hiện nay và phù hợp với “Chiến lược Phát triển bền 
vững Việt Nam giai đoạn 2011 ÷ 2020” đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại 
quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2012.  

Hiện nay toàn tỉnh hiện có 27 làng nghề đã được công nhận, sự phát triển của 
các làng nghề đã và đang góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân 
góp phần vào phát triển kinh tế xă hội của tỉnh. Tuy nhiên, hầu hết các cơ sở làng nghề 
có quy mô sản xuất nhỏ, công nghệ sản xuất lạc hậu, manh mún, mặt bằng chật hẹp, 
xen kẽ với khu dân cư và phát sinh nhiều chất thải. Kết cấu hạ tầng (giao thông, thoát 
nước và xử lý nước thải) còn yếu kém, không đáp ứng yêu cầu thực tế, cảnh quan môi 
trường làng nghề đang chịu nhiều sức ép, nhất là về công tác quản lý chất thải rắn, bụi, 
khí thải, nước thải từ các hoạt động của làng nghề. Để có cơ sở đánh giá, phân loại các 
làng nghề trên địa bàn tỉnh theo mức độ ô nhiễm môi trường theo Thông tư số 
31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ 
môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở 
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai nhiệm 
vụ đánh giá, phân loại các làng nghề theo mức độ ô nhiễm môi trường theo các mức: 
Làng nghề không ô nhiễm môi trường, làng nghề ô nhiễm môi trường và làng nghề ô 
nhiễm môi trường nghiêm trọng. Việc xây dựng báo cáo này là một nhiệm vụ thiết 
thực và có vai trò hết sức quan trọng đối với công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi 
trường làng nghề, các cấp, các ngành hoạch định những chủ trương, chính sách trong 
phát triển kinh tế làng nghề gắn với công tác bảo vệ môi trường.  

Nhiệm vụ đánh giá, phân loại các làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh đã 
được UBND tỉnh Vĩnh Phúc công nhận trên địa bàn tỉnh cho đến năm 2017 theo mức 
độ ô nhiễm môi trường. Qua đó đánh giá được hiện trạng môi trường đặc trưng tại các 
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làng nghề, phân loại làng nghề theo mức độ ô nhiễm môi trường theo các mức độ: 
Làng nghề không ô nhiễm môi trường, làng nghề ô nhiễm môi trường và làng nghề ô 
nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đồng thời đánh giá thực trạng và những tồn tại trong 
công tác quản lý môi trường tại các làng nghề; những vấn đề môi trường bức xúc, từ 
đó đề xuất các giải pháp phù hợp, từ đó kiến nghị, đề xuất các biện pháp quản lý, xử lý 
phù hợp với đặc thù của các loại hình làng nghề trên địa bàn tỉnh. 

Với các lý do trên, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành quyết định số 1427/QĐ 
– UBND ngày 22 tháng 06 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt đề 
cương nhiệm vụ “Đánh giá, phân loại làng nghề theo mức độ gây ô nhiễm môi trường 
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”. 

II. CĂN CỨ PHÁP LÍ 
 + Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7, thông qua ngày 23/6/2014; 

 + Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;  
 + Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của bộ Tài nguyên và Môi 
trường về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh dịch vụ tập trung, làng 
nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;  
 + Thông tư 02/2017/TT-BTC ngày 6/01/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản 
lý kinh phí sự nghiệp môi trường;         

 + Thông tư 24/2017/BTNMT, ngày 1/9/2017 của Bộ tài nguyên và Môi trường 
về việc Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường.  

 + Quyết định số 2418/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 về việc ban hành đơn giá 
dịch vụ quan trắc và phân tích các chỉ tiêu môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; 
 + Văn bản số 10161/UBND-NN5 ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về 
việc chủ trương triển khai các nhiệm vụ lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên 
nước năm 2018; 

 + Công văn số 2875/STNMT-CCBVMT ngày 08/12/2017 của Sở Tài nguyên và 
Môi trường về việc xin chủ trương thực hiện các nhiệm vụ về lĩnh vực môi trường và 
tài nguyên nước. 
 + Quyết định số 1427/QĐ – UBND ngày 22/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về 
việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ “Đánh giá, phân loại làng nghề theo mức độ gây ô 
nhiễm môi trường năm 2018”. 

III. MỤC TIÊU 

 + Đánh giá, phân loại các làng nghề trên địa bàn tỉnh theo mức độ ô nhiễm môi 
trường. Kiến nghị, đề xuất các biện pháp quản lý, xử lý phù hợp với đặc thù của các 
loại hình làng nghề. 

 + Đánh giá hiện trạng môi trường đặc trưng tại các làng nghề; 
 + Phân loại làng nghề theo mức độ ô nhiễm môi trường theo các mức độ ô nhiễm 
môi trường; 

 + Đánh giá thực trạng và những tồn tại trong công tác quản lý môi trường tại các 
làng nghề; Những vấn đề môi trường bức xúc; Đề xuất các giải pháp phù hợp. 



  BÁO CÁO TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI LÀNG NGHỀ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13 

IV. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 

 + Phương pháp điều tra, thu thập thông tin: Điều tra, thu thập thông tin, dữ liệu 
về tình hình phát sinh chất thải, công tác quản lý, xử lý chất thải tại các làng nghề trên 
địa bàn tỉnh; 
 + Phương pháp khảo sát thực địa, lấy mẫu, phân tích mẫu: Tổ chức khảo sát 
thực địa, lấy mẫu không khí, nước mặt, mẫu đất và phân tích các thông số ô nhiễm môi 
trường đặc trưng của từng làng nghề; 
 + Phương pháp kế thừa, thống kê, tổng hợp: Sử dụng trong quá trình rà soát, 
thống kê các thông tin, số liệu, dữ liệu, các chương trình, dự án, đề án và các giải pháp 
thực hiện công tác bảo vệ môi trường đã có; 
 + Phương pháp nội suy, ngoại suy: Sử dụng trong quá trình đánh giá, dự báo các 
tác động môi trường, hệ sinh thái và sức khỏe cộng đồng; 
 + Phương pháp chuyên gia: Lấy ý kiến trực tiếp của các chuyên gia hoặc thông 
qua hội thảo để hoàn thiện các nội dung của Nhiệm vụ. 
 + Phương pháp so sánh: So sánh với các QCVN, các yêu cầu về môi trường quy 
định tại Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT. 

V. NỘI DUNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

V.1. Xây dựng đề cương chi tiết 
 Xác định cụ thể các yêu cầu, nội dung cần thực hiện, đồng thời xây dựng cụ thể 
kinh phí cho các công việc cần làm để thực hiện, hoàn thiện Nhiệm vụ. 

V.2.  Điều tra, thu thập các thông tin, sổ liệu liên quan 

 + Tình hình hoạt động của các làng nghề trên địa bàn tỉnh; 
 + Đặc trưng phát sinh chất thải của các làng nghề trong quá trình hoạt động; 

 + Hiện trạng công tác quản lý môi trường tại các làng nghề; 
 + Các tác động ô nhiễm môi trường đến sức khỏe người dân và hệ sinh thái khu 
vực,..; 
 + Lấy mẫu, phân tích đánh giá, phân loại mức độ ô nhiễm môi trường tại các làng 
nghề; 
 + Kiến nghị và đề xuất các giải pháp quản lý, xừ lý môi trường đảm bảo phù hợp 
với điều kiện thực tế và mức độ ô nhiễm môi trường tại các làng nghề trên địa bàn 
tỉnh. 

V.3. Tổ chức lấy mẫu đánh giá hiện trạng  
 Thực hiện lấy mấu, phân tích mẫu đất, nước mặt, không khí theo đặc thù, tính 
chất của từng làng nghề. 

V.4. Xây dựng báo cáo tổng hợp  
 Nội dung của báo cáo tổng hợp tập trung vào việc đánh giá, phân loại làng nghề 
theo mức độ ô nhiễm môi trường. Trên cơ sở đó đưa ra các kiến nghị, đề xuất về các 
biện pháp quản lý, xử lý môi trường, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn và đặc 
thù, tính chất của từng làng nghề trên địa bàn tỉnh. Những nội dung chủ yếu cụ thể như 
sau: 
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 a) Điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội và tổng quan về các làng nghề trên địa 
bàn tỉnh. 

 + Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội; 
 + Tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của các làng nghề trên địa bàn tỉnh. 
 b) Tình hình phát sinh chất thải và các biện pháp quản lý, xử lý chất thải đang áp 
dụng tại các làng nghề.  

 + Tình hình phát sinh chất thải (Nước thải; chất thải rắn; khỉ thải, bụi tiếng ồn). 
 + Các biện pháp quản lý, xử lý chất thải đang áp dụng (Nýớc thải; chắt thải rắn; 
khí thải, bụi tiếng ồn). 
 c) Hiện trạng môi trường làng nghề (Hiện trạng môi trường đất, nước, không 
khí).  
 d) Tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại làng nghề theo mức độ ô nhiễm môi 
trường. 

 e) Đề xuất các giải pháp quản lý bảo vệ môi trường làng nghề. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

VI.1. Cơ quan quản lý 

Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc 

 + Địa chỉ: phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

 + Điện thoại: 0211.3862511; Fax: 0211.3862511. 

VI.2. Cơ quan chủ trì 

Chi cục BVMT tỉnh Vĩnh Phúc 

 + Địa chỉ: phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
 + Điện thoại: 0211 3 844 467  Fax: 

VI.3. Cơ quan tư vấn  
Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Công trình Môi trường 

 + Địa chỉ: Số 53, ngách 193/30/2, phố Cầu Cốc, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ 
Liêm, Hà Nội.  

 + Điện thoại: (+84)- 43-9950691/6406080; fax: (+84)-43-6436343; 

VII. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ SẢN PHẨM NHIỆM VỤ 

VII.1. Tiến độ thực hiện 

Bảng 0. 1. Tiến độ thực hiện nhiệm vụ 

Stt Nội dung Thời gian Ghi chú 

1 
Xây dựng đề cương, dự 
toán  

Tháng 
01/2018 

Đã được phê duyệt tại Quyết 
định số 1293/QĐ-UBND ngày 

06/6/2018 của UBND tỉnh Vĩnh 
Phúc 2 Trình phê duyệt 

Tháng 01-
04/2018 
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Stt Nội dung Thời gian Ghi chú 

2 
Tổ chức điều tra, thu 
thập thông tin, lấy mẫu, 
phân tích mẫu   

Tháng 5-
12/2018 

+ Đã tiến hành điều tra, thu thập 
thông tin từ 27 làng nghề truyền 
thống đã được tỉnh công nhận. 

+ Đã lấy mẫu và phân tích với số 
lượng: 14 mẫu nước mặt; 22 
mẫu không khí và 02 mẫu đất. 

3 
Tổng hợp các số liệu, 
dữ liệu và xây dựng 
báo cáo tổng hợp      

Từ 5-12/2018 
+ Đã hoàn thành bản dự thảo báo 
cáo tổng hợp để lấy ý kiến 
chuyên gia. 

4 

Tổ chức hội thảo lấy ý 
kiến của các chuyên 
gia, các Sở, Ngành, địa 
phương 

Tháng 
12/2018 

Đã thực hiện 

5 
Hoàn thiện sản phẩm 
của nhiệm vụ 

Tháng 
12/2018 

Đã thực hiện 

6 
Tổ chức nghiệm thu, 
thanh toán  

Tháng 
12/2018 

Đã thực hiện 

VII.3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 
 + Phiếu kết quả điều tra, khảo sát: 270 phiếu điều tra 

 + Kết quả phân tích: 02 bộ; 

 + Báo cáo tổng hợp: 10 bộ; 
 + Đĩa CD lưu toàn bộ nội dung Báo cáo tổng họp, kết quả phân tích (file PDF, 
file doc): 02 đĩa. 
{Các sản phẩm chi tiết theo Phụ lục 1 - Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ đánh giá, 
phân loại làng nghề theo mức độ ô nhiễm môi trường - Kèm theo Quyết định số 
1293/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc} 
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CHƯƠNG 1.                                                                                                                    
ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI                                                                                    

VÀ TỔNG QUAN VỀ CÁC LÀNG NGHỀ TỈNH VĨNH PHÚC 

1.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH VĨNH PHÚC 

1.1.1. Điều kiện tự nhiên 
1.1.1.1. Vị trí địa lý 

 + Vĩnh Phúc có tổng Diện tích tự nhiên tính đến 31/12/2017 là 1.231,76 km², dân 
số 1.114.488 người, gồm 9 đơn vị hành chính cấp huyện thị: Thành phố Vĩnh Yên, 
thành phố Phúc Yên và các huyện Lập Thạch, Bình Xuyên, Sông Lô, Tam Dương, 
Tam Đảo, Vĩnh Tường, Yên Lạc với 137 xã, phường, thị trấn (112 xã, 12 thị trấn, 13 
phường). Vị trí của tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, tiếp giáp với các 
tỉnh như sau:  
 - Phía Bắc: giáp các tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang  

 - Phía Đông: giáp Thành phố Hà Nội  

 - Phía Nam: giáp Thành phố Hà Nội 
 - Phía Tây: giáp tỉnh Phú Thọ 
 + Bản đồ mô tả vị trí địa lý của tỉnh Vĩnh Phúc được thể hiện trên hình 1.1 dưới 
đây: 

 
Hình 1. 1.Bản đồ hành chính tỉnh Vĩnh Phúc 

 
 + Điều kiện địa lí mang lại cho Vĩnh Phúc những thuận lợi và khó khăn nhất định 
trong phát triển kinh tế – xã hội, trong đó bao gồm:  
 - Quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong các năm qua đã tạo cho 
Vĩnh Phúc những lợi thế mới về kinh tế, tỉnh đã trở thành một bộ phận cấu thành của 
vành đai phát triển công nghiệp các tỉnh phía Bắc. Vĩnh Phúc là một tỉnh nằm trong 
Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc nên có nhiều thuận lợi trong liên kết, giao thương 
hàng hoá, công nghệ, lao động kỹ thuật....  
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 - Hệ thống hạ tầng giao thông đối ngoại đã và đang được đầu tư hiện đại là 
những tuyến chính gắn kết quan hệ toàn diện của Vĩnh Phúc với các tỉnh khác trong cả 
nước và quốc tế. Vĩnh Phúc có hệ thống giao thông thuận lợi, nằm trên Quốc lộ số 2, 
đường sắt Hà Nội - Lào Cai, cao tốc Hà Nội - Lào Cai, là cầu nối giữa vùng Trung du 
miền núi phía Bắc với Thủ đô Hà Nội; liền kề cảng hàng không quốc tê Nội Bài, qua 
đường quôc lộ sô 5 thông với cảng Hải Phòng và trục đường 18 thông với cảng nước 
sâu Cái Lân. Những lợi thế về vị trí địa lý kinh tế đã đưa tỉnh Vĩnh Phúc trở thành một 
bộ phận cấu thành của vành đai phát triển công nghiệp các tinh phía Bắc Việt Nam. 
Ngoài ra tỉnh cũng có lợi thế đáng kể về phát triển hệ thống giao thông đường thủy 
trong đó kể đến các con sông chính như: sông Hồng, sông Lô, sông Phó Đáy và sông 
Cà Lồ,….  

 
Hình 1. 2. Bản đồ ranh giới và vị trí tỉnh Vĩnh Phúc trong Vùng KTTĐ Bắc Bộ 

 
1.1.1.2. Đặc điểm địa hình địa mạo 
 + Địa hình toàn tỉnh thuộc khu vực chuyển tiếp giữa miền núi và đồng bằng phía 
Bắc của tỉnh có dãy núi Tam Đảo với đỉnh Đạo Trù cao 1.592m, phía Tây Nam được 
bao bọc bởi sông Hồng và sông Lô, tạo nên dạng địa hình thấp dần từ Tây Bắc xuống 
Đông Nam. Đặc trưng về địa hình nằm trong vùng chuyển tiếp giữa vùng gò đồi trung 
du với vùng đồng bằng Châu thổ sông Hồng đã hình thành ba vùng sinh thái rõ rệt 
vùng đồng bằng ở phía Nam tỉnh, vùng trung du ở phía Bắc tỉnh, vùng núi ở huyện 
Tam Đảo, trong đó:  
 - Vùng đồng bằng: có diện tích khoảng 32.800 ha, chiếm 66,3% diện tích tự 
nhiên. Đất đai bằng phẳng, phì nhiêu và màu mỡ. Phân bố dọc theo các sông lớn trên 
địa bàn các huyện Yên Lạc, Vĩnh Tường, phía Nam huyện Bình Xuyên, Tam Dương, 
thành phố Phúc Yên. Đất đai bằng phẳng, thuận lợi cho phát triển cơ sở hạ tầng, các 
điểm dân cư đô thị và thích hợp cho sản xuất nông nghiệp. 
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 - Vùng trung du: kế tiếp vùng núi, chạy dài từ Tây Bắc xuống Đông – Nam; với 
diện tích khoảng 25.100 ha, chiếm phần lớn diện tích huyện Tam Dương và Bình 
Xuyên (15 xã); 9 phường, xã của thị xã Phúc Yên. Quỹ đất đồi của vùng có thể xây 
dựng công nghiệp và đô thị, phát triển cây ăn quả, cây công nghiệp kết hợp với chăn 
nuôi đại gia súc. Trong vùng có nhiều hồ lớn như Đại Lải, Xạ Hương, Vân Trục, Liễn 
Sơn, Đầm Vạc là nguồn cung cấp nước cho hoạt động sản xuất, cải tạo môi sinh và 
phát triển du lịch. 
 - Vùng núi: có diện tích tự nhiên là 65.500 ha, vùng này chiếm phần lớn diện tích 
huyện Lập Thạch, huyện Sông Lô, huyện Tam Đảo và 4 xã thuộc huyện Bình Xuyên, 
1 xã thuộc thị xã Phúc Yên. Trong vùng có dãy núi Tam Đảo là tài nguyên du lịch quý 
giá của tỉnh và cả nước. Vùng có địa hình phức tạp, khó khăn cho việc xây dựng cơ sở 
hạ tầng, đặc biệt là giao thông. 
1.1.1.3. Đặc điểm khí tượng, thủy văn 

1.1.1.3.1. Điều kiện khí tượng 
 + Tỉnh nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, có đầy đủ các đặc điểm khí 
hậu của vùng trung du miền núi phía Bắc. Khí hậu của tỉnh chia làm 2 mùa rõ rệt, mùa 
mưa từ tháng 4 đến tháng 9 và mùa khô từ tháng 10 tới tháng 3 năm sau. Những đặc 
trưng cơ bản về khí hậu của tỉnh Vĩnh Phúc bao gồm: 
 - Nhiệt độ trung bình năm là 23,20C - 250C, nhiệt độ cao nhất là 29,90C, thấp 
nhất là 9,90C. Tuy nhiên do ảnh hưởng của yếu tố địa hình nên có sự chênh lệch khá 
lớn về nhiệt độ giữa vùng núi và vùng đồng bằng. Khu vực thuộc vùng núi Tam Đảo 
có khí hậu tương đối mát (nhiệt độ trung bình 18,5oC), trong khi đó các vùng Vĩnh 
Yên có nhiệt độ trung bình năm là 24,2°C. 
 - Lượng mưa từ 1.548,6 mm đến 1.962,8 mm, phân bố không đồng đều theo 
không gian và thời gian, về thời gian, mưa tập trung chủ yếu từ tháng 5 đến tháng 10 
(chiếm 80 % tổng lượng mưa của cả năm), về không gian, ở miền núi lượng mưa 
thường lớn hơn ờ đồng bằng và trung du. Lượng mưa cao nhất vào năm 2011 với kết 
quả đo tại trạm Vĩnh Yên là 1.962,8 mm, tại trạm Tam Đảo là 2.966,0 mm.  
 - Tổng số giờ nắng trung bình năm từ 1.400 giờ đến 1.800 giờ, phân bố không 
đồng đều trong năm, cao nhất vào tháng 7, tháng 8 và thấp nhất vào tháng 1.  
 - Độ ẩm trung bình trên địa bàn tỉnh đo tại trạm Vĩnh Yên vào khoảng 80,3% - 
81,9% 
 - Gió: hàng năm có hai hướng gió chính: gió mùa Đông Bắc và gió mùa Đông 
Nam. Gió mùa Đông Bắc bắt đầu từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau thường 
kèm theo sương muối ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Gió mùa Đông Nam từ 
tháng 4 đến tháng 9 mang theo hơi nước và gây mưa rào.  
1.1.1.3.2. Điều kiện thuỷ văn 

 + Vĩnh Phúc có mạng lưới sông, suối khá dày đặc và chế độ thuỷ văn của sông 
Hồng, sông Lô, sông Phó Đáy có ảnh hường lớn đến nguồn nước mặt, nước ngầm 
trong tỉnh:  
 - Sông Hồng chảy từ Phú Thọ về, chảy vào địa phận Vĩnh Phúc từ ngã ba Bạch 
Hạc đến xã Trung Hà (Yên Lạc). Đoạn chảy trong tỉnh dài 28 km. Lưu lượng dòng 
chảy trung bình/năm: 3.860 m3/s, lớn gấp 2 lần lưu lượng sông Đà, gấp 3 lần lưu lượng 
sông Lô. Lưu lượng dòng chảy trung bình mùa lũ là 8.000 m3/s, nhỏ nhất mùa cạn 
1.870 m3/s. Mực nước cao trung bình là 9,7 m và lên xuông thât thường trong năm, 
nhất là về mùa mưa, có những cơn lũ đột ngột, nước lên nhanh chóng có khi dâng cao 
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tới 3 m trong 24 giờ. Mực nước đỉnh lũ thường cao hơn mực nước mùa kiệt trên dưới 
9 m.  
 - Sông Lô chảy vào địa phận Vĩnh Phúc từ xã Bạch Lưu (Sông Lô) và đến ngã ba 
Bạch Hạc thì đổ vào sông Hồng. Đoạn chảy trên đất Vĩnh Phúc dài 31 km. Lưu lượng 
dòng chảy bình quân 1.213 m3/s, về mùa mưa lên tới 3.230 m3/s. Mực nước cao nhất 
so với mực nước thấp nhất chênh nhau đến 6 m.  

 - Sông Phó Đáy chảy từ Tuyên Quang về, vào địa phận tỉnh Vĩnh Phúc từ xã 
Quang Sơn (Lập Thạch) ở bên bờ phải, xã Yên Dương (huyện Tam Đảo) ở bên bờ trái 
rồi đổ vào sông Lô ở giữa xã Sơn Đông (Lập Thạch) và xã Việt Xuân (Vĩnh Tường). 
Độ dài sông chảy trong tỉnh dài 36 km. Lưu lượng dòng chảy bình quân 23 m3/s, cao 
nhất là 833 m3/s trong mùa mưa và trong mùa khô hạn là 4 m3/s. Đây là nguồn nước 
tưới cho 14.000 ha đất sản xuất nông nghiệp ở các huyện Tam Dương, Vĩnh Tường, 
Yên Lạc, Bình Xuyên.  

 - Sông Cà Lồ được tách ra từ sông Hồng trên địa bàn huyện Yên Lạc. Sông chảy 
uốn khúc quanh co trên địa bàn huyện Bình Xuyên, thành phố Phúc Yên rồi chảy 
xuống huyện Mê Linh, hợp lưu với sông cầu trên địa bàn huyện Sóc Sơn (Thành phố 
Hà Nội), chiều dài sông 86 km. Lưu lượng bình quân 30 m3/s. Lưu lượng cao nhất về 
mùa mưa 286 m3/s. Tác dụng chính là tiêu úng mùa mưa. 
 + Ngoài các sông lớn trên, trong tỉnh còn có sông Phan, sông cầu Tôn, sông 
Tranh, sông Đông Đò và hàng trăm nhánh suôi khác bắt nguôn từ dãy núi Tam Đảo, 
núi Sáng Sơn. Mạng lưới sông suối ở vùng đầu nguồn thường dốc, lòng suối hẹp, thời 
gian tập trung nước nhanh, tốc độ dòng chảy vào mùa mưa rất lớn nên thường gây xói 
lở đất, lũ quét, sạt lờ các công trình giao thông, thủy lợi và hạ tầng nông thôn. 
 + Bên cạch đó, Vĩnh Phúc có nhiều đầm, vực tự nhiên lớn như đầm Vạc (Vĩnh 
Yên), đầm Rưng, vực Xanh, vực Quảng Cư, đầm Ngũ Kiên (Vĩnh Tường); đầm Tam 
Hồng, đầm Cốc Lâm (Yên Lạc), đầm Riệu (Phúc Yên). Hồ nhân tạo như hồ Suối Sài, 
Bò Lạc (Sông Lô), hồ Đại Lải (Phúc Yên), hồ Thanh Lanh (Bình Xuyên), hồ Làng Hà, 
Vĩnh Thành, Xạ Hương, Phân Lân (Tam Đảo), hồ Vân Trục (Lập Thạch)....  

1.1.1.4. Tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học 
1.1.1.4.1. Tài nguyên đất  
 Do đặc điểm địa hình, khí hậu, thủy văn và sinh vật, trên địa bàn tỉnh hình thành 
2 nhóm đất chính (nhóm đất phù sa và nhóm đất đồi núi): 

 a) Đất phù sa 
 + Đất bãi bồi, cồn cát, bãi cát: Có khoảng 127 ha, chiếm 0,09% diện tích tự 
nhiên, phân bố ở ven sông, bãi nổi được sử dụng một phần để trồng cây phân xanh, 
hoa màu và khai thác cát sỏi. 
 + Đất phù sa sông Hồng được bồi hàng năm, đất trung tính kiềm chủ yếu: Diện 
tích vào khoảng 6.167 ha, chiếm 4,89% diện tích tự nhiên, phân bố chủ yếu ở các xã 
ngoài đê của các huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc, Lập Thạch và Sông Lô. Đây là loại đất 
tốt thích hợp với hầu hết các loại cây trồng nông nghiệp, nhất là các loại cây trồng 
ngắn ngày, cho năng suất cao. 

 + Đất phù sa không được bồi hàng năm đất trung tính, ít chua, không glây hoặc 
glây yếu: Diện tích khoảng 10.043 ha, phân bố chủ yếu ở các xã trong đê của huyện 
Vĩnh Tường, Yên Lạc và phía nam Bình Xuyên. Đất có địa hình vàn cao, thành phần 
cơ giới trung bình, phù hợp với sản xuất nông nghiệp. 
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 + Đất phù sa không được bồi trung tính ít chua, [glây trung bình hoặc glây mạnh] 
chiếm khoảng 1,58% diện tích tự nhiên của tỉnh, phân bố dọc theo sông Cà Lồ chủ yếu 
ở các huyện Yên Lạc, Tam Dương, Bình Xuyên. Đất có địa hình vàn trũng, thành phần 
cơ giới trung bình, phù hợp sản xuất 2 vụ lúa. 
 + Đất phù sa mầu nâu nhạt, trung tính ít chua, được bồi hàng năm của sông Lô: 
có diện tích khoảng 3.920 ha, phân bố chủ yếu ở các huyện Sông Lô, Lập Thạch. Đất 
trung tính, ít chua, có kết cấu viện dạng tơi xốp, giàu dinh dưỡng, phù hợp với sản xuất 
cây màu và cây công nghiệp ngắn ngày, cần chú ý mùa vụ gieo trồng để tránh ngập 
nước vào mùa mưa. 
 + Đất phù sa không được bồi có mầu nâu nhạt trung tính, ít chua, không glây 
hoặc glây yếu, thành phần cơ giới từ trung bình đến nặng, địa hình tương đối bằng 
phẳng chiếm khoảng 2,75% diện tích tự nhiên của tỉnh phù hợp với các loại cây trồng 
nông nghiệp. 

 + Đất phù sa không được bồi có màu nâu nhạt, trung tính, glây trung bình hoặc 
glây mạnh, địa hình thấp, thành phần cơ giới nặng, độ pH từ 5,0 – 5,5: Có diện tích 
khoảng 1.020 ha, phân bố ở các huyện Tam Dương, Lập Thạch, Sông Lô, Vĩnh 
Tường. 

 + Đất phù sa không được bồi, gây glây mạnh ngập nước vào mùa mưa: Có diện 
tích 4.820 ha, chiếm 3,56% diện tích tự nhiên, phân bố ở các địa hình trũng sát đê, 
hàng năm bị ngập nước liên tục, thường có glây cạn, tỷ lệ mùn khá, độ pH từ 5,5 – 6,0; 
hiện đang được trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản. 
 + Đất bạc màu trên phù sa cũ: Có diện tích khoảng 6.400 ha, phân bố ở các 
huyện Yên Lạc, Bình Xuyên, Vĩnh Tường, Tam Dương. Địa hình thấp trũng, đất 
thường chua hoặc rất chua, thành phần cơ giới nặng, đất thích hợp với cây trồng nông 
nghiệp nhưng cho năng suất thấp.  
 + Đất dốc tụ ven đồi núi không bạc màu: Có diện tích 11.230 ha, phân bố tập 
trung ở các huyện Lập Thạch, Sông Lô, Bình Xuyên, Tam Dương, được hình thành ở 
ven đồi núi thấp, tạo nên những cánh đồng nhỏ, hẹp dạng bậc thang. 
 + Đất cát gio: Có diện tích khoảng 300 ha, phân bố tập trung ở Định Trung 
(thành phố Vĩnh Yên) và rải rác ở mộ số xã của huyện Tam Dương. Đất được hình 
thành do ảnh hưởng của sản phẩm dốc tụ ven đồi núi, thành phần cơ giới là cát và cát 
pha. 
 + Đất phù sa xen giữa vùng đồi núi: Có khoảng 1.208 ha, phân bố ở Lập Thạch, 
Sông Lô, Tam Dương, dọc theo ven suối tạo thành những cánh đồng dài, nhỏ hẹp, độ 
pH cao, thành phần cơ giới nhẹ, khả năng giữ nước cao, nhìn chung ó khả năng thâm 
cânh tăng vụ trên diện tích này. 
 + Đất lầy thụt: Phân bố chủ yếu ở Sông Lô, Lập Thạch khoảng 900 ha, có thể 
trồng 2 vụ lúa trong năm nhưng cần chú ý đến thuỷ lợi để rửa chua, chống mạch nước 
dưới đất. 

 b) Đất đồi núi  
 Diện tích đất đồi núi của tỉnh chiếm khoảng 1/3 diện tích tự nhiên, gồm các loại 
đất chính sau: 
 + Đất Feralitic biến đổi do trồng lúa nước không bạc màu: Diện tích khoảng 
4.850 ha, tập trung ở phía Bắc các huyện Tam Dương, Bình Xuyên, Lập Thạch, Sông 
Lô. 
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 + Đất Feralitic màu nâu vàng phát triển trên nền phù sa cổ: Diện tích vào khoảng 
2.300 ha, tập trung chủ yếu ở Lập Thạch, Sông Lô, Vĩnh Yên, Phúc Yên. Đất thường 
chua, cấu tượng viên tơi xốp, thành phần cơ giới từ nhẹ đến trung bình, chủ yếu được 
trồng hoa màu, cây công nghiệp ngắn ngày và cây lâm nghiệp. 
 + Đất Feralitic đỏ vàng phát triển trên nền phiến thạch Mica: Chiếm khoảng 
2,1% diện tích tự nhiên, phân bố ở phía bắc huyện Tam Dương, Bình Xuyên và rải rác 
ở một số nơi trong huyện Lập Thạch, đất thích hợp cho phát triển sản xuất nông lâm 
nghiệp, đặc biệt là cây công nghiệp. 
 + Đất Feralitic màu vàng hoặc đỏ phát triển trên phiến thạch sét: Có diện tích 
khoảng 9.120 ha, phân bố trên địa bàn huyện Lập Thạch, Sông Lô và rải rác ở các 
huyện Tam Dương, Bình Xuyên, Phúc Yên. Đây là loại đất rừng cho năng suất cao, ở 
những vùng đất dốc dưới 200 thích hợp cho phát triển cây ăn quả, cây công nghiệp và 
các loại đặc sản… 

 + Đất Feralitic vàng đỏ hoặc vàng xám phát triển đá magma chua: Diện tích 
1.900 ha, phân bố chủ yếu ở Tam Đảo, Lập Thạch, Sông Lô và một phần thị xã Phúc 
Yên. Đất chua, tầng đất mặt mỏng, thích hợp cho phát triển lâm nghiệp. 
 + Đất Feralitic vàng đỏ hoặc vàng xám phát triển trên đá sa thạch quăczit cuội 
kết, dăm kết: Diện tích khoảng 16.830 ha, phân bố ở Phúc Yên, Lập Thạch, Sông Lô, 
Tam Dương và Bình Xuyên, đất bị trơ sỏi đá, cần được phát triển rừng. 
 + Đất Feralitic trên núi: Diện tích khoảng 10.000 ha, ở độ cao từ 150 – 500m, 
phân bố ở các huyện Lập Thạch, Sông Lô, Tam Đảo, nhiều nơi trở thành đồi núi trọc, 
cần có kế hoạch khôi phục lại rừng. 
 + Đất Feralitic mùn trên núi: Diện tích nhỏ trên dãy núi Tam Đảo ở độ cao trên 
500m. Ngoài mục đích lâm nghiệp còn có thể ươm cây giống, trồng cây dược liệu, cây 
xứ lạnh và rau mùa đông. 
 + Đất Feralitic xói mòn mạnh, trơ sỏi đá: Diện tích khoảng 410 ha, phân bố dọc 
theo QL2 từ Phúc Yên đi Vĩnh Yên, chủ yếu là các dải đất dốc thoải. 

1.1.1.4.2. Tài nguyên nước 

 a) Tài nguyên nước mặt  
 + Tổng diện tích đất ngập nước của tỉnh là 10.165,3 ha; trong đó: Diện tích mặt 
nước, đất ngập nước (ao, hồ, kênh, mương, sông, suối) là 7.891.8 ha; Diện tích mặt 
nước (ao, hồ, kênh, mương, sông) trong các đô thị, khu dân cư là 2.273,50 ha (Sổ liệu 
tổng hợp từ các huyện, thành phổ). Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản là 6.971 ha, 
giảm 29 ha so với năm 2017 (Nguồn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Cụ thể 
các công trình trữ nước và khai thác sử dụng nước trên địa bàn tỉnh bao gồm:  
 - Tổng số các hồ đập trên địa bàn tỉnh khoảng 441hồ đập, trong đó bao gồm 11 
hồ đập có diện tích trên 300ha, trữ lượng nước trên 3 triệu m3, 430 hồ đập nhỏ có diện 
tích nhỏ hơn 300ha.  

 - Tổng số trạm bơm có 383 trạm bao gồm 20 trạm bơm lớn phục vụ công tác tưới 
tiêu và cấp nước, 363 trạm bơm nước tưới vừa và nhỏ.  
 - Hệ thống kênh mương có chiều dài khoảng 2387km bao gồm: 78 km kênh loại 
1, 285km kênh loại 2,1145km kênh loại 3. 
 + Hệ thống thuỷ nông đã đảm bảo tưới tiêu cho trên 80% diện tích canh tác của 
tỉnh. Các vùng trọng điểm lúa của các huyện, thị đã đảm bảo các công trình tươi tiêu 
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phục vụ sản xuất, góp phần không nhỏ vào hoàn thành chỉ tiêu kinh tế-xã hội của tỉnh. 
Một phần nước mặt còn được sử dụng vào các mục đích: 
 - Phục vụ nuôi trồng thuỷ sản với diện tích 7.035,9 ha, trong đó chủ yếu là nuôi 
cá với diện tích 6.905,3 ha; ngoài ra nuôi hỗn hợp và thuỷ sản khác 7,4 ha, ươm, nuôi 
giống thủy sản 123,2 ha. 
 - Kinh doanh du lịch như: hồ Đại Lải, Đầm Vạc, hồ Xạ Hương...;  

 b) Tài nguyên nước dưới đất 

 + Đặc điểm của các tầng chứa nước trong lãnh thổ Vĩnh Phúc: 
 - Tầng chứa nước Proterozoi: được cấu tạo bởi các loại đá biến chất cao, chủ yếu 
là đá phiến gơnai, quaczit, amphibolit. Nước ở tầng này trong, chất lượng tốt, lưu 
lượng nhỏ. Tuy nhiên, ở những đới phá hủy, đập vỡ thì lưu lượng nước có thể đạt tới 
trên 5 lít/s. Tầng phá hủy của nó có nước chất lượng tốt, có thể làm nước giải khát. 
 - Tầng chứa nước Mezozoi: được cấu tạo bởi các loại đá phun trào Triat giữa và 
muộn cùng các thành tạo chứa than của hệ tầng Văn Lãng. Chất lượng nước không 
đều, có nơi bị nhiễm sắt, lưu lượng nước nhỏ. 
 - Tầng chứa nước Kainozoi: đây là tầng chứa nước quan trọng. Tuy nhiên, do vỏ 
phong hóa mỏng nên lưu lượng nước không lớn, đa phần chỉ sâu 4 - 5 m đã gặp đá 
gốc. Tầng chứa nước đứt gãy trong các đới phá hủy, nước tập trung với tiềm năng lớn, 
chất lượng tốt. 
 - Tầng chứa nước đứt gãy: được hình thành trên các đứt gãy, nước tập trung với 
tiềm năng lớn, chất lượng tốt. 
 Trữ lượng nước ngầm tự nhiên gồm trữ lượng động tự nhiên và trữ lượng tĩnh tự 
nhiên. Trong đó, trữ lượng tĩnh tự nhiên (thể tích nước có trong tầng chứa nước) bao 
gồm: trữ lượng tĩnh phần đàn hồi và trữ lượng tĩnh phần động lực. Cho đến thời điểm 
hiện tại, tỉnh Vĩnh Phúc chỉ có thể tính trữ lượng tĩnh đàn hồi cho tầng Pleistocen. 
Theo kết quả tìm kiếm, thăm dò và đánh giá nước dưới đất ở khu vực đồng bằng tỉnh 
Vĩnh Phúc, trữ lượng tĩnh đàn hồi tính được khoảng 111,2 triệu m3. Trữ lượng động tự 
nhiên là lượng nước chảy qua mặt cắt của tầng chứa nước trong một đơn vị thời gian. 
Ở Vĩnh Phúc, có thể phân ra hai vùng để tính trữ lượng động tự nhiên như sau: 

Bảng 1. 1. Trữ lượng động tự nhiên nước dưới đất các vùng trong tỉnh 

Stt 
Modul, l/s.km2 Diện tích 

(km2) 

Trữ lượng động tự nhiên 

Từ Trung bình m3/s m3/ngày 

1 

Các tầng chứa nước khe nứt vùng đồi núi 

2-4 3 313 0,639 79.129 

1-2 1,5 457 0,686 55.227 

Cộng 770  137.356 

2 

Tầng chứa nước trầm tích QII-III vùng đồng bằng 

1-2 1,2 380 0,456 39.398 

6-12 9 220 1,98 171.072 

Cộng 600  210.470 

Tổng cộng 1.370  347.826 
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Stt 
Modul, l/s.km2 Diện tích 

(km2) 

Trữ lượng động tự nhiên 

Từ Trung bình m3/s m3/ngày 

Nguồn: Cơ sở dữ liệu tài nguyên nước tỉnh Vĩnh Phúc, 2018 

 + Trữ lượng tĩnh tự nhiên: Là thể tích nước có trong tầng chứa nước, đối với các 
tầng chứa nước có áp thì trữ lượng này có 2 phần:  

 - Trữ lượng tĩnh đàn hồi và trữ lượng tĩnh động lực. Với mức độ nghiên cứu hiện 
nay, trong tỉnh Vĩnh Phúc hiện tại chỉ có thể tính trữ lượng tĩnh đàn hồi cho tầng 
Pleistocen (QII-III).  
 - Trữ lượng động tự nhiên là lượng nước chảy qua mặt cắt của tầng chứa nước 
trong một đơn vị thời gian. Ở Vĩnh Phúc, có thể phân ra 2 vùng để tính trữ lượng động 
tự nhiên như sau:  
 ○ Vùng đồi núi: Chủ yếu phân bố các tầng chứa nước khe nứt. Do địa hình phân 
cắt mạnh bởi các hệ thống sông suối và mạng lưới xâm thực địa phương, nước dưới 
đất trao đổi mạnh, thoát hoàn toàn ra sông, suối.  
 ○ Vùng đồng bằng: tại đây tồn tại một vài tầng chứa nước, song tầng chứa nước 
Pleistocene là tầng giàu nước và có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế.  
 + Về trữ lượng nước dưới đất theo tài liệu cơ sở dữ liệu tài nguyên nước tỉnh 
Vĩnh Phúc cho thấy: Trữ lượng tự nhiên (bao gồm trữ lượng động và trữ lượng tĩnh) ở 
các huyện đồng bằng: 85,8 triệu m3. Trữ lượng động tự nhiên ở các huyện miền núi: 
238.282 m3/ngày đêm. Trữ lượng động tự nhiên ở các huyện đồng bằng: 
276.910m3/ngày đêm.  
 Nhìn chung, nguồn nước ngầm phân bố không đều, chủ yếu ở vùng đồng bằng 
phía Nam của tỉnh. Chất lượng nước ngầm khá tốt; tuy nhiên, tại một số nơi có nhiều 
nhà máy như các khu công nghiệp thì nước ngầm có dấu hiệu bị ô nhiễm, một vài chỉ 
tiêu như sắt, mangan cao cần phải xử lý.  

1.1.1.4.3. Tài nguyên khoáng sản 

 + Nhóm khoáng sản nhiên liệu: Bao gồm than Anthracite, Than nâu và Than bùn, 
cụ thể như sau: 
 - Than antraxit: Tại xã Đạo Trù (huyện Tam Đảo) xác định chiều dài vỉa 20m, 
chiều dầy vỉa 0,5 - 0,8m, trữ lượng khoảng ngàn tấn, có nhiệt lượng 7000 - 8000 kcalo. 
 - Than nâu: Địa tầng chứa than nâu ở các xã Bạch Lưu, Đồng Thịnh (huyện Sông 
Lô), tuy nhiên trữ lượng ít, chưa được thăm dò đánh giá cụ thể. Vỉa than Đồng Thịnh 
dày 0,4 - 0,5m nằm thoải dưới chiều sâu 5 - 7 m, phủ trên là sét kết và bột kết, có trữ 
lượng khoảng vài ngàn tấn, có nhiệt lượng khoảng 6.000 - 8.000 kcalo. 
 - Than bùn: Tỉnh có nhiều điểm than bùn trong đó đáng kể là 2 vùng: xã Văn 
Quán (huyện Lập Thạch), xã Hoàng Đan và xã Hoàng Lâu (huyện Tam Dương); có trữ 
lượng khoảng 693.600 tấn, đã được khai thác làm phân bón và chất đốt. 
 + Nhóm khoáng sản kim loại: Barít, Đồng, Vàng, Thiếc, Sắt... có đặc điểm phân 
bố và trữ lượng như sau: 
 - Barít chủ yếu ở dưới dạng tảng lăn, có nguồn gốc nhiệt dịch, đi với chì, kẽm, 
tập trung ở 3 địa điểm (Đạo Trù - Tam Đảo) với trữ lượng không đáng kể. 
 - Đồng: Mới phát hiện được các điểm khoáng nghèo quặng là chancopyrit 
(CuFeS2) được đi kèm với Pirit, Pirotin. Có thể kể các điểm  khoáng ở Suối Son, 
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Đồng Giếng (xã Đạo Trù), Đồng Bùa (xã Tam Quan) và Hợp Châu, Bàn Long -Minh 
Quang của huyện Tam Đảo. 
 - Vàng: Dọc theo đứt gãy Tây Nam Tam Đảo có nhiều mạch Thạch Anh được 
xác định cùng tuổi với khoáng hoá vàng và những vành phân tán vàng sa khoáng ở 
Đạo Trù, Minh Quang, Thanh Lanh, Thanh Lộc (Ngọc Thanh). 
 - Thiếc: Có trong sa khoáng ở xóm Giếng (Đạo Trù), suối Đền Cả (Đại Đình). 
Các nhà địa chất dự báo ở vùng núi Tam Đảo còn có một loại thiếc thớ gỗ, giàu nhưng 
chưa phát hiện được.  
 - Sắt: Với 2 địa điểm có quặng sắt đáng kể như:   
 ○ Bàn Giản (huyện Lập Thạch): Khoáng vật chứa sắt là Magnetite, có chiều dài 
200m rộng 50m, phần trên là mũ sắt và đá ong, nhân dân khai thác làm gạch đá ong. 
Magnetite ở đây thuộc loại sắt có từ tính.  
 ○ Khai Quang (TP.Vĩnh Yên): Bắt đầu từ xã Đạo Tú, Thanh Vân (Tam Dương) 
qua Định Trung và Khai Quang (TP.Vĩnh Yên), có chiều dài hàng chục Km, rộng hàng 
chục mét, có chỗ hàng trăm mét. Sắt ở Khai Quang mới điều tra và phát hiện có quặng 
chủ yếu là Hematite, Magnetite. Phần trên mặt đã biến đổi thành Limonite và Gotit, 
với hàm lượng đạt khoảng 40 - 50%. 

 ○ Ngoài hai điểm trên, còn có một số điểm sắt như ở Đồng Bùa (Tam Đảo). Đây 
là khu vực cần được nghiên cứu chi tiết để có thể phát hiện các vùng có khoáng sản 
quan trọng nói trên. 

 -  Nhìn chung, nhóm khoáng sản này nghèo và cũng chưa được nghiên cứu kỹ 
lưỡng nên hiện tại diện tích khoáng sản vẫn chưa được đưa vào khai thác, sử dụng 
nhằm phục vụ nhu cầu tại địa phương và các vùng lân cận với mục tiêu cho phát triển 
kinh tế của tỉnh. 
 + Nhóm khoáng sản phi kim loại:  
 - Chủ yếu là cao lanh, có nguồn gốc phong hoá từ các đá Alumoxilicat như 
Granit, Plagio Granit có các mạch đá Aplit, Sionit. Tại đây, có khoảng 3 mỏ và 1 điểm 
quặng với trữ lượng khoảng 4 triệu tấn, phân bố ở huyện Tam Dương, Lập Thạch và 
thành phố Vĩnh Yên. Mỏ Cao Lanh ở Định Trung (thành phố Vĩnh Yên), có diện tích 
khoảng 5,5 km2. Có 2 loại cao lanh:  
 ○ Cao lanh do đá Granit phong hoá, trữ lượng trên 6 triệu tấn. Cao lanh phong 
hoá còn có ở một số xã như xã Thanh Vân, Hướng Đạo, Hoàng Hoa của huyện Tam 
Dương và xã Yên Dương của huyện Tam Đảo nhưng chưa được đánh giá.    
 ○ Cao lanh do đá mạch kiềm Pecmalit, Sienit được phong hoá triệt để từ các đá 
thuần Fenspat, phân bố ở mỏ Định Trung, xóm Mới Thanh Vân và rải rác ở thôn Lai 
Sơn (phường Đồng Tâm - thành phố Vĩnh Yên), xã Kim Long (huyện Tam Dương). 
Cao lanh trên địa bàn tỉnh làm nguyên liệu sản xuất gạch chịu lửa, đồ gốm, sứ, làm 
chất phụ gia cho sơn, cao su, giấy ảnh, giấy in tiền....  

 - Các mỏ cao lanh được khai thác từ năm 1965, mỗi năm tiêu thụ hàng ngàn tấn. 
Ngoài ra trên địa bàn còn có 6 mỏ Puzolan, tổng trữ lượng 4,2 triệu tấn. 
 + Nhóm vật liệu xây dựng: 

 - Sét gạch ngói: Phân bố rộng rãi ở vùng đồng bằng và vùng đồi, khoảng 10 mỏ 
với tổng trữ lượng khoảng 51,8 triệu m3. Sét đồng bằng, sét vùng đồi, sét màu xám 
đen, xám nâu, cát sỏi lòng sông và bậc thềm, cát cuội sỏi xây dựng có 4 mỏ, tổng trữ 
lượng 4,75 triệu m3. 
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 - Đá xây dựng và đá ốp lát (Granit và Riolit) có 3 mỏ với tổng trữ lượng 307 m3; 
đá ong có 3 mỏ, tổng trữ lượng 49 triệu m3; Fenspat có 1 điểm, chưa đánh giá được trữ 
lượng.  
 → Nhìn chung, tỉnh ở vị trí chuyển tiếp giữa miền núi và đồng bằng nên rất 
nghèo về tài nguyên khoáng sản. Khoáng sản có giá trị thương mại trên địa bàn chỉ 
bao gồm một số loại như: Đá xây dựng, cao lanh, than bùn song trữ lượng không lớn 
và điều kiện khai thác hạn chế. 

1.1.1.4.4. Tài nguyên rừng và đa dạng sinh học 
 + Theo số liệu thống kê năm 2018, tỉnh Vĩnh Phúc có 33.928,7 ha đất lâm 
nghiệp, trong đó rừng phòng hộ là 4.170,8 ha, rừng đặc dụng là 15.807,6 ha, rừng 
nguyên sinh là 10.627,1 ha (Nguồn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). 
 + Do điều kiện địa hình đã tạo nên hệ sinh thái đặc biệt và phong phú trong đó: 
hệ thực vật có trên 904 loài thực vật thuộc 478 chi, 213 họ...hệ động vật với 840 loài 
bao gồm 64 loài thú, 240 loài chim, 75 loài bò sát, 28 loài ếch nhái, 434 loài côn 
trùng...do vậy, tính đa dạng về nguồn gen của các loài động, thực vật rất phong phú. 
 + Vĩnh Phúc có 01 khu bảo tồn thiên nhiên với diện tích 34.995 ha và 02 khu di 
sản thiên nhiên với diện tích 163,62ha, số loài động vật được ưu tiên bảo vệ là 39 loài, 
số loài thực vật được ưu tiên bảo vệ là 106 loài, số cây di sản được vinh danh là 01 cây 
và 01 giống cây trồng vật nuôi quý hiếm, có khoảng 15 loài ngoại lai xâm hại. 
 + Vĩnh Phúc có hệ thống đất ngập nước tương đối phong phú với nhiều hình thái 
(đâm, hô, sông, suối...) có ĐDSH cao và phong phú, với nhiều cảnh quan thiên nhiên 
đẹp có giá trị khai thác để phục vụ du lịch như: Hồ Đại Lải (thành phổ Phúc Yên); 
đầm Vạc (Vĩnh Yên); hồ Thanh Lanh (huyện Bình Xuyên); hồ Bò Lạc, hồ Vân Trục 
(huyện Lập Thạch)..... 
1.1.1.5. Tài nguyên nhân văn và các giá trị lịch sử 
 + Tỉnh nằm trong vùng đất Phong Châu xưa, đất của các Vua Hùng. Qua quá 
trình lịch sử tỉnh có tên là lộ Tam Giang, lộ Lâm Thao, lộ Tam Đái (đời Trần); Sơn 
Tây sứ, Sơn Tây thừa tuyên (đời Lê); tỉnh (đời Nguyễn). Thời Pháp thuộc Vĩnh Phú 
(cũ) gọi là tỉnh Sơn Tây sau đó được tách ra làm 3 như tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Yên (thị xã 
Vĩnh Yên được thành lập năm 1899), Phúc Yên (thị xã Phúc Yên được thành lập năm 
1905). Sau năm 1954, hai tỉnh Phúc Yên - Vĩnh Yên sáp nhập thành tỉnh Vĩnh Phúc. 
Năm 1968 tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ được sát nhập thành tỉnh Vĩnh Phú đồng thời 
chuyển huyện Đông Anh về Hà Nội. Năm 1979, hai huyện Kim Anh, Đa Phúc và năm 
2008 huyện Mê Linh được chuyển về thành phố Hà Nội, nay là thủ đô Hà Nội. Năm 
1997, tỉnh Vĩnh Phúc được tái lập. 
 + Là vùng đất cổ, có niên đại hàng ngàn năm, là quê hương của Hai Bà Trưng đã 
phất cờ khởi nghĩa giành độc lập dân tộc vào những năm đầu công nguyên; trải qua 
các đời Trần, Lê, Nguyễn, trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc luôn nêu cao truyền thống anh dũng, kiên cường. 
 + Trên địa bàn tỉnh có nhiều dân tộc cùng sinh sống, chủ yếu dân tộc Kinh chiếm 
trên 97%, Sán Dìu 2,5% và các dân tộc khác 0,5%. Nhân dân trong tỉnh có truyền 
thống lịch sử văn hoá lâu đời gắn liền với lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của 
dân tộc, luôn đoàn kết phát huy truyền thống lao động cần cù, sáng tạo. Đây là thuận 
lợi để Đảng bộ và chính quyền các cấp lãnh đạo nhân dân vững bước tiến lên trong sự 
nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc giàu, đẹp và văn minh. 
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 + Diễn biến lịch sử đã để lại cho tỉnh gần 500 di tích và công trình văn hoá - một 
nguồn tài nguyên nhân văn quan trọng trong việc thu hút khách du lịch. Trong đó có 
162 di tích lịch sử đã được Nhà nước công nhận và xếp hạng, 67 di tích được xếp hạng 
cấp quốc gia. Tiêu biểu là Tháp Bình Sơn ở xã Tam Sơn, huyện Lập Thạch đây là một 
công trình kiến trúc đặc sắc được xây dựng từ đời nhà Lý. Ngoài ra, còn có những di 
tích khác như đền thờ Trần Nguyên Hãn ở huyện Lập Thạch, đền thờ Tây Thiên Thánh 
Mẫu. Cùng với di tích núi Sáng Sơn với hang Đề Thám, thác Bay, hồ Vân Trục - tất cả 
đã tạo nên một quần thể di tích thắng cảnh hấp dẫn. 
 + Tỉnh có các lễ hội truyền thống cũng là sức hút các du khách. Nhiều lễ hội có ý 
nghĩa lớn về mặt lịch sử văn hoá tâm linh, có tác dụng tích cực trong việc giáo dục 
truyền thống yêu nước và khôi phục phát triển những nét đẹp trong văn hoá cổ truyền. 
Hàng năm, trên địa bàn tỉnh có nhiều lễ hội được tổ chức như lễ hội Mậu Lâm ở thành 
phố Vĩnh Yên với trò múa Mo nổi tiếng, hội làng Sơn Đông thuộc xã Sơn Đông, chọi 
trâu ở Hải Lựu, huyện Lập Thạch, hội làng Thổ Tang, lễ hội Tây Thiên,.... 

1.1.1.6. Tài nguyên du lịch 
 + Vĩnh Phúc có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch tự nhiên và du lịch nhân 
văn. Có Tam Đảo là dãy núi hình cánh cung dài 50 km, rộng 10 km với phong cảnh 
thiên nhiên đẹp, khí hậu trong lành, mát mẻ. Đặc biệt có Vườn Quốc gia Tam Đảo và 
các vùng phụ cận thuộc loại rừng nguyên sinh có nhiều loài động thực vật được bảo 
tồn tương đối nguyên vẹn.  

 + Bên cạnh đó Vĩnh Phúc còn có hệ thống sông ngòi, đầm hồ tương đối phong 
phú, địa thế đẹp có thể vừa phục vụ sản xuất vừa có giá trị cho phát triển du lịch như: 
Đại Lải, Dị Nậu, Vân Trục, Đầm Vạc, đầm Rưng, Thanh Lanh,...  
 + Tiềm năng tự nhiên cho phát triển du lịch kết hợp với các giá trị (tài nguyên) 
văn hóa truyền thống phong phú là nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội 
Vĩnh Phúc. 

1.1.2. Điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 

1.1.2.1. Khái quát chung 
 + Theo báo cáo "Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 6 tháng đầu 
năm 2018"  - Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc (http://sokhdt.vinhphuc.gov.vn), 
sáu tháng đầu năm 2018, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND 
tỉnh, sự vào cuộc của các cấp, các ngành và sự nỗ lực, cố gắng của nhân dân, doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh nên tình hình kinh tế - xã hội có những chuyển biến tích cực 
và đạt kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực:  

 - Lĩnh vực kinh tế: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP - giá 
so sánh 2010) tăng 7,61% so với cùng kỳ, trong đó: ngành nông, lâm nghiệp và thủy 
sản tăng 3,61%; ngành công nghiệp và xây dựng tăng 12%; các ngành dịch vụ tăng 
7,4%. Thu hút vốn đầu tư đạt cao. Các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được 
chú trọng đầu tư.  
 - Lĩnh vực xã hội: Các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra khá sôi động, phong 
phú. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường. Công tác bảo đảm an 
sinh xã hội được cả hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội và các doanh nghiệp cùng 
quan tâm. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định, an 
toàn giao thông được đảm bảo.  

 + Kết quả cụ thể các ngành, lĩnh vực như sau: 
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1.1.2.2. Về phát triển và tăng trưởng kinh tế 

 Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2018 theo giá so sánh ước đạt 
79.965 tỷ đồng, tăng 8,03% so với năm 2017, trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp và 
thủy sản tăng 3,72%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 15,20%; khu vực dịch vụ 
tăng 7,46%.  
 - Khu vực công nghiệp và xây dựng: Tổng giá trị tăng thêm ngành công nghiệp, 
xây dựng đạt 40.959 tỷ đồng, tăng 15,20% so với năm 2017, đóng góp vào tăng trưởng 
chung của tinh là 7,30 điểm %. Trong năm, ba ngành công nghiệp thế mạnh của tỉnh là 
ngành sản xuất ô tô, xe máy và ngành sản xuất linh kiện điện tử tiếp tục là ngành 
chiếm tỷ trọng cao và có mức tăng trưởng khá.  
 - Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản: Giá trị tăng thêm ngành nông, lâm 
nghiệp và thủy sản đạt 4.725 tỷ đồng, tăng 3,72% so với năm 2017, đóng góp vào tăng 
trưởng chung của tỉnh là 0,23 điêm %; riêng ngành nông nghiệp đạt 4.366 tỷ đồng, 
tăng 3,66%, đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh là 0,21 điểm %. Trong nông 
nghiệp, sản xuất vụ đông, vụ xuân trên địa bàn diễn ra trong điều kiện thời tiết tương 
đối thuận lợi, vụ mùa một số diện tích tuy có chịu ảnh hưởng của mưa bão nhưng theo 
đánh giá sơ bộ năng suất của các loại cây trồng đều tăng hơn so với năm 2017; chăn 
nuôi đã có bước phát triển khá do trong năm giá lợn hiện đã tăng trở lại, giá các sản 
phẩm chăn nuôi ờ mức cao, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng, sản lượng trứng, sữa 
bò đạt khá.  

 - Khu vực dịch vụ: Các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển. Tổng giá trị tăng thêm 
của các ngành dịch vụ đạt 15.700 tỷ đồng, tăng 7,46% so năm 2017, đóng góp 1,47 
điểm % vào tăng trưởng chung của tỉnh. Trong đó, phát triển nổi bật là ngành bán 
buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy với mức tăng 11,17% so với năm trước. Năm 
2018, giá cả thị trường ổn định, mạng lưới và cơ sở hạ tầng các trung tâm thương mại, 
chợ và các cơ sở kinh doanh tiếp tục được mở rộng và ngày càng hoàn thiện. Với tỷ 
trọng chiếm 25,14% trong tổng giá trị tăng thêm các ngành dịch vụ bán buôn, bán lẻ 
đã đóng góp 0,48 điểm % vào mức tăng chung của tỉnh. Một số ngành dịch vụ khác có 
tỷ trọng lớn cũng có mức tăng khá như ngành vận tải kho bãi có mức tăng 8,49%, 
đóng góp 0,14 điểm %; ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm tăng 7,61%, đóng góp 
0,16 điểm %....  
 - Thuế sản phẩm từ trợ cấp: Năm 2018. Do chính sách thuế nhập khẩu xe nguyên 
chiếc từ khu vực ASEAN giảm nên các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe ô tô sẽ 
chuyển từ sản xuất trong nước sang nhập khẩu một số dòng xe về tiêu thụ trong nước, 
dẫn đến số thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thu đặc biệt và thuế thu nhập doanh nghiệp 
phải nộp giảm mạnh; trong khi đó thuế nhập khẩu tăng. Do đó, thuế sản phẩm trừ nợ 
cấp sản phẩm trong năm chỉ đạt 18.581 tỷ đồng (theo so sánh), giảm 3,73% so với 
cùng kỳ, làm giảm tăng trưởng chung là 0,97 điểm %.  

 - Về cơ cấu kinh tế: Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp, cơ cấu 
kinh tế năm 2018 của tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục có sự chuyển dịch tích cực théo hướng 
công nghiệp hóa. Tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng năm 2018 là 62,15%, các 
ngành dịch vụ chiếm 29,57%, ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 8,28% (Năm 
2017 tỷ trọng tương ứng là 60,73%, 30,54% và 8,73%). 
1.1.2.3. Về lĩnh vực xã hội 
 + Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh: UBND tỉnh đã ban hành và tích 
cực triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018. Tiếp tục nâng cao chất lượng, 
hiệu quả vận hành của cơ chế một cửa, một cửa liên thông của các cơ quan nhà nước 
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trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 18/12/2017 của HĐND tỉnh. 
Trung tâm Hành chính công tỉnh đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 22/01/2018, 
theo đó các thủ tục hành chính của các sở, ngành chuyển sang Trung tâm Hành chính 
công tỉnh theo cơ chế một cửa liên thông, giúp cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, nhà 
đầu tư thuận lợi trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, cũng như tiết kiệm thời 
gian, chi phí. 

 + Lao động, việc làm: Năm 2018, Vĩnh Phúc đã vận hành hiệu quả sàn giao dịch 
việc làm của tinh; thực hiện tốt các cơ chế, chính sách về hỗ trợ đào tạo nghề, giải 
quyết việc làm nên kết quả thực hiện ở lĩnh vực này đã vượt mục tiêu Nghị quyết của 
HĐND tinh. Đen hết năm 2018, đã có 43 phiên giao dịch việc làm được tổ chức tại 
Sàn giao dịch việc làm và 04 phiên giao dịch việc làm lưu động được thực hiện ở các 
địa phương trong tỉnh, số ngời được giải quyết việc làm trong năm đạt 24.885 người, 
tăng gần 2.000 người so với kế hoạch đề ra; trong đó, có 2.000 người đi xuất khẩu lao 
động. Lao động của Vĩnh Phúc đã tham gia vào các lĩnh vực sản xuất như: Cơ khí, 
thực phẩm, điện tử, may mặc, nông nghiệp, giúp việc gia đình, điều dưỡng tại cơ sở y 
tế cũng như trung tâm dưỡng 1 và tập trung ở 03 thị trường truyền thống là Nhật Bản, 
Hàn Quốc và Đài Loan. Hiện tỉnh Vĩnh Phúc đang thực hiện các hoạt động xúc tiến để 
tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu lao động sang một số nước như Mỹ, Úc , 
Anh, Đức,...  
 + Công tác an sinh xã hội: Công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện các chế độ, 
chính sách cho người nghèo được triển khai đồng bộ và kịp thời trên địa bàn tỉnh. Các 
phong trào “tương thân, tương ái”, “Quỹ vì người nghèo”, “Cả nước chung tay vì 
người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” được tổ chức thường xuyên và thu hút 
sự hưởng ứng của nhiều lực lượng xã hội. Các cấp, các ngành đã tổ chức thực hiện tốt 
các cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh tế, phát triển sản xuất, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ 
bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong năm, tỉnh đã trao hơn 2,2 nghìn xuất quà cho 
hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; duyệt danh 
sách cho 345 hộ nghèo thuộc diện được hỗ trợ nhà ở đăng ký vay vồn; hỗ trợ xây dựng 
100 căn nhà cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; chỉ đạo rà soát các hộ sống 
ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thiếu nước sinh hoạt...  
 + Giáo dục, đào tạo: Trong năm, ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục thực hiện tốt 
các giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện theo Nghị quyết của Đảng, chương trình hoạt 
động của Tỉnh ủy; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp 
vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong ngành; tổ chức kỳ thi thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên hạng III lên giáo viên hạng II; thực hiện tốt 
công tác tuyển sinh và khai giảng năm học mới 2018-2019; việc đầu tư, điều chỉnh cơ 
sờ vật chất trường học giữa các cấp học cơ bản phù hợp với nhu cầu thực tế; công tác 
xâỵ dựng trường chuẩn quốc gia được đẩy nhanh tiến độ gắn với yêu cầu chuẩn về 
chất lượng và từng bước đạt chất lượng cao; đội ngũ giáo viên các cấp được sắp xếp, 
sử dụng hợp lý, hiện tượng thừa, thiếu giáo viên giữa các vùng, miền từng bước được 
khắc phục.  

 + Y tế và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng: Công tác khám chữa bệnh được tiếp tục 
cải thiện ở cả 3 tuyến. Việc thực hiện quy chế bệnh viện, quy trình kỹ thuật chuyên 
môn được thực hiện nghiêm túc từ khâu tiếp đón người bệnh, làm hồ sơ bệnh án, chẩn 
đoán, theo dõi, tiên lượng và điều trị; Công tác xã hội hóa trong lĩnh vực y tế đạt được 
những kết quả tích cực, góp phần nâng cao năng lưc khám chữa bệnh của các cơ sở y 
tê trên địa bàn tỉnh, đông thời tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với các kỹ thuật 
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chẩn đoán lâm sàng hiện đại đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân 
dân trong tỉnh. Các chương trình mục tiêu như tiêm chủng mở rộng, chương trình sức 
khỏe sinh sản, phòng chống suy dinh dưỡng, chương trình phòng chống các bệnh lây 
nhiễm, các bệnh không lây, bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng, y tế học đường, 
chương trình dân sổ kế hoạch hóa gia đình, phòng chống HIV, AIDS tiếp tục được duy 
trì, triển khai có hiệu quả. Tính đến ngày 30/11/2018, tích lũy so người nhiễm HIV là 
4.277 người, lũy tích số người chuyển AIDS là 2.256 người, lũy tích số người tử vong 
do AIDS là 964 người. Công tác quản lý, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tiếp tục 
có chuyển biến tích cực, đề cao ý thức, trách nhiệm của người dân, người sản xuất, 
doanh nghiệp và chính quyền các cấp. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm 
được các cấp các ngành thực hiện quyết liệt, trong năm các lực lượng chức năng đã 
tiên hành thanh, kiêm tra 4.051 nghìn lượt cơ sở, tỷ lệ cơ sở đạt tiêu chuân chât lượng 
an toàn vệ sinh thực phâm là 84,4%. Đoàn kiêm tra đã xử lý các cơ sờ vi phạm về an 
toàn vệ sinh thực phẩm theo đúng quy định của pháp luật. Từ đầu năm đến nay, trên 
địa bàn tỉnh đã xảy ra 02 vụ ngộ độc thực phẩm ở thành phô Phúc Yên và huyện Tam 
Dương với 124 người mắc, không có trường hợp tử vong. 

 + Hoạt động văn hoá, thể thao: Công tác tuyên truyền, cổ động, tổ chức các hoạt 
động văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, 
tổ chức lễ hội truyền thống chào mừng các ngày lễ của đất nước, của tỉnh được các 
đơn vị tích cực triển khai thực hiện theo kế hoạch năm; các hoạt động diễn ra sôi nổi, 
đa dạng, rộng khắp, đảm bảo trang nghiêm, trật tự, tiết kiệm, đúng quy định; phối hợp 
với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức công diễn một số tiết mục đặc sắc của 
Liên hoan múa rối Quốc tế lần thứ 5, năm 2018; Tổ chức thành công ngày hội văn hóa, 
thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc và đón nhận bằng UNESCO công nhận 
kéo co là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại qua đó quảng bá sâu rộng hình ảnh 
con người, văn hóa Vĩnh Phúc đến với bạn bè. Hoạt động của cơ quan báo chí, bản tin, 
trang thông tin điện tử, đài truyền thanh huyện, xã... trên địa bàn tỉnh đã bám sát định 
hướng và làm tốt công tác thông tin tuyên truyền các chủ đề trọng tâm; xuất bản nhiều 
ấn phẩm được quan tâm, cài thiện cả về hình thức và nội dung đáp ứng tốt nhiệm vụ 
chính-trị của tỉnh và góp phân nâng cao dân trí đáp ứng nhu cầu hường thụ và sinh 
hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân.  
 + Tình hình trật tự an ninh, an toàn xã hội, an toàn giao thông: Tình hình an ninh 
trật tự, an toàn xã hội nhìn chung ổn định. Đảm bảo tuyệt đốt an toàn các sự kiện chính 
trị, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh. Công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao 
thông được tăng cường, kết hợp với đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, nâng cao 
nhận thức cho người tham gia giao thông nhất là trước khi bước vào dịp Tốt Dương 
lịch và Tết Nguyên đán 2019.  

 + Thiệt hại do thiên tai: Thời tiết năm 2018 tương đối thuận lợi, trong năm diễn 
ra nhiều ngày mưa lớn nhưng thiệt hại không đáng kể, không ảnh hưởng lớn đến đời 
sống và sản xuất của nhân dân.  
 + Tình hình cháy nổ và bảo vệ môi trường: Công tác phòng chống chảy, nổ được 
chú trọng, các hình thức tuyên truyền về phòng chống cháy nổ được triển khai sâu 
rộng, đa dạng, từ qua hệ thống phát thanh tại các điểm giao thông đến truyền thanh xã, 
phường, các cơ quan thông tin đại chúng; đồng thời đẩy mạnh thực hiện cuộc vận 
động “Toàn dân tham gia PCCC” nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng 
trong công tác PCCC... triển khai công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC 
cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, PCCC chuyên ngành; tăng cường 
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công tác kiểm tra, phát hiện và xử phạt nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định 
PCCC. Tuy nhiên, tính từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 34 vụ cháy, ước 
giá trị thiệt hại là 405.489 triệu đồng (trong đó có 01 vụ cháy lớn do chập điện ở Công 
ty TNHH Vina Korea ước tính giá trị thiệt hại là 396.337 triệu đồng). 
 Công tác bảo vệ môi trường tiếp tục được quan tâm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các 
cấp, các ngành tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật về bảo 
vệ môi trường đến các tầng lớp nhân dân. Năm 2018, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức các 
hoạt động tuyên truyền lưu động và diễu hành hưởng ứng Ngày nước Thế giới (22/3); 
Chiến dịch Giờ trái đất năm 2018; mít tinh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 
(5/6)...; tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng an 
toàn đối với hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật; đặc biệt là việc sử dụng và thu gom bao 
bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu vào tỉnh các 
loại chất thải phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Trong năm, các cơ quan chức năng 
trong tỉnh đã phát hiện 26 vụ vi phạm môi trường; thực hiện xử lý 27 vụ, số tiền xử 
phạt 2,9 tỷ đồng. 
1.1.2.4. Về lĩnh vực an ninh Quốc phòng 

 + Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội: Trong năm 2018, tình hình an ninh 
chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh xã hội ổn định. 
Đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các đoàn khách và các sự kiện 
chính trị, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh. Các biện pháp phòng ngừa, đấu 
tranh với các loại tội phạm tiếp tục được lực lượng công an quyết liệt triển khai, nhiều 
vụ phạm tội về trật tự xã hội được điều tra, làm rõ. Công tác đảm bảo trật tự, an toàn 
giao thông được tăng cường, kết hợp với đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, nâng 
cao nhận thức cho người tham gia giao thông. Công tác xây dựng phong trào toàn dân 
bảo vệ an ninh tổ quốc phát huy hiệu quả. 
 + Công tác quân sự địa phương: Lực lượng vũ trang tỉnh đã quán triệt và triển 
khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của Quân khu II về công tác sẵn sàng 
chiến đấu năm 2018. Lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện tốt hoạt động trị an, tuần tra 
kiểm soát, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nhất 
là trong dịp Tết Nguyên đán, các ngày lễ./.  

1.2. TỔNG QUAN VỀ CÁC LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC 

1.2.1. Khái quát chung về tình hình phát triển làng nghề tỉnh Vĩnh Phúc   
 + Vĩnh Phúc là một địa phương nằm trong châu thổ sông Hồng có nghề thủ công 
tương đối sớm, nhưng không nhiều nghề, quy mô sản xuất nhỏ, tổ chức phân tán, chủ 
yếu dưới hình thức nghề phụ của các hộ gia đình. Trong lịch sử phát triển của công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Vĩnh Phúc, giai đoạn chuyển từ sản xuất thủ công sang 
thủ công chuyên nghiệp chậm hơn rất nhiều so với tỉnh khác ở đồng bằng sông Hồng. 
Trong những năm qua, Vĩnh Phúc luôn coi việc phát triển làng nghề là nhiệm vụ quan 
trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó chính sách phục hồi 
phát triển làng nghề truyền thống và làng có nghề nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế nông 
thôn. Đến nay trên địa bàn tỉnh có 77 làng nghề, trong đó 27 làng nghề được công 
nhận, 55 làng nghề và làng có nghề mới, với 12 nhóm nghề: mộc, mây tre đan, rèn kim 
khí, đá, chế biến bông vải sợi, chế biến lương thực, thực phẩm, nuôi và chế biến sản 
phẩm rắn, gốm, thêu, tái chế phế liệu, chế biến tơ nhựa, vận tải đường thủy. 
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 + Đặc điểm chung của làng nghề tỉnh Vĩnh Phúc chủ yếu với lực lượng lao động 
trong các làng nghề đa số là người dân sống trong làng. Các ngành nghề phi nông 
nghiệp trong các làng sẽ tạo ra sản phẩm giúp người dân tăng thu nhập trong lúc nông 
nhàn hoặc đáp ứng các nhu cầu xã hội. Sản xuất hộ gia đình là một đơn vị cơ bản của 
làng nghề với nguồn nhân lực từ các thành viên trong gia đình và cơ sở hạ tầng tự có. 
Nhờ vào nhân lực gia đình, đã tạo cho các hộ gia đình khả năng tăng thu nhập không 
phân biệt lứa tuổi và giới tính, vì nó đáp ứng nhu cầu chung của các thành viên trong 
gia đình. Do đó có thể huy động mọi người trong gia đình tham gia tích cực vào việc 
sản xuất, làm tăng sản phẩm và tăng thu nhập cho gia đình.  
 + Các cơ sở sản xuất và dịch vụ tại các làng nghề là nơi có nhiều hộ gia đình 
cùng tham gia, tạo nên tính chất riêng biệt của làng nghề và xu thế độc quyền trong 
sản xuất, trong nghề nghiệp và sản phẩm mà họ tạo ra. Tính chuyên môn hoá và sự 
phụ thuộc lẫn nhau trong các làng nghề là rất rõ rệt. Đối với một số trường hợp, sự 
phân chia lao động trong làng phụ thuộc vào từng khâu trong quy trình sản xuất. Nghề 
càng phức tạp, càng có nhiều công đoạn sản xuất thì tính chuyên môn hoá càng cao. 
Sự phân chia này thể hiện không chỉ trong một làng mà còn có thể mở rộng trong 
nhiều làng. 

 + Công nghệ sản xuất ở làng nghề là đơn giản, đôi khi còn lạc hậu, cần nhiều sức 
lao động với kỹ thuật thấp và mang lại lợi nhuận cũng thấp so với sức lao động đã bỏ 
ra. Sản xuất làng nghề đã biết tận dụng nguyên vật liệu và nhân lực thông qua kỹ năng 
lao động và sự khéo léo để tạo thu nhập trong điều kiện thiếu vốn. 
 + Thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích các 
làng nghề khôi phục và phát triển. Điển hình như, Dự án xây dựng vùng Vĩnh Sơn 
thành “Làng nghề chăn nuôi rắn-du lịch- dịch vụ” đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê 
duyệt với tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng; Dự án xây dựng cụm làng nghề Thanh 
Lãng với diện tích 8,2 ha...Tuy nhiên, đến nay, sau thời gian dài được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt, những dự án này vẫn chưa thể xây dựng và các làng nghề truyền 
thống vẫn tồn tại, phát triển theo kiểu tự phát là chính. Theo số liệu của Cục thống kê 
tỉnh Vĩnh Phúc, các cơ sở tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn chủ yếu là hình thức hộ gia 
đình, mặc dù chiếm hơn 98% số cơ sở công nghiệp -TTCN trên địa bàn nhưng chỉ sử 
dụng gần 40% lực lượng lao động công nghiệp -TTCN và chiếm khoảng 4% GTSXCN 
toàn tỉnh. 
 + Trong quá trình phấn đấu xây dựng thành tỉnh công nghiệp hiện đại và thành 
phố Vĩnh Phúc những năm 20 của thế kỷ XXI, thực tế chứng minh các làng nghề đã 
đóng góp vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh. Đặc biệt ở khu vực nông thôn, trong tiến trình đổi mới và phát triển, công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới thì đây là mắt xích 
đột phá để đầu tư khoa học, công nghệ phát triển nông thôn hiện đại. Tuy nhiên, hiện 
nay Vĩnh Phúc chưa có nhiều làng nghề nổi tiếng như Làng gốm Bát Tràng (Gia Lâm, 
Hà Nội); Làng tranh Đông Hồ (Thuận Thành, Bắc Ninh); Làng lụa Vạn Phúc (Hà 
Đông, Hà Nội) … Hơn nữa các làng nghề hiện nay chủ yếu chỉ dừng lại việc sản xuất 
nhỏ lẻ, tự cung, tự cấp, chưa chú ý cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng, sản xuất thời 
vụ, chủ yếu chỉ là những lao động trong gia đình. 
 + Quy hoạch phát triển các ngành nghề trên địa bàn là giải pháp đầu tiên nhằm 
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đã được nêu trong Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Do vậy để tìm các biện pháp để phát triển làng nghề 
thật sự phát huy tiềm năng và hiệu quả, đóng góp ngày một lớn và bền vững hơn cho 



  BÁO CÁO TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI LÀNG NGHỀ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

32 

mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo tồn các giá trị văn hóa…được coi là nhiệm vụ 
hết sức cấp thiết. Ngày 5/1/2013, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 
26/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển các ngành nghề tiểu thủ công 
nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đến năm 2015 Vĩnh Phúc sẽ hình thành 
20 cụm công nghiệp, với diện tích 367,6 ha nhằm đưa hoạt động sản xuất ra khỏi khu 
dân cư, tạo điều kiện phát triển các nghề tiểu thủ công nghiệp, BVMT.  

 + Theo thống kê, tỉnh Vĩnh Phúc hiện có 27 làng nghề được tỉnh công nhận trong 
đó, có 19 làng nghề truyền thống, hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất chủ yếu gồm: 
nghề mộc, gốm, đan lát mây tre, rèn, chế biến nông lâm sản... Các làng nghề đã góp 
phần tăng thu nhập, cải thiện và nâng cao đời sống cho lao động nông nghiệp, nông 
thôn, tạo công ăn việc làm cho lao động nông nhàn. Theo đơn vị hành chính, 27 làng 
nghề và các ngành nghề chính được công nhận như trình bày trong bảng sau:  

Bảng 1. 2. Thống kê số làng nghề và các ngành nghề được công nhận  

Stt Tên làng nghề Địa chỉ Lĩnh vực 

I. Huyện Bình Xuyên   

1 Làng gốm truyền thống Hương Canh TT. Hương Canh Gốm 

2 Làng mộc truyền thống Hợp Lễ TT. Thanh Lãng Mộc 

3 Làng mộc truyền thống Yên Lan TT. Thanh Lãng Mộc 

4 Làng mộc truyền thống Xuân Lãng TT. Thanh Lãng Mộc 

II Huyện Yên Lạc   

5 Làng mộc truyền thống Lũng Hạ Xã Yên Phương Mộc 

6 Làng mộc truyền thống Vĩnh Đoài TT. Yên Lạc Mộc 

7 Làng mộc truyền thống Vĩnh Đông TT. Yên Lạc Mộc 

8 
Làng mộc truyền thống Thôn Vĩnh 
Trung 

TT. Yên Lạc Mộc 

9 
Làng mộc truyền thống Thôn Vĩnh 
Tiên 

TT. Yên Lạc Mộc 

10 Làng tái chế nhựa thôn Đông Mẫu Xã Yên Đồng 
Chế biến tơ 

nhựa 

11 
Làng chế biến bông vải sợi truyền 
thống Thôn Gia 

Xã Yên Đồng 
Chế biến bông 

vải sợi 

12 Làng chế biến tơ nhựa Tảo Phú Xã Tam Hồng 
Chế biến tơ 

nhựa 

III Huyện Vĩnh Tường   

13 Làng rắn truyền thống Vĩnh Sơn Xã Vĩnh Sơn Rắn 

14 Làng rèn truyền thống Bàn Mạch Xã Lý Nhân Rèn 

15 Làng mộc truyền thống Văn Giang Xã Lý Nhân Mộc 

16 Làng mộc truyền thống Văn Hà Xã Lý Nhân Mộc 
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Stt Tên làng nghề Địa chỉ Lĩnh vực 

17 Làng mộc truyền thống  Thủ Độ Xã An Tường Mộc 

18 Làng mộc truyền thống Bích Chu Xã An Tường Mộc 

29 
Làng cơ khí, vận tải đường thủy Việt 
An 

Xã Việt Xuân 
Cơ khí, vận tải 

đường thủy 

IV Huyện Sông Lô   

20 Làng mây tre đan Thôn Mới Xã Cao Phong Mây tre đan 

21 Làng đá truyền thống Hải Lựu Xã Hải Lựu Mây tre đan 

22 Làng nghề nuôi rắn thôn Hùng Mạnh Xã Bạch Lưu Rắn 

23 Làng nghề nuôi rắn thôn Xóm Làng Xã Bạch Lưu Rắn 

V Huyện Lập Thạch   

24 Làng nghề mây tre đan Xuân Lan Xã Văn Quán Mây tre đan 

25 
Làng nghề mây tre đan truyền thống 
thôn Nhật Tân 

Xã Văn Quán Mây tre đan 

26 
Làng mây tre đan truyền thống Triệu 
Xá 

Xã Triệu Đề Mây tre đan 

27 Làng nghề hoa - cây cảnh Đại Đề Xã Triệu Đề Hoa - cây cảnh 

Nguồn:  
+ Cổng thông tin – giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc (https://vinhphuc.gov.vn) số 
liệu cập nhật tính tới 05/01/2018 
+ Phụ lục danh sách các làng nghề kèm theo Quyết định số 1293/QĐ-UBND ngày 
06/6/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v phê duyệt dự toán và cấp kinh phí thực 
hiện nhiệm vụ đánh giá, phân loại làng nghề theo mức độ gây ô nhiễm môi trường 
năm 2018. 
+ Báo cáo công tác Bảo vệ môi trường tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018 số 34/BC-UBND 
ngày 26/02/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.  

 + Mặc dù đã có sự hỗ trợ phát triển đáng kể nhưng số lượng làng nghề được công 
nhận còn hạn chế (27/77), đồng thời chưa có chiến lược quảng bá, nên sản phẩm chưa 
tìm được chỗ đứng ổn định với người tiêu dùng. Bởi vậy, có nhiều mặt hàng giá trị 
nhưng đang bán trên thị trường trôi nổi hoặc xuất khẩu qua khâu trung gian, phải mang 
một thương hiệu khác nên nhìn chung giá trị sản phẩm không cao. Để thúc đẩy các 
làng nghề phát triển bền vững, tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện Chương trình khuyến công 
giai đoạn 2016 – 2020. Theo đó, mỗi đơn vị sẽ được hỗ trợ 11 triệu đồng/thương hiệu, 
nhằm khuyến khích việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm công nghiệp nông thôn 
nói chung và sản phẩm tập thể nói riêng. Việc xây dựng thương hiệu đã góp phần giải 
quyết hiệu quả việc tiêu thụ sản phẩm và giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa 
phương.  

 + Trong giai đoạn 2016 – 2018, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, 
trên địa bàn toàn tỉnh đã có 4.206 lao động nông thôn đã được hỗ trợ học nghề ở hầu 
hết các lĩnh vực như công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề,…. Qua đó góp 
phần nâng tỷ lệ lao động nông thôn đã qua đào tạo đạt khoảng trên 70%. Điển hình 
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như làng nghề chế tác đá mỹ nghệ Hải Lựu (Sông Lô); đan lát Triệu Đề (Lập Thạch); 
làng nghề mộc Thanh Lãng (Bình Xuyên); làng nghề rắn Vĩnh Sơn (Vĩnh Tường); 
làng nghề rèn Lý Nhân (Vĩnh Tường)… với trên 19.300 cơ sở đang hoạt động, tạo việc 
làm cho từ 55.000 - 60.000 lao động nông thôn và nhiều làng số hộ tham gia hoạt động 
nghề trong các làng nghề chiếm 50 - 80% tổng số hộ dân trong làng với thu nhập phổ 
biến tại các làng nghề đạt từ 1,7 - 1,9 triệu đồng/người/tháng. 

 + Khi làng nghề phát triển cũng thúc đẩy các ngành nghề khác phát triển, các cơ 
sở sản xuất chế biến quy mô lớn hơn hộ gia đình được hình thành và được đầu tư khoa 
học công nghệ vào sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm. Sự xuất hiện của những 
cơ sở sản xuất được đầu tư toàn diện giúp người dân từ bỏ thói quen sản xuất nhỏ lẻ, 
manh mún và sự thụ động trong sản xuất hàng hóa. Tính liên kết trong sản xuất giữa 
các cơ sở sản xuất lớn, nhỏ được hình thành có tác dụng hỗ trợ đắc lực trong sản xuất, 
tiêu thụ sản phẩm, dự báo nhu cầu thị trường trong và ngoài nước để sản xuất phù hợp.  

 + Để hoạt động các làng nghề truyền thống hiệu quả hơn, Vĩnh Phúc đã thực hiện 
các cơ chế, chính sách để duy trì làng nghề như khôi phục hỗ trợ phát triển các làng 
nghề tiểu thủ công nghiệp, quy hoạch cụm công nghiệp, làng nghề tiểu thủ công 
nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đã thu hút các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ sản xuất vào 
sản xuất tập trung. Theo quy mô phân loại nhóm làng nghề, các ngành nghề đạt đủ 
theo tiêu chí đánh giá được biểu thị trong bảng dưới đây: 

Bảng 1. 3.Thống kê số làng nghề và các ngành nghề theo nhóm ngành nghề 

Stt Tên làng nghề Địa chỉ Loại hình sản xuất 

I 

Thủ công mỹ nghệ (mộc, 
mây tre đan, chế tác đá, 
gốm, cơ kim khí)  

 

1 
Làng mộc truyền thống 
Lũng Hạ Xã Yên Phương 

Đồ thờ, hoành phi, câu 
đối,…, đồ nội thất gia đình 

2 
Làng mộc truyền thống 
Vĩnh Đoài TT. Yên Lạc 

Giường, tủ, bàn ghế,… 

3 
Làng mộc truyền thống 
Vĩnh Đông TT. Yên Lạc 

Đồ gỗ gia dụng 

4 
Làng mộc truyền thống 
Thôn Vĩnh Trung TT. Yên Lạc 

Giường, tủ, bàn ghế,… 

5 
Làng mộc truyền thống 
Thôn Vĩnh Tiên TT. Yên Lạc 

Gia công nội thất (Làm các 
sản phẩm nội thất thô) và xẻ 
gỗ 

6 
Làng mộc truyền thống 
Hợp Lễ TT. Thanh Lãng 

Giường, tủ, bàn, ghế, án 
gian, đồ gỗ mỹ nghệ,…. 

7 
Làng mộc truyền thống 
Yên Lan TT. Thanh Lãng 

Đồ gỗ nội thất, đồ thờ 

8 
Làng mộc truyền thống 
Xuân Lãng TT. Thanh Lãng 

Đồ gỗ nội thất, đồ thờ 
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Stt Tên làng nghề Địa chỉ Loại hình sản xuất 

9 
Làng mộc truyền thống 
Văn Giang Xã Lý Nhân 

Giường, tủ, sập, trường, bàn, 
ghế, đồ thờ…. 

10 
Làng mộc truyền thống 
Văn Hà Xã Lý Nhân 

Đồ gỗ gia dụng, Đồ thờ 

11 
Làng mộc truyền thống  
Thủ Độ Xã An Tường 

Đồ gỗ gia dụng, nội thất; xẻ 
gỗ  

12 
Làng mộc truyền thống 
Bích Chu Xã An Tường 

Đồ gỗ gia dụng, nội thất 

13 
Làng mây tre đan Thôn 
Mới Xã Cao Phong 

Mây tre đan và mây tre đan 
xuất khẩu 

14 
Làng nghề mây tre đan 
Xuân Lan Xã Văn Quán 

Rổ, rá, nong, nia,… 

15 

Làng nghề mây tre đan 
truyền thống thôn Nhật 
Tân Xã Văn Quán 

Lồng gà, bu gà, rọ lợn,… 

16 
Làng mây tre đan truyền 
thống Triệu Xá Xã Triệu Đề 

Thúng, mủng, rổ, rá, nong, 
nia,…. 

17 
Làng đá truyền thống Hải 
Lựu 

Xã Hải Lựu 

Chế tác đá; Cắt đá thành 
phẩm cho xây dựng; Sản 
xuất tượng đá, bia đá; Điêu 
khắc đá 

18 
Làng gốm truyền thống 
Hương Canh TT. Hương Canh 

Đồ gốm mỹ nghệ; Chum, 
vại, tiểu sành 

19 

Làng rèn truyền thống 
Bàn Mạch 

Xã Lý Nhân 

Sản xuất dao, phôi dao; Sản 
xuất nông cụ (lưỡi cuốc, 
xẻng, lưỡi cày, bừa, 
cào,….); Cán thép 

20 
Làng cơ khí, vận tải 
đường thủy Việt An 

Xã Việt Xuân 

Kinh doanh vận tải hàng hóa 
đường thủy (Vận chuyển 
hàng hóa, chủ yếu là cát, 
sỏi, than) 

II Tái chế phế liệu   

1 
Làng tái chế nhựa thôn 
Đông Mẫu Xã Yên Đồng 

Sơ chế nhựa phế phẩm (xay, 
rửa) 

2 
Làng chế biến bông vải 
sợi truyền thống Thôn Gia  Xã Yên Đồng 

Chăn, ga, gối đệm bằng 
bông vải sợi 

3 
Làng chế biến tơ nhựa 
Tảo Phú Xã Tam Hồng 

Làm sạch nhựa phế phẩm; 
Sản xuất ống nhựa các loại, 
dây nhựa 
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Stt Tên làng nghề Địa chỉ Loại hình sản xuất 

III Chăn nuôi   

1 
Làng rắn truyền thống 
Vĩnh Sơn Xã Vĩnh Sơn 

Nuôi rắn thương phẩm, rắn 
sinh sản; Chăn nuôi rắn lấy 
trứng 

2 
Làng nghề nuôi rắn thôn 
Hùng Mạnh Xã Bạch Lưu 

Nuôi rắn đẻ trứng; Nuôi rắn 
thịt (rắn thương phẩm) 

3 
Làng nghề nuôi rắn thôn 
Xóm Làng Xã Bạch Lưu 

Nuôi rắn đẻ trứng; Nuôi rắn 
thịt (rắn thương phẩm) 

IV Hoa cây cảnh   

1 
Làng hoa cây cảnh Đại 
Đề 

Xã Triệu Đề 

Trồng hoa và cây cảnh: các 
loại cây xanh, dâm bụt, mẫu 
đơn, hồng, trà, mộc, đào, hải 
đường, lộc vừng,…. 

 Tổng số 27  

Bảng 1. 4. Số lượng các làng nghề phân theo nhóm ngành nghề 

Stt Tên làng nghề Số lượng Tỷ lệ (%) 

1 Thủ công mỹ nghệ 20 74,1 

- Mộc 12 44,4 

- Mây tre đan 4 14,8 

- Chế tác đá, gốm 2 7,4 

- Cơ kim khí 2 7,4 

2 Tái chế phế liệu 03 11,1 

3 Chăn nuôi 03 11,1 

4 Hoa cây cảnh 01 3,7 

 Tổng cộng 27 100 

 + Bên cạnh đó tỉnh hỗ trợ đào tạo thợ lành nghề, truyền nghề, chuyển đổi mặt 
hàng sản xuất, từ sản xuất những sản phẩm phục vụ tiêu dùng trong nước sang những 
sản phẩm để xuất khẩu. Vĩnh Phúc đã đầu tư hơn 219 tỷ đồng xây dựng 8 cụm tiểu thủ 
công nghiệp làng nghề với diện tích hơn 81 ha. Tỉnh thực hiện nhân cấy một số nghề 
mới trong khu vực nông nghiệp nông thôn như nghề mây tre đan xuất khẩu, thêu ren 
xuất khẩu, chế biến nông sản thực phẩm, nghề mộc mỹ nghệ. Đồng thời, xây dựng các 
doanh nghiệp "đứng chân" ngay trong những làng, xã có nghề truyền thống, coi đây là 
hạt nhân quan trọng cùng với chính sách khuyến công trở thành tiền đề cho phát triển 
làng nghề. Ngoài ra, Vĩnh Phúc còn ban hành và thực hiện một số chính sách khuyến 
khích đầu ra cho sản phẩm, chính sách ưu đãi về thuế, vốn vay cho hộ sản xuất; tiếp 
tục đầu tư cơ sở hạ tầng, đầu tư khoa học - công nghệ, xử lý ô nhiễm môi trường cho 
các làng nghề; gắn công tác khuyến công, tư vấn hỗ trợ phát triển công nghiệp, làng 
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nghề với chương trình xây dựng nông thôn mới để làng nghề phát triển toàn diện hơn, 
hiệu quả hơn. 
 + Tuy nhiên, đánh giá tổng thể, hiện các làng nghề truyền thống ở Vĩnh Phúc vẫn 
còn tồn tại không ít những hạn chế, khó khăn. Các cơ sở sản xuất phần lớn vẫn duy tŕ 
ở dạng kinh tế hộ gia đình, sản xuất nhỏ lẻ, công nghệ lạc hậu dễ gây ô nhiễm môi 
trường, sản xuất mang tính tự phát, chưa thể mở rộng thị trường tiêu thụ mang tính ổn 
định... Thậm chí một số làng nghề có nguy cơ chết yểu như làng nghề gốm Hương 
Canh do thiếu mặt bằng sản xuất và thiếu đất nguyên liệu làm gốm tại địa phương này. 
Bên cạnh đó, phần lớn các cơ sở sản xuất tại các làng nghề có quy mô nhỏ, tận dụng 
lao động nông nhàn, cơ sở sản xuất đặt ngay tại các hộ gia đình và trong các khu dân 
cư đông người. Các chất ô nhiễm do hoạt động sản xuất tác động trực tiếp tới cộng 
đồng xung quanh. Lĩnh vực sản xuất nghề tiềm ẩn nhiều yếu tố gây ô nhiễm môi 
trường. Công nghệ sản xuất tại các làng nghề ở trình độ thấp, lạc hậu, tận dụng các 
máy móc trang thiết bị cũ, không đồng bộ, lượng chất thải lớn. Các cơ sở sản xuất 
không có các phương tiện giảm thiểu, xử lý các chất ô nhiễm, xả chất thải trực tiếp ra 
môi trường xung quanh. Cơ sở hạ tầng của các địa phương làng nghề ở mức thấp, 
không có các hệ thống thu gom xử lý chất thải hoặc không đáp ứng được yêu cầu sản 
xuất làng nghề. Triển khai các biện pháp xử lý, giảm thiểu ô nhiễm tại các địa phương 
gặp nhiều khó khăn, bất cập và chưa có các biện pháp BVMT hiệu quả. 

1.2.2. Tình hình phát triển làng nghề theo ngành nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh 
Phúc 
1.2.2.1. Nhóm làng nghề thủ công mỹ nghệ (mộc, mây tre đan, chế tác đá, gốm, cơ 
kim khí) 

1.2.2.1.1. Làng nghề chế biến gỗ gia dụng, đồ mỹ nghệ 
 a) Khái quát chung về nghề gỗ gia dụng, đồ mỹ nghệ của tỉnh Vĩnh Phúc 
 + Chế biến gỗ gia dụng và mỹ nghệ là ngành đóng góp doanh thu tiểu thủ công 
nghiệp lớn thứ hai sau gạch ngói thủ công. Tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều cơ chế 
chính sách nhằm thu hút các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và chế 
biến gỗ như: miễn tiền thuê đất từ 2 đến 3 năm đầu cho các cơ sở mới thành lập; các 
doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được dùng giá trị quyền 
sử dụng đất để thế chấp vay vốn ngân hàng.  
 + Các hộ, cơ sở đầu tư phát triển nghề mộc được miễn giảm các loại thuế từ 2 
đến 3 năm; được vay vốn ngân hàng lãi suất thấp để đầu tư, đổi mới công nghệ... nhờ 
đó tình hình ngành chế biến gỗ gia dụng, mỹ nghệ trên địa bàn Vĩnh Phúc tại các làng 
nghề phát triển khá nhanh, đem lại thu nhập ổn định cho nhân dân. Điểm qua một số 
làng nghề tiêu biểu dưới đây có thể thấy hầu hết các hộ đều làm nghề mộc; Một số gia 
đình có vốn đầu tư mở xưởng lớn và thuê nhân công; Những hộ có ít vốn và chưa có 
nhiều mối giao hàng thì nhận hàng về gia công; Nghề mộc đã giúp cho 60-70% số hộ 
khá và giàu. 
 + Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện có 12 làng nghề mộc được 
công nhận là làng nghề truyền thống, tập trung ở 3 huyện: Yên Lạc (5 làng), Vĩnh 
Tường (4 làng), Bình Xuyên (3 làng). Danh sách các làng nghề mộc truyền thống đã 
được công nhận trên địa bàn tỉnh được trình bày trong bảng sau:  

Bảng 1. 5. Danh sách các làng nghề mộc truyền thống 

Stt Tên làng nghề Địa chỉ Lĩnh vực sản xuất 



  BÁO CÁO TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI LÀNG NGHỀ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

38 

1 Làng mộc truyền thống Lũng Hạ Xã Yên Phương 
Đồ thờ, hoành phi, câu 
đối,…, đồ nội thất gia 

đình 

2 Làng mộc truyền thốngVĩnh Đoài TT. Yên Lạc Giường, tủ, bàn ghế,… 

3 Làng mộc truyền thốngVĩnh Đông TT. Yên Lạc Đồ gỗ gia dụng 

4 
Làng mộc truyền thống Thôn Vĩnh 
Trung 

TT. Yên Lạc Giường, tủ, bàn ghế,… 

5 
Làng mộc truyền thống Thôn Vĩnh 
Tiên 

TT. Yên Lạc 
Gia công nội thất (Làm 
các sản phẩm nội thất 

thô) và xẻ gỗ 

6 Làng mộc truyền thống Hợp Lễ TT. Thanh Lãng 
Giường, tủ, bàn, ghế, án 
gian, đồ gỗ mỹ nghệ,…. 

7 Làng mộc truyền thống Yên Lan TT. Thanh Lãng Đồ gỗ nội thất, đồ thờ 

8 Làng mộc truyền thống Xuân Lãng TT. Thanh Lãng Đồ gỗ nội thất, đồ thờ 

9 Làng mộc truyền thống Văn Giang Xã Lý Nhân 
Giường, tủ, sập, trường, 

bàn, ghế, đồ thờ…. 

10 Làng mộc truyền thống Văn Hà Xã Lý Nhân Đồ gỗ gia dụng, Đồ thờ 

11 Làng mộc truyền thống Thủ Độ Xã An Tường Đồ gỗ gia dụng, nội thất 

12 Làng mộc truyền thống Bích Chu Xã An Tường Đồ gỗ gia dụng, nội thất 

 + Các làng nghề mộc truyền thống trên địa bàn tỉnh đã có sự phát triển rõ rệt cả 
về quy mô và chất lượng. Bên cạnh các sản phẩm truyền thống như giường, tủ, bàn 
ghế, hay các sản phẩm gỗ mỹ nghệ như tượng, hoàng phi... nhiều sản phẩm mới được 
ra đời, phát triển như cầu thang, ốp trần, ốp tường….  

 b) Nguyên liệu và sản phẩm: 
 + Các loại nguyên liệu gỗ khá đa dạng, tùy thuộc vào các mặt hàng sản xuất mà 
các cơ sở sản xuất nhập các loại gỗ khác nhau phù hợp cho sản phẩm, cụ thể:  
 - Sản xuất đồ thờ, hoành phi, câu đối,…, đồ nội thất gia đình: chủ yếu là gỗ Gụ, 
gỗ Dổi, gỗ Mít, gỗ Hương đỏ,… 
 - Sản xuất giường, tủ, bàn ghế, sập, trường kỷ,…: chủ yếu là gỗ Xoan, gỗ Bạch 
Đàn, gỗ Mít, gỗ Keo, gỗ Lim, gỗ Sồi,… 
 - Sản xuất cửa, sàn, ốp trần, ốp tường: chủ yếu là gỗ Xoan, gỗ Mít, gỗ Sồi, Xà cừ, 
Lim, Gụ,… 

 + Các loại gỗ được nhập về được xẻ thành tấm, sau đó được cắt khúc và rong 
thẳng trước khi chế tác thành các sản phẩm chi tiết, trà nhám, phun sơn PU trước khi 
lắp ráp thành sản phẩm hoàn chỉnh. Qua khảo sát thực tế, từ các hoạt động sản xuất 
của các cơ sở thuộc các làng nghề mộc có thể chia thành 03 loại hình sản xuất như sau: 
 - Các sơ sở xẻ gỗ: Đây là những cơ sở chỉ chuyên xẻ thuê cho các hộ sản xuất, 
trong 12 làng nghề mộc, làng nào cũng có một số hộ kinh doanh xẻ thuê, tuy nhiên tại 
Vĩnh Tiên và Thủ Độ là 02 làng nghề tập trung nhiều hộ kinh doanh xẻ gỗ thuê nhất. 

 - Các cơ sở sản xuất ra sản phẩm thô (không phun sơn): Đây là các hộ sản xuất ra 
các sản phẩm thô rồi đem bán cho các hộ kinh doanh tự hoàn thiện sản phẩm trước khi 
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bán ra thị trường. Loại hình sản xuất này thường ở các cơ sở không có điều kiện đầu tư 
hệ thống phun sơn, cũng như hạn chế về nhân lực và có quy mô nhỏ. Các cơ sở này 
thường nhập gỗ thương phẩm về và chế tác thô. 
 d) Tình hình phát triển làng nghề gỗ tỉnh Vĩnh Phúc: 

 (1) - Làng mộc truyền thống Thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc:  
 + Với 4 làng nghề truyền thống được công nhận là làng nghề truyền thống (Làng 
mộc truyền thống Vĩnh Đoài, Làng mộc truyền thống Vĩnh Đông, Làng mộc truyền 
thống Vĩnh Trung, Làng mộc truyền thống Vĩnh Tiên), thị trấn Yên Lạc là địa phương 
đi đầu trong phát triển sản xuất mộc ngang, với 23 doanh nghiệp và gần 900 hộ làm 
nghề. Đây cũng là địa phương mà chuyên môn hóa, liên kết trong sản xuất được thể 
hiện một cách rõ nét. Khoảng 3 - 4 năm trở lại đây, các xưởng mộc tại thị trấn thiên về 
một hoặc 1 số sản phẩm thế mạnh, thậm chí là 1 bộ phận trong thành phẩm. Chính sự 
chuyên môn hóa trong tổ chức sản xuất tạo điều kiện cho các xưởng có thể tập trung 
đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ 1 khâu, hoặc 1 sản phẩm nhất định thay vì phải đầu 
tư dàn trải, vừa tiết kiệm chi phí đầu tư, vừa tạo sự chuyên nghiệp trong sản xuất. Sự 
liên kết giữa các cơ sở sản xuất mộc dần phát triển. 
 + Làng nghề mộc Vĩnh Đông nằm ở phía đông nam thị trấn Yên Lạc có 4.836 
nhân khẩu, 1.105 hộ chiếm 1/3 dân số toàn thị trấn. Nghề mộc của làng đã có từ nhiều 
năm nay với sản phẩm đặc trưng là bàn ghế, giường tủ, làm nhà… Đến nay, các hộ có 
vốn lớn đã đầu tư lán, xưởng, máy móc thiết bị công nghệ sản xuất trị giá đến hàng tỷ 
đồng. Năm 2008 làng mới có 198 lán xưởng; trung bình mỗi lán chỉ có từ 5 đến 7 lao 
động, thu nhập bình quân từ 1,5 đến 2 triệu đồng/người/tháng. Đến năm 2009 làng đã 
phát triển lên tới 376 lán xưởng, trung bình mỗi lán xưởng có từ 9 đến 15 lao động, thu 
nhập bình quân từ 1,5 đến 2,5 triệu đồng/người/tháng. Những đợt cao điểm các lán 
xưởng đã tận dụng tối đa số lao động nhàn rỗi trong và ngoài địa phương, tổng giá trị 
thu nhập từ công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trung bình một năm đạt hơn 20 tỷ 
đồng, trong đó nghề mộc đạt 12,5 tỷ đồng. Nghề mộc phát triển đã giải quyết nhiều 
việc làm cho lao động địa phương; số hộ khá và giàu của làng hiện chiếm tới 78%. 
Hiện làng không còn nhà tranh tre, nứa lá. Mức thu nhập bình quân đầu người đạt 11,9 
triệu đồng/người/năm. Vĩnh Đông đã được UBND tỉnh công nhận danh hiệu làng nghề 
truyền thống năm 2009. 
 (2) - Làng mộc truyền thống Lũng Hạ, xã Yên Phýõng, huyện Yên Lạc:  
 + Đây cũng là một làng nghề mộc truyền thống có từ lâu đời, ngày nay hầu hết 
các hộ trong làng hiện nay đều làm mộc, toàn thôn có hơn 200 hộ thường xuyên làm 
mộc với hơn 1.200 lao động. Một số gia đình có vốn đầu tư mở xưởng lớn và thuê 
nhân công. Những hộ có ít vốn và chưa có nhiều mối giao hàng thì nhận hàng về gia 
công. Sản phẩm chủ yếu của làng là đồ mỹ nghệ như: tủ chè, trường cuốn, hoành phi, 
câu đối, đồ thờ…làm từ gỗ mít, sản phẩm làm ra khá đẹp với những đường chạm khắc 
thủ công tinh xảo. Một tủ chè có giá từ 3-4 triệu đồng, 6-10 triệu đồng trường cuốn. 
Hầu hết các hộ đều tận dụng lao động trong nhà. Thu nhập bình quân đạt 1-1,2 triệu 
đồng/nguời/tháng.  

 + Gần đây, do áp dụng khoa học kỹ thuật vào các khâu sản xuất nên thời gian 
làm một sản phẩm giảm được đáng kể, năng suất lao động tăng gấp 4 lần. Các loại 
máy cưa xẻ lớn, nhỏ, máy bào, máy soi, máy lọng, máy chà…đã thay thế dần lao động 
thủ công, sản phẩm làm ra nhiều, không chỉ đủ đáp ứng nhu cầu trong vùng mà còn 
xuất khẩu (mỗi năm xuất khoảng 800-1.000 tủ chè, vài trăm bộ trường cuốn…).  
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 + Gìn giữ và phát huy nghề mộc truyền thống, hàng năm, làng thường tổ chức 
các cuộc thi tay nghề giỏi, để phát hiện những thợ trẻ giỏi và những sản phẩm mới độc 
đáo, có chất lượng mở rộng sản xuất, thị trường tiêu thụ. Nghề mộc đã đem lại cho 
người dân Lũng Hạ những đổi thay về đời sống vật chất và tinh thần. Làng thường tổ 
chức các cuộc thi tay nghề để phát hiện những thợ giỏi, những sản phẩm mới độc đáo, 
có chất lượng nhằm phát triển sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ. Hàng năm giá 
trị sản xuất từ nghề mộc của Lũng Hạ chiếm 60% giá trị sản xuất của làng. 

 (3) - Làng mộc truyền thống xã An Tường, huyện Vĩnh Tường:  
 + Xã An Tường hiện có hai làng mộc truyền thống có từ lâu đời là Bích Chu, 
Thủ Độ với hai ngôi đình làng có từ những năm cuối thế kỷ XVI thờ ông tổ đã tạo 
dựng làng nghề mộc.  

 - Đối với làng nghề Bích Chu:  
 Làng Bích Chu có 780 hộ, 3.300 khẩu, (trong đó có 600 hộ làm nghề mộc); Từ 
rất lâu, Bích Chu nổi tiếng về kỹ thuật làm đồ gỗ, không chỉ làm ra đồ gỗ dân dụng 
bình dân như tủ, giường, bàn ghế mà còn sáng tạo ra những đồ gỗ có giá trị mỹ thuật 
cao gồm các tượng gỗ bày ở điện thờ, đình miếu, những bức đại tự sơn son thếp vàng, 
những mâm, quả hộp hoa văn sắc sảo mang đậm nét văn hóa truyền thống.  
 Từ năm 2006 làng nghề Bích Chu, Thủ Độ đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc công 
nhận làng nghề đạt tiêu chuẩn Làng nghề truyền thống. Năm 2008 cả hai làng đều 
được Hiệp hội Làng nghề truyền thống Việt Nam công nhận làng nghề truyền thống. 
Ngoài ra nhiều cá nhân được UBND tỉnh, Hiệp hội Làng nghề truyền thống Việt Nam 
phong tặng là nghệ nhân nghề mộc. 
 - Làng nghề mộc Thủ Độ:  
 Làng Thủ Độ có hơn 200 hộ, 1.300 khẩu, (trong đó có 70% hộ làm nghề mộc). . 
Doanh thu hàng năm của làng nghề chiếm 60% tổng thu nhập của cả xã, số hộ khá 
giầu chiếm trên 70%. Hiện nay làng mộc Thủ Độ có 10 doanh nghiệp chuyên làm 
nghề mộc, với nguồn vốn hàng trăm tỷ đồng, thu hút được 400 đến 500 lao động địa 
phương và các vùng lân cận. Lương của công nhân bậc cao đạt từ 2 đến 2,5 triệu 
đồng/tháng; thấp là từ 700.000 đồng đến 900.000 đồng/tháng.  
 Tuy không có tiếng bằng các làng mộc khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nhưng 
những năm gần đây luôn đứng đầu về doanh thu, thị trường tiêu thụ; Đó là nhờ làng 
nghề đã nhạy bén trong cơ chế thị trường, đa dạng hoá sản phẩm, sản xuất theo nhu 
cầu thị trường, luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm. Người dân chủ yếu sản xuất đồ gỗ 
gia dụng và xuất khẩu. Nhiều mặt hàng như đồ gỗ gia dụng, đồ gỗ trang trí nội thất, đồ 
gỗ mỹ nghệ, đồ khảm, bàn ghế sa lông, các loại tủ, đồ thờ, câu đối, hoành phi, cuốn 
thư…. được sản xuất đạt trình độ tinh xảo nên đã thu hút được đông đảo khách hàng. 
Sản phẩm của làng mộc Thủ Độ không chỉ được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường trong 
nước mà còn xuất khẩu ra thị trường nước ngoài, đạt hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.  
 + Ngoài ra, Bích Chu, Thủ Độ còn sản xuất đồ mỹ nghệ cao cấp gồm: tượng gỗ ở 
các điện thờ, đền, miếu, những bức hoành phi, câu đối, đại tự sơn son thếp vàng hoa 
văn sắc sảo mang đậm nét văn hoá truyền thống. Nhờ có nghề mộc, người dân Bích 
Chu, Thủ Độ có việc làm ổn định, thu nhập cao đời sống nhân dân từng bước được 
nâng lên rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người toàn xã trên 26 triệu đồng. Thị trường 
của sản phẩm mộc Bích Chu, Thủ Độ đã vươn xa khắp nơi và được người tiêu dùng cả 
nước ưa chuộng, tin dùng. Ở một số nước Đông Á, Đông Âu đã có sự hiện diện của đồ 
gỗ cao cấp Bích Chu, Thủ Độ.  
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 + Các gia đình mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật, từng bước đưa các máy móc 
thiết bị hiện đại vào sản xuất, chế biến nhằm giải phóng sức lao động, nâng cao giá trị, 
năng suất nên sản phẩm làm ra rất phong phú, đa dạng về chủng loại, kiểu dáng, chất 
lượng cao, cả hàng cao cấp và hàng thông dụng, từng bước nâng cao thu nhập cho 
người dân. Tuy nhiên, gần đây với thực trạng cạn kiệt tài nguyên, làng nghề Mộc Bích 
Chu, Thủ Độ Chu gặp nhiều khó khăn về vật liệu. Do biết vận dụng và thích ứng với 
thị trường nhiều gia đình, doanh nghiệp tư nhân đã biết dùng gỗ xoan đồng bằng, các 
loại vật liệu giả gỗ vào chế biến, sản xuất thay thế gỗ vì sự tồn tại và phát triển của 
làng nghề truyền thống. Tồn tại cùng năm tháng, đồ gỗ Bích Chu, Thủ Độ vẫn mãi là 
sản phẩm mến mộ của khách hàng trong và ngoài nước.  
 (4) - Làng mộc truyền thống xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường: 
 + Xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường là một trong những địa phương có nhiều làng 
nghề truyền thống đã được công nhận. Trong những năm qua, các ngành nghề tiểu thủ 
công nghiệp của địa phương góp phần giải quyết việc làm cho hơn 3.500 lao động, 
đóng góp lớn vào sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương. Năm 2017, tổng giá 
trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp toàn xã đạt 126 tỷ đồng, chiếm 69% 
tổng giá trị sản xuất. Hiện, trên địa bàn xã có 3 làng nghề truyền thống được UBND 
tỉnh công nhận là làng nghề rèn Bàn Mạch, mộc Văn Giang và mộc Văn Hà.  
 + Thôn Văn Giang có 400 hộ với 1.450 nhân khẩu, trong đó có đến 85% dân số 
làm nghề mộc. Các sản phẩm đồ mộc của làng Văn Giang chủ yếu là những mặt hàng 
đồ nội thất cao cấp, làm bằng gỗ tự nhiên như: Giường, tủ, bàn ghế, án gian, sập, đồ 
thờ, khuôn, cánh cửa… Quy trình làm đồ mộc của Văn Giang, Văn Hà luôn kết hợp 
giữa cách làm hiện đại và truyền thống. Máy móc có thể xẻ, dọc, bào, nhưng việc đục 
đẽo, chạm khảm vẫn được làm bằng tay. Như vậy mới cho ra những sản phẩm tinh 
xảo, chất lượng. Tuy làm nghề nhưng người làng rất có ý thức trong giữ gìn bảo vệ 
môi trường, đường làng, ngõ xóm luôn phong quang sạch đẹp. Nghề mộc đã đem lại 
cuộc sống ấm no cho người dân nơi đây. Tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm 65-70%.  

 (5) - Làng nghề mộc truyền thống Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên:  
 + Thị trấn Thanh Lãng có tổng số 3.529 hộ với khoảng 16.262 nhân khẩu. Nghề 
mộc của làng đã ra đời và phát triển được gần 100 năm, mạnh nhất ở 3 làng Yên Lan, 
Hợp Lễ, Xuân Lãng. Nghề mộc ở Thanh Lãng bắt đầu phát triển mạnh từ đầu những 
năm 2000. Trước năm 2000, các sản phẩm mộc của làng còn đơn điệu, chất lượng 
chưa cao nên chưa có thị trường, thu nhập người làm nghề rất thấp. Nhưng từ năm 
2000 đến nay, thương hiệu đồ gỗ Thanh Lãng ngày càng phát triển, với mẫu mã đa 
dạng, chất lượng cao, đáp ứng tốt yêu cầu trong nước và đang hướng tới các thị trường 
nước ngoài. Đến nay, nghề mộc đã tạo việc làm cho khoảng 3.000 lao ðộng trực tiếp 
(chiếm 50% lao động trong độ tuổi trên địa bàn), gần 6.000 lao động thời vụ với thu 
nhập từ 4 - 7 triệu đồng/người/tháng. Cung cấp hơn 1.000 lao động đi làm nghề mộc ở 
các tỉnh, thành trong nước.  
 + Đồ gỗ Thanh Lãng đã trở nên nổi tiếng với những chiếc sập gụ, tủ chè, tủ chùa, 
tủ tường kiểu dáng đẹp, kết hợp hài hoà với những đường nét hoa văn chạm trổ, điêu 
khắc tinh tế, đặc sắc, mềm mại, sinh động; ngày càng khẳng định thương hiệu trên thị 
trường trong và ngoài nước… Được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của chính quyền địa 
phương đã hình thành 9 doanh nghiệp kinh doanh nghề mộc. Số hộ làm nghề mộc lên 
tới 1.608 hộ (toàn thị trấn có 2.743 hộ) với 3.267 lao động. Thợ Thanh Lãng có thể 
làm ra nhiều sản phẩm phong phú, đa dạng như các công trình ở đình, chùa, nhà kiểu 
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cổ, đồ thờ, hoành phi, câu đối, cuốn thư, những đồ giả cổ như sập, tủ chè, bàn ghế mỹ 
nghệ hay các sản phẩm đồ gỗ gia dụng trang trí nội thất...  
 + Trên địa bàn có những mô hình hợp tác theo nhóm mang lại hiệu quả kinh tế 
cao như nhiều gia đình chung vốn, chung nhân vật lực đầu tư làm ăn, hoặc một hộ 
đứng ra tổ chức rồi thuê từng cá thể, gia đình hợp tác sản xuất. Hiện có 478 hộ trực 
tiếp mở xưởng sản xuất kinh doanh, thu hút 1.167 lao động với mức lương bình quân 
từ 1,8 đến 2 triệu đồng/người/tháng. Thu nhập từ nghề mộc hàng năm thường chiếm tỷ 
trọng cao, năm 2008 ngành này mang về cho địa phương 80 tỷ/157 tỷ đồng tổng sản 
phẩm xã hội, chiếm 51%. Nghề mộc đã làm giàu cho nhiều hộ gia đình ở Thanh Lãng; 
Toàn thị trấn có hơn 60% hộ khá, giàu; Năm 2009, thu từ ngành nghề đạt 95,4 tỷ đồng, 
bình quân thu nhập đầu người đạt 13,2 triệu đồng/năm.  
 + Trong những năm gần đây, TT Thanh Lãng đã phối hợp với các ngành chức 
năng mở các lớp đào tạo, nâng cao tay nghề chạm khảm, khắc gỗ cho các thợ trẻ; tổ 
chức các cuộc thi thợ mộc giỏi. Thanh Lãng còn ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, 
quy hoạch và xây dựng cụm làng nghề với diện tích 8,2 ha. Làng mộc Minh Tân cách 
đó không xa tuy số thợ có tay nghề giỏi không bằng Thanh Lãng nhưng có tư duy thị 
trường nhạy bén nên sản phẩm của họ có mặt khắp từ Bắc vào Nam. Nhiều gia đình ở 
Thanh Lãng chủ yếu sản xuất theo đơn đặt hàng của Minh Tân.  
 + Cụm công nghiệp làng nghề do UBND huyện Bình Xuyên quy hoạch tại thị 
trấn sắp hoàn thành, hy vọng thương hiệu “mộc Lãng” sẽ được nhiều người biết đến 
hơn tạo điểm nhấn quan trọng trong phát triển ngành tiểu thủ công nghiệp huyện Bình 
Xuyên. Bên cạnh đó, vấn đề giảm thiểu ô nhiễm môi trường làng nghề cũng được địa 
phương rất chú trọng. Từ năm 2013, dự án “Nâng cao năng lực quản lý và xử lý ô 
nhiễm môi trường làng nghề mộc Thanh Lãng” đã được triển khai với cam kết bảo vệ 
môi trường cho 5 tổ dân phố. Đồng thời, hỗ trợ cho 10 hộ gia đình xây dựng 2 lò xử lý 
bụi và 8 lò xử lý bụi sơn có thể xử lý được từ 70 - 80% lượng bụi gỗ, bụi sơn thải ra. 
UBND thị trấn cũng đang có nhiều chính sách khuyến khích các hộ làm nghề ứng 
dụng công nghệ cao, giảm ô nhiễm. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử phạt nghiêm 
khắc các hộ vi phạm và khen thưởng các hộ thực hiện tốt. Tuy nhiên, theo chính quyền 
địa phương, để ô nhiễm nhanh chóng được khắc phục, ý thức tự giác của người dân 
đóng vai trò quan trọng. 
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Hình 1. 3.  Một số hình ảnh mô tả về các làng mộc truyền thống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 
1.2.2.1.2. Làng nghề mây tre đan 

 a) Khái quát chung về nghề Mây tre đan trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc: 
 + Những làng nghề đan lát nổi tiếng trên địa bàn tỉnh là: Minh Tân, Trung Kiên, 
Vân Giang (huyện Yên Lạc), Triệu Đề (Lập Thạch), .... Triệu Đề là xã có truyền thống 
làm nghề đan lát, tập trung chủ yếu ở phía nam của xã. Hiện xã có 7 thôn tham gia làm 
nghề, năm 2006 thôn Triệu Xá vinh dự được UBND tỉnh công nhận là làng nghề 
truyền thống. Tuy nhiên, hầu hết các cơ sở sản xuất nguyên liệu, mây tre trên địa bàn 
tỉnh vẫn chưa ứng dụng công nghệ sấy để bảo quản, chưa bảo đảm được độ bền sản 
phẩm, chưa tự hoàn thiện được quy trình, mới chỉ cung cấp nguyên liệu thô, gia công 
bán thành phẩm và chuyển cho công ty cấp 1 để hoàn thiện và xuất khẩu, nên giá trị 
gia tăng không cao; phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết; không chủ động được tiến 
độ giao hàng, do đó nghề mây tre đan trên địa bàn tỉnh chưa có bước phát triển đột 
phá. Phương pháp sấy và bảo quản mây tre đan hiện nay ở Vĩnh Phúc chủ yếu dùng 
lưu huỳnh (diêm sinh), phơi nắng hoặc bằng lò hun.  
 + Công việc nhà nông luôn gắn liền với nong, nia, giần, sàng, thúng mủng, bồ 
cót... những đồ đan từ đơn giản đến phức tạp do chính tay những người nông dân tạo 
nên. Cho đến nay, mây tre đan không chỉ đi vào đời sống sinh hoạt hàng ngày mà còn 
đang trở thành mặt hàng mang bản sắc Việt Nam (VN) trên thị trường thế giới. Nghề 
mây tre đan ở Vĩnh Phúc tuy thu nhập chưa cao nhưng là một trong những nghề tiểu 
thủ công nghiệp có vai trò quan trọng, giải quyết việc làm cho một lực lượng lao động 
lớn trong nông thôn nhờ nguyên liệu là loại cây có thể phát triển trên địa hình vùng đồi 
gò của Vĩnh Phúc.  

 + Để khôi phục và phát triển nghề mây tre đan, Vĩnh Phúc đã đón các nghệ nhân 
ở làng nghề đan lát Khả Ðào (tỉnh Hà Tây cũ) và làng nghề đan lát Ngọc Ðồng (tỉnh 
Hà Nam) về mở lớp dạy nghề mây tre đan xuất khẩu cho hơn 5.000 học viên ở những 
làng nghề đan lát Triệu Ðề, Ðồng Ích, Văn Quán, Trung Kiên, Tam Hồng, Minh 
Quang, Tam Ðồng... Sau thời gian học nghề, các học viên đã trở thành nòng cốt khôi 
phục những làng nghề đan lát của tỉnh. Hợp tác xã mây tre đan xuất khẩu Cao Thắng 
được thành lập năm 2004 với ngành nghề sản xuất kinh doanh chính là sơ chế cây mây 
và đan hàng mây tre xuất khẩu.  
 + Hiện nay, hàng thủ công mỹ nghệ mây tre đang có thị trường tương đối lớn tại 
các nước Bắc Âu, Bắc Mỹ... Nếu có hướng đi đúng, hàng sản xuất đạt chất lượng cao 
và có khách hàng nhập khẩu thường xuyên, số lượng lớn sẽ đem lại thu nhập cao, ổn 
định cho những người thợ làng nghề mây tre đan. Khôi phục và phát triển làng nghề ở 
Vĩnh Phúc theo hướng sản xuất hàng mỹ nghệ và hàng xuất khẩu không chỉ giúp cho 
Vĩnh Phúc phá được thế "thuần nông" mà còn góp phần từng bước công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, góp phần phát triển du lịch - dịch vụ ở Vĩnh 
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Phúc những năm tới đây. Tuy nhiên, việc tìm thị trường ổn định cho các sản phẩm thủ 
công mỹ nghệ tại các làng nghề đang là vấn đề quan trọng đối với những người thợ thủ 
công và các cấp, ngành hữu quan. Có đầu ra ổn định mới đem lại sự phát triển lâu dài 
cho các làng nghề thủ công của cả nước nói chung và các làng nghề thủ công của tỉnh 
Vĩnh Phúc nói riêng.  
 b) Tình hình phát triển các làng nghề mây, tre đan trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc: 

 (1) - Làng nghề mây tre đan truyền thống Triệu Xá, xã Triệu Đề, huyện Lập 
Thạch:  
 + Trước đây, xã Triệu Đề nói chung và thôn Triệu Xá nói riêng được biết đến 
như là nơi “chó ăn đá, gà ăn sỏi”, vì ở đây, đất đai cằn cỗi, lại chẳng có nguồn tài 
nguyên thiên nhiên. Nguồn sống chủ yếu của dân là nhờ trồng sắn, cấy lúa. Lúc nông 
nhàn, người dân tản đi làm thuê, cuốc mướn ở những vùng quê khác. 
 + Những năm 80 của thế kỷ XX, một số người dân trong xã đi làm thuê ở các 
tỉnh Hà Tây, Hưng Yên…đã học được nghề mây tre đan và mang nghề gây dựng, phát 
triển tại địa phương. Ban đầu, sản phẩm chỉ phục vụ nhu cầu sử dụng gia đình. Dần 
dần mở rộng thị trường tiêu thụ sang các xã lân cận. Do đây là một trong những mặt 
hàng thiết yếu đối với đời sống, lại thấy nghề này có thể làm trong lúc nông nhàn, cho 
thu nhập tương đương hoặc cao hơn so với trồng lúa, nên bà con nhân dân trong xã 
quyết tâm mở rộng quy mô sản xuất và coi nghề đan rá, rổ, nong, nia…là một nghề 
của làng. Từ đó đến nay, nghề mây tre đan trong thôn không chỉ cung cấp mặt hàng 
tiêu dùng đơn giản mà còn sản xuất hàng mây, tre đan xuất khẩu.  
 + Từ khi làng được Tỉnh công nhận làng nghề (năm 2006) là điều kiện tốt để 
nhân dân mở rộng sản xuất, chính quyền địa phương cũng tạo mọi điều kiện như hỗ trợ 
kinh phí xây dựng nhà xưởng tập trung cho người làm nghề và không thu lệ phí. Hiện 
nay, trong toàn thôn Triệu Xá có 1125 hộ làm nghề. Một điều đặc biệt ở đây là, mỗi hộ 
chỉ làm chuyên một mặt hàng, hộ nào đan thúng chỉ chuyên thúng, hộ nào chuyên rổ, 
rá chuyên rổ, rá... vì thế sản phẩm làm ra rất đẹp, chắc chắn, chất lượng tốt, được 
khách hàng ưa chuộng. 
 + Trước kia sản phẩm làm ra chủ yếu được bán ở các chợ lân cận thì giờ đây nó 
còn được tiêu thụ ở một số tỉnh lân cận như: Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang,... Mỗi 
thợ thủ công trung bình một ngày có thể làm được từ 2 đến 3 chiếc thúng hoặc mủng 
hay các loại rá, rổ và các vật dụng khác. Bên canh đó, một số sản phẩm như: Hàng cơi, 
hàng mấn, hàng vuông…đã được xuất khẩu sang một số nước châu Âu (Anh, Pháp, 
Mỹ…) và được nhân dân các nước này ưa chuộng. Đây là nghề phù hợp với mọi lứa 
tuổi, chỉ cần cù, chịu khó và trên hết là phải có lòng yêu nghề, nghề sẽ phát triển. 
Nhiều gia đình trong thôn nhờ có nghề đan lát nên hàng tháng có thu nhập thêm trên 1 
triệu đồng.  

 + Để có thể theo kịp với nhu cầu của người tiêu dùng, bên cạnh việc duy tŕ các 
sản phẩm quen thuộc của làng nghề, bà con nhân dân trong xă cṇ tích cực tḿ ṭi, học 
hỏi ở các làng nghề khác ở Hà Tây, Hưng Yên…những mẫu mă, mặt hàng được người 
nước ngoài ưa chuộng. Ngày nay, các sản phẩm của làng như: Trao đèn, cơi, hàng 
mấn, hàng vuông…hàng ngày vẫn được xuất khẩu sang thị trường các nước châu Âu 
và được nhân dân các nước này ưa chuộng. 
 (2) - Làng mây tre đan Thôn Mới, xã Cao Phong – Sông Lô:  
 + Nghề mây tre đan xã Cao Phong (Sông Lô) có từ lâu đời. Trải qua thời gian, 
làng nghề đã có bước phát triển, với nhiều sản phẩm phong phú, được khách hàng 
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trong nước tin dùng và xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Từ những sợi mây, qua 
bàn tay khéo léo của người thợ tạo ra những sản phẩm đẹp mắt, với mẫu mã đa dạng, 
phong phú về chủng loại, thích ứng nhu cầu thị trường. 
 + Nghề mây tre đan Cao Phong thu hút số lượng lớn lao động lúc nông nhàn, là 
nguồn thu nhập chính của nhiều hộ gia đình. Việc phát triển làng nghề không chỉ giữ 
gìn nét đẹp văn hóa truyền thống, còn góp phần quảng bá rộng rãi hình ảnh của làng 
nghề truyền thống quê hương đến bạn bè quốc tế.  

 (3) - Làng mây tre đan xã Văn Quán, Lập Thạch:  
 + Cũng giống như Triệu Đề, nghề mây tre đan ở Văn Quán đã có từ lâu đời. Bên 
cạnh sản xuất nông nghiệp, đan lát trở thành nghề phụ lúc nông nhàn, góp phần tăng 
thêm thu nhập cho không ít hộ gia đình. Hiện nay, Văn Quán có khoảng 140 hộ làm 
nghề, tập trung ở 2 thôn Nhật Tân và Xuân Lan, chiếm hơn 50% số hộ mỗi thôn. Cùng 
với sự phát triển của thị trường, trong những năm qua, mây tre đan Văn Quán đã có 
những bước phát triển đáng kể. Là một nghề phụ, song sản xuất các sản phẩm mây tre 
đan đã đem lại cho người làm nghề khoản thu nhập không hề nhỏ. 
 + Đến nay, 2 thôn Xuân Lan và Nhật Tân đều đã được công nhận là làng nghề 
truyền thống. Mây tre đan Văn Quán đa dạng về chủng loại như: rổ, rá, lồng gà, bu gà, 
dát giường, chao đèn, bàn ghế… Tùy theo từng thời điểm và nhu cầu của thị trường 
mà người làm nghề có sự chuyển đổi một cách linh hoạt. Chỉ tính riêng thôn Nhật Tân, 
tổng giá trị sản xuất kinh doanh năm 2016 đạt khoảng 6,21 tỷ đồng, trong đó, giá trị 
sản xuất của nghề đạt 3,49 tỷ, chiếm 56,2%. Thu nhập bình quân từ nghề đạt 5 triệu 
đồng/người/tháng đối với một lao động thường xuyên và hơn 2 triệu đồng/người/tháng 
đối với người làm tranh thủ lúc nhàn rỗi. 
 + Từ năm 2005, trong khi Nhật Tân vẫn tiếp tục với sản xuất các sản phẩm mây 
tre đan truyền thống, thì Xuân Lan hướng đến sản xuất dòng sản phẩm xuất khẩu. 
Song, cùng với những tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu, 2 năm trở lại đây sản 
xuất mây tre đan xuất khẩu ở Xuân Lan có sự sụt giảm nghiêm trọng do thị trường bị 
bó hẹp, sản xuất của doanh nghiệp bị hạn chế. Nếu trước đây, trong thôn có khoảng 
60% số hộ làm mây tre đan xuất khẩu, thì đến nay, trong thôn chỉ còn khoảng 20 hộ 
duy trì sản xuất. Tuy vậy, thu nhập từ làm mây tre đan xuất khẩu không cao, thấp hơn 
so với sản xuất mây tre đan truyền thống, do phải nhập nguyên vật liệu, công lao động 
thấp. 
 + Không chỉ khó khăn về thị trường xuất khẩu do tác động từ bên ngoài, việc sản 
xuất mây tre đan truyền thống được xem là có ưu thế hơn hiện nay cũng gặp không ít 
khó khăn như việc sản xuất còn mang tính chất thủ công, năng suất lao động thấp. Mặc 
dù được công nhận là làng nghề truyền thống song sản xuất mây tre đan ở Văn Quán 
còn mang tính chất nhỏ lẻ, không thường xuyên, số hộ làm nghề nhiều, song quy mô 
không lớn, chủ yếu làm tranh thủ thời gian nông nhàn. Cùng với đó là thị trường 
không ổn đinh nên việc tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn, khách đến đặt hàng tại 
nhà không nhiều, sản phẩm làm ra chủ yếu vẫn phải tự mình đem ra các chợ huyện để 
bán. 

 + Đứng trước những khó khăn trong phát triển làng nghề, xã cũng đã có những 
giải pháp hiệu quả để duy trì và phát triển làng nghề: tổ chức các lớp đào tạo nghề mây 
tre đan cho các học viên tham gia, mở các lớp đào tạo nâng cao tay nghề, hướng tới 
các sản phẩm cao cấp, tinh xảo hơn. Đặc biệt, với nguồn vốn hỗ trợ phát triển làng 
nghề, xã hỗ trợ và khuyến khích bà con đầu tư máy móc, áp dụng khoa học kỹ thuật 
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vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động, mở rộng, phát triển làng nghề, khai 
thác tối đa tiềm năng vốn có của địa phương là nguồn nguyên liệu tại chỗ dồi dào. 

   

   

 

 

Hình 1. 4. Một số hình ảnh mô tả về các làng mây tre đan trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

1.2.2.1.3. Gốm mỹ nghệ 
 a) Khái quát chung về nghề gốm tỉnh Vĩnh Phúc: 
 + Lịch sử nghề gốm ở Vĩnh Phúc đã có từ lâu đời, các di chỉ khảo cổ văn hoá 
Phùng Nguyên cho biết nghề gốm đã tạo hình và trang trí hoa văn bằng phương pháp 
bàn xoay và nung gốm trong những lò gốm. Những khu lò gốm cổ ở Lũng Hoà và 
Thanh Lãng tập trung hàng chục lò một nơi cho thấy quy mô lớn cùng cấu trúc khá 
hoàn chỉnh của lò gốm lúc bấy giờ. Sản phẩm gốm từ các làng nghề tỉnh Vĩnh Phúc 
cũng có tiếng từ xưa với nhiều trung tâm sản xuất gồm có tính chất chuyên môn hoá 
được hình thành ở khắp nơi như Bát Tràng ở Hà Nội, Thổ Hà, Phù Lãng ở Bắc Ninh, 
Vân Đình ở Hà Tây, Hợp Lễ, Chu Đậu, Làng Cậy -Hải Dương....  
 + Trên đất Vĩnh Phúc nhiều khu lò gốm cũng đã ra đời trong giai đoạn này và có 
tiếng như Lò Canh ở Hương Canh, Lò Hiển Lễ ở gần Xuân Hoà, khu lò gốm Làng 
Hoa, Làng Láp… Đồ gốm Hương Canh cũng như Hiển Lễ khá đa dạng, nhưng chủ 
yếu là đồ sành gia dụng như chum, vại, chĩnh, nồi đình, ấm, chõ, chảo rang, tiểu 
sành…. Tuy nhiên, phần lớn các hộ vẫn sử dụng phương pháp sấy thủ công đốt than, 
củi nên chất lượng sản phẩm không ổn định, giá sản phẩm không cao lại gây ô nhiễm 
môi trường. Làng Hiển Lễ, xã Cao Minh, thị xã Phúc Yên vốn có nghề gốm cổ truyền 
nhưng đến nay cả làng chỉ còn một vài nhà làm, nghề gốm đã không còn phát triển như 
trước đây nữa. Vĩnh Phúc đã quy hoạch cụm TTCN làng nghề gốm Hương Canh với 
diện tích 3 ha để đưa các cơ sở vào sản xuất tập trung và bảo vệ môi trường.  
 + Nghề gốm Vĩnh Phúc có vị trí thuận lợi có thể giao lưu khắp mọi miền đất 
nước lại giàu nguồn đất sét và cao lanh nên liên tục phát triển qua các giai đoạn lịch sử 
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cho đến tận hôm nay. Với sự phát triển nhanh chóng của đồ nhôm, đồ nhựa, đồ thuỷ 
tinh có thể thay thế đồ gốm gia dụng và kỹ thuật gốm sứ hiện đại dễ dàng lấn át đồ 
gốm thủ công cả về số lượng cũng như chất lượng nên nghề gốm truyền thống của 
Vĩnh Phúc cũng như nhiều làng gốm khác gặp muôn vàn khó khăn để tồn tại chưa nói 
đến phát triển. Hầu hết các gia đình vốn làm đồ sành chuyển hướng sang sản xuất gạch 
ngói.  

 + Nghề sản xuất gạch ngói thủ công cũng chỉ phát triển mạnh được vài năm lại 
gặp khó khăn do ô nhiễm môi trường, do thiếu đất nguyên liệu phải đi mua từ xa về, 
giá thành tăng cao không thể cạnh tranh được với gạch tuy nen của Liên hiệp gốm sứ 
Hợp Thịnh cách đó không xa. Hương Canh nay chỉ còn một vài nhà sản xuất đồ sành 
truyền thống quyết tâm sống chết với nghề do cha ông để lại. Hiển Lễ cũng có tình 
trạng tương tự, đã có thời trước đây hầu như cả làng đều sống về nghề gốm. Có gia 
đình trực tiếp sản xuất, có gia đình lo việc giao lưu trao đổi. Nghề làm gốm ở đây tuy 
là nghề phụ, nhưng lại là nguồn sống chính. Hiện nay, chỉ còn một số gia đình tiếp tục 
sản xuất đồ sành gia dụng cung cấp cho thị phần có thu nhập thấp. 
 + Gốm là dạng sơ khai của sứ nên chưa kết khối hoàn toàn, các tạp chất chưa 
phân hủy hết, kém bền và vẫn thấm khi sử dụng. Các sản phẩm gốm được khách hàng 
trong và ngoài nước ưa chuộng nhờ tính độc đáo, trang trí phù hợp với thị hiếu đương 
đại, nhiệt độ nung cao giúp sản phẩm không bị nứt vỡ do thời tiết thay đổi và không 
chứa các chất gây nguy hại cho người dùng. Nếu chỉ làm những loại chum, vại, bát, 
đĩa... truyền thống thì nghề gốm khó phát triển được, nhưng đa dạng hoá mặt hàng thì 
phải đầu tư cho nghiên cứu thị trường, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào nhiều khâu trong 
quá trình sản xuất giúp tăng năng suất, hạ giá thành, đảm bảo chất lượng của sản 
phẩm, trong khi đại đa số các cơ sở sản xuất là hộ gia đình thiếu mặt bằng, công nghệ, 
kỹ thuật và vốn do đó rất cần có sự hỗ trợ từ phía Nhà nước.  

 b) Làng gốm truyền thống Hương Canh: 
 + Nằm trên địa bàn huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, ngày trên đường quốc lộ 
2A, làng gốm Hương Canh được xem là làng nghề gốm sứ có từ lâu đời và được người 
người ưa chuộng. Có tuổi đời hơn 300 năm, nổi tiếng với những sản phẩm như chum 
vại, nồi niêu, ấm chén,... Làng gốm Hương Canh chuyên làm vại, chĩnh, chậu, lọ, tiểu 
sành. Gốm Hương canh xưa nay rất được ưa chuộng. Người ta bảo nhau “Sứ Móng 
Cái, vại Hương Canh”.  
 + Gốm Hương Canh chống được nước thẩm thấu, ngăn được ánh sáng, giữ được 
bền hương vị nguyên chất của những thứ đựng bên trong. Trải qua những biến cố 
thăng trầm của lịch sử, làng gốm đã không còn hưng thịnh tuy nhiên nghề gốm nơi đây 
vẫn giữ được những nét tinh túy xưa, và nghề gốm vẫn được truyền lại cho thế hệ sau 
này. Do điều kiện thổ nhưỡng nên ở làng gốm chủ yếu dùng đất sét xanh, nên sản 
phẩm gốm khi ra lò rất cứng và có màu đặc trưng, gõ vào thì phát ra âm thanh độc đáo. 
Hiện nay trong toàn thị trấn Hương Canh có khoảng 4695 hộ với 16.669 nhân khẩu 
nhưng chỉ còn có 7 hộ gia đình theo làm nghề, do vậy cần phải quan tâm, hỗ trợ của 
các cấp trong việc duy trì và phát triển làng nghề. 
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Hình 1. 5.  Một số hình ảnh về Làng gốm truyền thống Hương Canh 

1.2.2.1.4. Làng nghề chế tác đá 
 + Người dân miền Bắc nước ta dùng đồ đá từ lâu nhưng ít ai biết đến nơi đã chế 
tác ra chúng, đó là Hải Lựu thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Hải Lựu là xã có nhiều tiềm năng 
phát triển kinh tế của huyện Sông Lô được tách ra từ huyện Lập Thạch. Tiềm năng lớn 
nhất của Hải Lựu là nguồn nguyên liệu đá tập trung trên dãy núi Thét có độ cao trung 
bình là 150-200m so với mực nước biển với trữ lượng gần 400 triệu m3. Đây là nguồn 
nguyên liệu lớn, phù hợp với làm đá xây dựng và mỹ nghệ.  Khu Đồng Trăm có đá nổi 
vân màu ngũ sắc dùng làm vật liệu trang trí trong xây dựng. Khu Đồng Trổ có đá 
xanh. đá xám với nhiều màu sắc từ trắng ngà, gan gà, da cóc... hợp tiêu chuẩn lý hóa 
để làm các sản phẩm bền chắc, tồn tại song hành cùng thời gian. Chỉ với các dụng cụ 
đơn giản như búa, đục, choòng, vồ gỗ lim, com pa, dây dọi... làng đá Hải Lựu từ bao 
đời nay đã cung cấp đồ đá cho khắp mọi nơi. Nghề khai thác đá ở Hải Lựu vẫn theo lối 
truyền thống đục, bẩy, đẽo nên năng suất lao động thấp, người chế tác đá mỹ nghệ rất 
khó khăn trong việc lựa chọn nguyên liệu phù hợp với tác phẩm của mình.  
 + Theo các cụ cao niên trong xã kể lại thì nghề đá Hải Lựu có cách đây khoảng 
trên 200 năm và không ai rõ cụ tổ của nghề đá Hải Lựu là ai, chỉ biết rằng nghề đá nơi 
đây được lưu giữ, phát triển từ sự hướng dẫn “cha truyền con nối” và tự học là chính”. 
Hiện cả xã có 1724 hộ với khoảng 7325 nhân khẩu thì có tới 900 lao động là chuyên 
về làm nghề đá với khoảng 200 hộ làm nghề. Với trữ lượng đá lớn trên diện tích hơn 
4km2 nằm tập trung ở các thôn như Đồng Trổ, Đồng Chăm, Dừa Cả, Dừa Lẽ... Do đó, 
ngoài công việc đồng áng thuần túy, bao đời nay người dân xã Hải Lựu đa phần lấy 
nghề đục đẽo đá làm nghề phụ trong lúc nông nhàn sau hai vụ chiêm - mùa hàng năm. 
Vì thế, tất cả 19 thôn trong xã đều làm nghề đá, phân bố rải rác, nhưng hiện nay tập 
trung chủ yếu ở 7 thôn: Dừa Cả, Dừa Lẽ, Đồng Chăm, Làng Len, Gò Dài, Lũng Lợn 
và Đồng Trổ. Đá ở Hải Lựu có một đặc điểm rất đặc biệt, đó là đá mềm, có thể chẻ ra 
thành mảng như người ta xẻ gỗ. Đá có màu xanh và bền, có thể phơi mưa, phơi nắng 
nhưng chẳng bao giờ mòn được. Đây là những tiêu chuẩn lý tưởng để cho những bàn 
tay vàng của người thợ đá tạo ra vô vàn sản phẩm đẹp, bền chắc, tồn tại song hành 
cùng thời gian.  
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 + Nghề đá Hải Lựu trước kia là thế mạnh của địa phương, nay đã phát triển rất 
nhiều nhưng do kinh tế suy thoái, nghề làm đá đang đứng trước những khó khăn. 
Nhiều hộ đã phải chuyển nghề bởi không thể bám nghề để sống được. Do chưa được 
đầu tư kịp thời về trình độ kỹ thuật cho các lao động nên chưa đáp ứng được thị hiếu 
ngày càng cao của người tiêu dùng, thêm vào đó nghề làm đá vừa vất vả, mệt nhọc 
nhưng đem lại thu nhập chưa cao, không ổn định và không bảo đảm được cuộc sống 
của người làm nghề, khiến nhiều lao động buộc phải tìm kiếm những công việc khác 
có thu nhập cao hơn. Thêm vào đó, nghề làm đá vất vả, mệt nhọc và cũng đầy hiểm 
nguy. Do cách làm việc kiểu truyền thống, nên những người thợ nơi đây cũng không 
hề có những trang thiết bị bảo hộ lao động cần thiết. Bị mảnh đá văng ra làm sây sát 
chân tay, bụi đá làm mắt đau họng rát là chuyện thường ngày ở đây. Rồi những khi 
đục khối đá lớn, hay vận chuyển đá, hay sản phẩm thô từ núi về làng cũng luôn tiềm 
ẩn nguy cơ tai nạn. 

 + Một số thợ đá xã Hải Lựu được truyền nghề trạm khắc đá mỹ nghệ do những 
nghệ nhân nổi tiếng của làng đá Non Nước-Đà Nẵng truyền dạy. Sau thời gian học 
nghề, các học viên đã tự tay chọn đá, pha đá, tạo hình, đục trạm những sản phẩm đá 
mỹ nghệ không thua kém gì so với sản phẩm đá mỹ nghệ ở Ðà Nẵng. Lớp thợ này là 
nòng cốt để nhân rộng và phát triển những sản phẩm tinh xảo. Nhiều công ty, doanh 
nghiệp dần dần được hình thành, đa số các doanh nghiệp là người dân tại xã, do đó có 
sự liên kết rất lớn giữa các doanh nghiệp với nhau tạo nên một thế mạnh trong phát 
triển làng nghề. Những doanh nghiệp này là đầu mối khai thác, sản xuất và bao tiêu 
sản phẩm, thu hút nhiều lao động địa phương. Năm 2007, nghề đá mới thu hút 112 hộ 
với 258 lao động, đến nay đã thu hút hơn 500 lao động; doanh thu của nghề đá hàng 
năm khoảng 20 tỷ đồng thu nhập bình quân của lao động nghề đá là 2-2,5 triệu 
đồng/tháng. Công ty TNHH Thanh Sơn và Tiến Thành đã đầu tư một số trang thiết bị 
hiện đại chuyên sản xuất đá mỹ nghệ phục vụ cho nhu cầu nội địa và xuất khẩu sang 
các nước Bắc Âu, Bắc Mỹ đem về cho làng đá Hải Lựu hàng trăm triệu đồng/năm. 

 + Trong những năm gần đây, được sự hỗ trợ của chương trình khôi phục và phát 
triển các làng nghề của tỉnh, nghề đá tại xã Hải Lựu huyện Lập Thạch có nhiều biến 
chuyển tích cực. Năm 2006, Hải Lựu đã được UBND tỉnh công nhận là Làng nghề đá 
truyền thống, đây là động lực để nghề đá tại đây ngày càng phát triển, nâng cao thu 
nhập, đời sống cho người dân trong xã. Trước đây các sản phẩm  được sản xuất từ đá 
của xã Hải Lựu chỉ đơn thuần là các vật dụng đơn giản hàng ngày như cối đá, máng 
lợn, bậc thang… gần đây khi nền kinh tế thị trường phát triển thì nghề đá đã có nhiều 
khởi sắc, các sản phẩm đá đã phong phú hơn, chất lượng, giá trị cao hơn như các sản 
phẩm đá mỹ nghệ, vật liệu xây dựng cao cấp phục vụ các công trình trùng tu, xây dựng 
chùa chiền, đền thờ, miếu mạo, dân dụng trong đó có cả những sản phẩm lớn như voi 
đá, ngựa đá, tòa sen tượng phật chân cột đình, bia văn tự, đỉnh lư hương thắp nhang 
sân chùa, nhịp cầu bằng đá...không chỉ cung cấp cho thị trường trong nước mà còn 
xuất khẩu.  
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Hình 1. 6. Một số hình ảnh về Làng đá truyền thống Hải Lựu, huyện Sông Lô 
1.2.2.1.5. Làng nghề cơ kim khí (rèn) 

 a) Khái quát nghề cơ kim khí của tỉnh Vĩnh Phúc: 
 + Với nghề rèn và các công cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, địa danh Bàn 
Mạch - Lý Nhân đã trở lên khá quen thuộc với người dân cả nước. Trước đây sản 
phẩm của nghề rèn được thực hiện bằng phương pháp thủ công, chủ yếu dùng sức 
khỏe và sự khéo léo của đôi bàn tay để làm ra các công cụ: cuốc, xẻng, liềm, dao, chất 
lượng sản phẩm chưa cao, mẫu mã chưa tinh xảo, hình dáng còn thô. Hiện nay để đáp 
ứng nhu cầu thị trường, giải phóng sức lao động nên nhiều tiến bộ kỹ thuật được người 
thợ rèn Bàn Mạch áp dụng như sử dụng các loại máy móc hiện đại, xây lò nung theo 
tiêu chuẩn, góp phần giảm thiểu tiếng ồn, nâng cao năng xuất lao động, sản xuất được 
nhiều loại sản phẩm có chất lượng, giá thành hạ, phù hợp với thị hiếu khách hàng.  
 + Sản phẩm rèn Bàn Mạch đã tạo nên thương hiệu riêng với mẫu mã đẹp, đồng 
đều, độ sắc bén cao và không mẻ, ít vỡ khi va đập. Để có được sản phẩm rèn đạt chất 
lượng cao, yêu cầu bắt buộc phải trải qua hai công đoạn. Công đoạn thứ nhất là sơ chế 
sản phẩm, do các thợ phụ thực hiện gồm: nung nóng, làm sạch, là phẳng, sấn bậc, sửa 
chữa, nắn thẳng. Công đoạn thứ hai là hoàn thiện sản phẩm, do thợ chính thực hiện 
gồm: vuốt, chồn, xoắn, uốn, đột lỗ, hàn rèn, cắt, ép vết,… 
 b) Tình hình phát triển làng nghề cơ kim khí của tỉnh Vĩnh Phúc: 

 (1) - Làng rèn truyền thống Bàn Mạch – Lý Nhân:  
 + Xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường có diện tích tự nhiên 282,6 ha, gồm 3 thôn, có 
hơn 1.400 hộ với hơn 5.716 khẩu.  Nghề rèn ở đây đã tồn tại và phát triển rất lâu đời. 
Từ rất xa xưa ở Lý Nhân hầu như nhà nào cũng làm nghề rèn. Lúc đầu Bàn Mạch chỉ 
rèn các nông cụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Các sản phẩm của Lư Nhân được 
người sử dụng ưa thích và trở nên nổi tiếng khắp nơi bởi họ luôn biết tạo dáng đẹp, lại 
có phương pháp bổ thép với nước tôi đạt chất lượng cao. Mỗi lò rèn lại có một bí 
quyết riêng của mình. Khi những tinh hoa của làng rèn ra tới kinh thành thì các nghệ 
nhân của Bàn Mạch đã kiêm luôn cả việc rèn vũ khí. Từ đó, các sản phẩm rèn của Bàn 
Mạch được khắp nơi ưa thích bởi chất lượng của nó. Một con dao do chính người thôn 
Bàn Mạch làm ra có thể dùng mòn đến tận gáy mà vẫn còn sắc.  

 + Trong thời kỳ bao cấp Lý Nhân có HTX Rèn sản xuất tập trung thu hút 100% 
lao động của địa phương. Vào thời kỳ chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nghề rèn Lý Nhân bị 
chững lại do chưa tìm được hướng đi mới. Tuy vậy, đây là nghề đặc thù mang tính gia 
đình nên có sự thích nghi với xã hội rất nhạy bén, hàng vạn công cụ cầm tay của Lý 
Nhân tiếp tục tìm đường đi đến khắp mọi miền Tổ quốc. Để đáp ứng nhu cầu ngày 
càng cao của thị trường, hiện nay nhiều HTX, tổ hợp nghề rèn đã ra đời. Họ góp vốn 
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cùng nhau mua sắm thêm máy móc chuyên dụng vào sản xuất cho giá trị kinh tế cao 
và giải phóng sức lao động cho nhân dân.  
 + Hiện nay, Lý Nhân có tới 460 lò rèn luôn đỏ lửa với 1.398 lao động theo nghề. 
Sản phẩm nghề rèn của Lý Nhân đã có mặt mọi nơi từ Bắc vào Nam, xuất khẩu sang 
Lào, Campuchia. Chính vì thế, nghề rèn không những là nguồn thu nhập chính của 
nhiều hộ gia đình, giải quyết 100% số lao động của địa phương mà còn tạo công ăn 
việc làm thường xuyên cho nhiều lao động tại các xã, vùng lân cận với mức lương từ 3 
đến 4 triệu đồng/tháng. Trung bình mỗi năm người dân Lý Nhân thu về trên 40 tỷ 
đồng từ sản phẩm rèn. Trong những năm gần đây, khi mà nền kinh tế có nhiều biến 
động, khó khăn, nhưng với truyền thống giữ vững và phát huy làng nghề, sản phẩm 
của làng nghề Lý Nhân vẫn đem lại thu nhập ổn định cho các hộ gia đình. UBND tỉnh 
Vĩnh Phúc đã công nhận làng nghề Rèn Lý Nhân đạt tiêu chuẩn Làng nghề truyền 
thống vào năm 2006.  

 + Lý Nhân có 3 thôn: Bàn Mạch, Vân Giang và Văn Hà thì cả 3 thôn đều được 
tỉnh công nhận là các làng nghề truyền thống. Toàn xã có 1.133 hộ dân với gần 5.000 
nhân khẩu thì có tới 559 hộ làm nghề truyền thống với 394 hộ làm nghề rèn và 265 hộ 
làm nghề mộc, chiếm tới trên 60% tổng số hộ gia đình tham gia các làng nghề. Các 
ngành nghề tiểu thủ công nghiệp tại địa phương đã giải quyết việc làm cho gần 1.700 
lao động địa phương với mức thu nhập bình quân 1,5 triệu đồng/ người/tháng. Năm 
2009, doanh thu từ các làng nghề đạt xấp xỉ 15 tỷ đồng. Hiện nay, thu nhập bình quân 
đầu người trên địa bàn xã Lý Nhân đạt 4,4 triệu đồng/tháng, trong đó riêng các hộ gia 
đình sản xuất tiểu thủ công nghiệp thu nhập bình quân trên 7 triệu đồng/tháng. Nhiều 
hộ gia đình có thu nhập hàng năm trên 100 triệu đồng. 
 + Làng Bàn Mạch có 394/680 hộ trong làng và 70% số người lao động trong độ 
tuổi của làng theo nghề rèn. Năm 2006, thu nhập từ nghề rèn đã chiếm 52,3% giá trị 
sản xuất của làng. So với nghề nông, nghề rèn tuy có vất vả nhưng lại cho thu nhập 
cao hơn nhiều lần. Với sự hỗ trợ của các công cụ hiện đại, thu nhập bình quân cho một 
lao động làm nghề là khoảng 1 triệu đồng/tháng.  
 + Người dân Bàn Mạch đã mạnh dạn áp dụng các thành tựu khoa học vào sản 
xuất, từng bước cơ khí hóa nghề rèn truyền thống để tăng năng suất, giảm ngày công 
lao động. Nhiều hộ đã tự trang bị máy cán thép, búa máy, máy đột đập, máy mài… 
thay thế cho nhân lực, đưa nghề rèn truyền thống phát triển có quy mô lớn, tập trung, 
ổn định củng cố và phát huy thương hiệu nghề rèn đã có từ lâu ở Bàn Mạch.  
 + Hiện nay, làng nghề rèn Bàn Mạch đã xây dựng một khu sản xuất riêng, tách 
rời khỏi khu dân cư để tránh tiếng ồn và bảo vệ môi trường. Khu sản xuất này là nơi 
tập trung các loại máy móc cơ khí lớn với 7 máy cán, 33 máy búa, 10 máy đột dập các 
loại… của 28 hộ dân với hơn 100 lao động. Mỗi ngày nơi đây có thể làm ra hàng vạn 
sản phẩm có chất lượng tốt, đem lại nguồn thu nhập cao và giải quyết việc làm cho 
phần lớn lao động trong thôn. Các thành phẩm này không đơn thuần là sản phẩm của 
máy móc mà vẫn giữ được cốt lõi và tinh hoa của nghề rèn truyền thống, được người 
tiêu dùng tin tưởng và ngày càng tạo nên thương hiệu riêng của làng rèn Lý Nhân.  

 (2) - Làng cơ khí, vận tải đường thủy Việt An, xã Việt Xuân:  
 + Làng nghề cơ khí và vận tại đường sông Việt An, xã Việt Xuân nằm ở phía 
Bắc của huyện Vĩnh Tường, hạ lưu sông Lô. Là một thôn nằm gần cảng Việt Trì nơi 
gặp gỡ của ba con sông làng nghề cơ khí và vận tải đường sông Việt An có rất nhiều 
tiềm năng để phát triển. Từ một xóm nhỏ làm nghề chài lưới trên sông, thay vào đó là 
nghề cơ khí và vận tải đường sông được hình thành.  
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 + Vào những năm 60 làng Việt An đã có HTX vận tải với những phương tiện 
tương đối hiện đại, địa bàn kinh doanh vận tải rộng khắp khu vực phía Bắc và được 
đánh giá là một trong những HTX vận tải đường thuỷ đứng nhất nhì miền Bắc. Trải 
qua trên 50 năm xây dựng và phát triển, nghề vận tải đường sông đã gắn liền với cuộc 
sống của người dân Việt An. Từ những phương tiện vận tải thô nhỏ bé đến nay làng 
nghề đã tự đóng và đầu tư được các tàu có sức chở từ 200 - 1.000 tấn. 

 + Làng Việt An hiện có khoảng 95% lao động và số hộ tham gia làm nghề cơ khí 
đóng tàu và vận tải đường sông. Giá trị sản xuất từ nghề cơ khí và vận tải đường thủy 
của làng hàng năm đạt hơn 12 tỷ đồng.  Năm 2009 thôn Việt An được UBND tỉnh 
công nhân là làng nghề. Hiện nay, trung bình mỗi năm thôn Việt An đóng mới từ  20-
25 tàu, đem lại doanh thu hàng chục tỷ đồng, tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng 
trăm lao động ở các địa phương xung quanh. Với những hiệu quả kinh tế mà làng nghề 
cơ khí, vận tải Việt An đem lại, người dân địa phương đã mạnh dạn đầu tư, không 
ngừng mở rộng quy mô sản xuất, nhờ vậy, đời sống của nhân dân ngày càng được cải 
thiện nâng cao, góp phần không nhỏ vào việc thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương. 

   

Hình 1. 7. Một số hình ảnh về hoạt động sản xuất của Làng rèn Bàn Mạch – Lý Nhân 

 
1.2.2.2. Nhóm làng nghề tái chế phế liệu 

1.2.2.2.1. Làng tái chế nhựa thôn Đông Mẫu:  
 + Đã từ lâu, tái chế nhựa phế liệu ở thôn Đông Mẫu, xã Yên Đồng (huyện Yên 
Lạc) trở thành nghề mang lại nguồn thu nhập chính và giải quyết việc làm cho người 
dân ở địa phương. Song, bên cạnh việc phát triển làng nghề, tình trạng ô nhiễm môi 
trường đang là vấn đề, nỗi lo ngại cho chính những người dân nơi đây. Đông Mẫu hiện 
có 400 hộ với 2.000 nhân khẩu, trong đó, khoảng 190 hộ gia đình chuyên kinh doanh, 
sản xuất thu mua, tái chế phế liệu nhựa.  
 + Trước đây, nghề tái chế nhựa phế liệu chỉ bắt đầu từ một hai hộ đi mua sắt vụn, 
sau thời gian các hộ dân bắt đầu đổi sang thu mua nhựa về tái chế, lúc đó cả thôn mới 
chỉ có một đến hai đầu máy nghiền nhựa. Từ học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, đến nay, 
trong thôn có trên 100 đầu máy nghiền nhựa, nhiều hộ gia đình còn mua sắm được các 
loại máy móc hiện đại làm vỏ cô ca và mua được ô tô chở hàng. Từ những mảnh phế 
liệu nhựa các hộ gia đình bỏ đi, nhưng khi được “tập kết” về địa phương nó trở thành 
kế sinh nhai, làm đổi đời nhiều hộ gia đình trong thôn, nhiều hộ có thu nhập từ 300 
ðến 500 triệu ðồng/nãm, tạo việc làm ổn ðịnh cho hàng trãm lao ðộng ngýời dân ðịa 
phýõng và các xã vùng lân cận. 

 + Tuy nhiên, việc phát triển tái chế nhựa lại ảnh hưởng không nhỏ đến môi 
trường sống của người dân địa phương. Bởi, phần lớn các hộ sản xuất tái chế nhựa vẫn 
làm tập trung xen lẫn trong các khu dân cư đông đúc. Hàng ngày, mùi nhựa xay bốc ra 
và lượng nước thải rửa nhựa ra môi trường quá lớn, nhiều hệ thống cống rãnh quá tải, 
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một số khu vực nguồn nước ứ đọng đã gây ảnh hưởng đến môi trường sinh hoạt, chất 
lượng cuộc sống, sức khỏe người dân. 
 + Để tháo gỡ khó khăn trong công tác vệ sinh môi trường hiện xã đã ban hành 
các Nghị quyết, chuyên đề về công tác vệ sinh môi trường. UBND, phối hợp Ủy ban 
MTTQ và các đoàn thể, tổ chức chi bộ và đảng viên tăng cường công tác tuyên truyền, 
giáo dục người dân trong thôn nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường và 
thường xuyên nhắc nhở các cơ sở sản xuất tái chế nhựa hạn chế việc đưa nước thải ra 
môi trường.  
 + Hiện nay, địa phương quy hoạch xong cụm công nghiệp với diện tích 8,7 ha 
nằm ở cánh đồng Phan, thôn Đông Mẫu, tiếp giáp với huyện Vĩnh Tường, trong đó, 
xây dựng xong 3,7 ha với các cơ sở hạ tầng, nhà điều hành, hệ thống điện, đường, trạm 
thu gom và khu xử lý nước thải đã được xây dựng, xã vận động, khuyến khích các hộ 
dân sản xuất ra khu làng nghề tập trung. Năm 2014, thôn Đông Mẫu được Sở KH 
&CN đầu tư khoảng 5 tỷ đồng xây dựng trạm thu gom nước thải sinh hoạt khu dân cư, 
qua đó, phần nào giảm thiểu vấn đề ô nhiễm môi trường người dân trong thôn. 
 

1.2.2.2.2. Làng chế biến bông vải sợi truyền thống Thôn Gia:  
 + Thôn Gia thuộc xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc. Theo lịch sử, nghề làm cốt lõi 
chăn bông được du nhập về thôn Gia – Yên Đồng từ năm 1911. Những năm đầu mới 
hình thành, chỉ có một số hộ gia đình với dụng cụ sản xuất cốt lõi chăn bông rất thô sơ, 
nguyên vật liệu là phế liệu vải sợi được thu mua từ Hà Tây và các tỉnh miền núi phiá 
Bắc, thị trường thì nhỏ hẹp, chỉ quanh xã và một số xã lân cận, đến khi nguồn bông 
khan hiếm, người dân trong làng đã nghĩ ra việc tái chế bông từ các mảnh vải loại của 
nhà máy. Tính tới nay, trong tổng số 623 người dân trong độ tuổi lao động thì đã có 
356 người làm nghề, cả làng có 266 hộ thì có 148 hộ làm nghề tái chế bông (trong đó 
chưa tính đội ngũ lao động của làng đi làm ở nơi khác).  
 + Việc tái chế bông làm theo hai cách: Thủ công và làm bằng máy. Những mảnh 
vải vụn của các nhà máy được mua về được tẩy trắng, để khô, sau đó, dùng dao to bản, 
dày và thật sắc băm những mảnh vải sao cho thật nhỏ, rồi cho vào máy để máy tước 
nhỏ sợi vải thành những sợi bông. Còn làm bằng máy thì đơn giản hơn, tẩy trắng bông 
và cho vào máy tước nhỏ cho thành sợi bông là được. Sợi bông tái chế xong, sẽ được 
gia công thành các sản phẩm chăn, gối, đệm… bán rộng rãi trên thị trường. Trước kia, 
làng nghề chủ yếu được làm thủ công, sản phẩm rất đơn thuần chủ yếu phục vụ nhu 
cầu người dân địa phương và các xã lân cận. Tuy nhiên do hiện nay, trên thị trường 
xuất hiện hàng loạt các sản phẩm nhập khẩu cùng loại có giá thành mẫu mã phong 
phú, đa dạng. Trước sự cạnh tranh mạnh mẽ đó, để duy trì và phát triển làng nghề 
nhiều hộ gia đình đã đầu tư máy móc, mở rộng sản xuất theo hướng công nghiệp. 

1.2.2.2.3. Làng chế biến tơ nhựa Tảo Phú:  

 + Trước kia, thôn Tảo Phú, xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc vốn là làng nghề có 
nghề mây tre đan, chuyên sản xuất những sản phẩm để phục vụ nông nghiệp. Trước 
nhu cầu cuộc sống, những sản phẩm sản xuất thủ công mây, tre dần được thay thế 
bằng những sản phẩm công nghiệp có trình độ sản xuất cao. Nghề mây tre đan ngày 
càng thu hẹp và nhường chỗ cho các nghề khác như kéo tơ sợi, tái chế nhựa, vận tải 
hàng hoá. Nghề kéo tơ nhựa để sản xuất dây thừng, dây chạc tại Tảo Phú đã hình thành 
và phát triển từ năm 1990, nghề mới, sản phẩm mới có chất lượng cao đã dần chiếm 
lĩnh thị trường trong và ngoài tỉnh, tạo việc làm tại chỗ, ổn định cho hàng nghìn lao 
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động, thu nhập của người dân được nâng lên đáng kể, đến năm 2006, làng nghề vinh 
dự được UBND tỉnh Vĩnh Phúc công nhận là làng nghề. 
 + Hiện nay, thôn Tảo Phú có 398 hộ, trong đó có 285 hộ làm nghề, chiếm 71,2%; 
tổng số lao động trong độ tuổi của làng là 898 lao động, trong đó có 620 lao động làm 
nghề, chiếm 69% tổng số lao động trong độ tuổi. Tổng giá trị sản xuất năm 2004 là 16 
tỷ đồng, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN là 8,5 tỷ đồng, chiếm 53,1 %. 
Đến tháng 6 năm 2006, trong thôn có 408 hộ, trong đó có 305 hộ làm nghề, chiếm 
74,8%; có 927 lao động trong độ tuổi, trong đó có 720 lao động làm nghề, chiếm 
77,7% tổng số lao động trong độ tuổi; tổng giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp trong 
6 tháng đầu năm 2018 là 8,7 tỷ đồng, chiếm 57,5%.  
 + Tuy nhiên theo năm tháng, do nhiều nguyên nhân khác nhau, từ một làng nghề 
phát triển cực thịnh với 300/400 hộ duy trì nghề, đến nay, làng nghề Tảo Phú đang 
phải đối diện với nguy cơ mai một, mất nghề. Hiện tại, làng nghề Tảo Phú chỉ còn hơn 
30 hộ duy trì nghề, trong đó, có 3 hộ sản xuất tơ nhựa, 10 hộ buôn bán dây thừng, chạc 
và gần 20 hộ sản xuất mây tre đan giả nhựa. Nguyên nhân là do các hộ làm nghề thiếu 
mặt bằng sản xuất, hình thức sản xuất manh mún, lạc hậu, thiếu quy hoạch. Sự cạnh 
tranh gay gắt của thị trường khiến người làm nghề không thể thích nghi…. Nhưng 
quan trọng nhất vẫn là vấn đề ô nhiễm môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và 
sức khỏe của các hộ làm nghề và dân cư địa phương.  
 + Các sơ sở với các hoạt động thu gom, phân loại phế thải, sản xuất tơ nhựa diễn 
ra xen kẽ trong khu dân cư gây ô nhiễm nghiêm trọng. Ô nhiễm cộng hưởng với các lý 
do khác đã dẫn đến thực trạng ngày hôm nay. Năm 2009, để mở rộng phát triển làng 
nghề chế biến tơ nhựa tái sinh tại làng nghề Tam Hồng, tỉnh Vĩnh Phúc đã quy hoạch 
cụm công nghiệp làng nghề rộng 2,5ha, với số vốn đầu tư dự kiến hàng chục tỷ đồng, 
để nâng cao chất lượng sản xuất và giảm thiểu ô nhiễm môi trường 
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Hình 1. 8. Một số hình ảnh về hoạt động sản xuất làng nghề của xã Yên Đồng 
1.2.2.3. Làng nghề chăn nuôi 

1.2.2.3.1. Làng rắn truyền thống Vĩnh Sơn:  
 + Vĩnh Sơn nằm ở trung tâm huyện Vĩnh Tường, có diện tích tự nhiên 325,23 ha, 
có 1.254 hộ và khoảng 6.100 nhân khẩu. Người dân Vĩnh Sơn chủ yếu sống bằng nghề 
sản xuất nông nghiệp và có nghề truyền thống chăn nuôi, chế biến các sản phẩm từ rắn 
(theo thống kê hiện nay có khoảng hơn 850 hộ chăn nuôi, chế biến rắn). Với bí quyết 
gia truyền qua nhiều đời, từ việc săn bắt rắn người dân Vĩnh Sơn đã biết nuôi dưỡng, 
làm thịt và chế biến các sản phẩm như: rượu rắn, cao rắn, lọc rắn và những món ăn đặc 
sản từ rắn…kinh nghiệm này đã được duy trì, phát triển và trao truyền cho con cháu 
đến ngày nay.  
 + Những sản phẩm Rắn của Vĩnh Sơn không những nổi tiếng trong nước mà còn 
xuất khẩu sang một số nước Phương Tây, Đông Á, Đông Nam Á và Trung Quốc... Tại 
Hội chợ Quốc tế Giảng Võ năm 1981, 1982 sản phẩm rắn của Vĩnh Sơn đã được ban 
tổ chức Hội chợ tặng huy chương bạc. Ở các Hội chợ trong và ngoài tỉnh các sản phẩm 
này đã được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng và hình thức sản phẩm. Có 
thể nói con rắn đối với người dân Vĩnh Sơn rất quan trọng, ngoài giá trị kinh tế, rắn 
còn là vị thuốc để chữa bệnh, bồi bổ sức khoẻ và chế biến các món ăn đặc sản. Chính 
vì vậy, chăn nuôi và chế biến sản phẩm từ rắn đã đem lại việc làm, nguồn thu nhập 
đáng kể cho người dân trong xã.  
 + Để duy trì và phát triển nghề chăn nuôi và chế biến rắn cổ truyền, ngày 
24/11/2006 xã Vĩnh Sơn được UBND tỉnh Vĩnh Phúc công nhận làng nghề rắn Vĩnh 
Sơn đạt tiêu chuẩn Làng nghề truyền thống. Đây là động lực cho sự phát triển kinh tế, 
xã hội nói chung và phát triển làng nghề của Vĩnh Sơn trong giai đoạn mới. Đồng thời, 
để giữ gìn, phát huy các giá trị của các làng nghề truyền thống UBND huyên Vĩnh 
Tường đã ban hành Kế hoạch số 400/KH-UBND ngày 19/4/2011 về phát triển làng 
nghề huyện Vĩnh Tường giai đoạn 2011-2015. Đến nay, đã xây dựng, hoàn thiện cụm 
công nghiệp làng nghề rèn Lý Nhân, cụm công nghiệp làng nghề rắn Vĩnh Sơn. Hoàn 
chỉnh quy hoạch các làng nghề tập trung và đẩy nhanh việc lập dự án đầu tư xây dựng 
(Quy hoạch làng nghề Mộc Vân Giang, Văn Hà, quy hoạch làng nghề cơ khí, vận tải 
đường thuỷ Việt An- Việt Xuân). Thành lập Hiệp hội làng nghề tại các địa phương có 
làng nghề truyền thống. Tăng cường công tác đào tạo thợ thủ công tại các làng nghề 
với số lượng lớn, tập trung, đảm bảo toàn bộ thợ thủ công trong các làng nghề được 
đào tạo tay nghề. Sản phẩm mang tính đặc thù (Rắn Vĩnh Sơn) có đầu ra tiêu thụ sản 
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phẩm theo đường chính ngạch. Hướng dẫn các làng nghề đăng ký thương hiệu và bảo 
vệ thương hiệu. Phát triển làng nghề gắn với quy hoạch phát triển du lịch trên địa bàn 
huyện Vĩnh Tường. 
1.2.2.3.2. Làng nghề nuôi rắn xã Bạch Lưu, Sông Lô:  
 + Xã Bạch Lưu là một xã có địa hình bán sơn địa, có tổng chiều dài từ Bắc 
xuống Nam là 4,5km, chiều rộng từ Đông sang Tây là 1,4km. Xã có tổng diện tích tự 
nhiên là 626,38ha; trong đó có 153,77ha đất nông nghiệp; 312,48ha đất lâm nghiệp; 
24,16ha đất ao hồ, còn lại là các loại đất khác và được chia thành 06 thôn dân cư là: 
Hồng Đường; Hồng Sen; Xóm Làng; Anh Dũng; Hùng Mạnh và Tân Tiến, ngoài 
người kinh đã sinh sống lâu đời còn có các dân tộc thiểu số khác mới chuyển đến trong 
giai đoạn gần đây. Người dân Bạch Lưu sống chủ yếu theo đạo phật, đạo giáo, số ít 
theo thiên chúa giáo.  
 + Ở Bạch Lưu nghề nuôi rắn đã có ở xã từ khoảng trên 10 năm nay, đến nay mô 
hình nuôi rắn của địa phương đang phát triển rất mạnh, mô hình này đang từng bước 
được nhân rộng đến từng hộ gia đình trong xã và các địa phương lân cận. Đồng thời, 
nghề nuôi rắn cũng đang trở thành nguồn thu nhập chính của nhiều gia đình trong xã. 
Hiện toàn xã có 800 hộ dân thì có tới trên 200 hộ nuôi rắn; hàng năm xuất bán khoảng 
trên 30 tấn rắn thịt; doanh thu trên 20 tỷ đồng.  
 + Rắn được nuôi theo hai hình thức: nuôi theo đàn và nuôi đơn lẻ. Nếu nuôi theo 
hình thức tập thể thì có thể nuôi một ô có thể lên tới vài chục con. Tuy nhiên, nuôi 
theo hình thức tập thể sẽ khó kiểm soát được số lượng đàn rắn, và phải nuôi chúng từ 
khi mới nở trứng để tránh những xung đột với các con rắn lạ. Nuôi theo hình thức đơn 
lẻ sẽ tiện cho việc chăm sóc, vệ sinh hơn. Rắn lớn lên nhờ lột xác, trung bình chu kỳ 
lột xác của rắn khoảng một tháng/lần. Sau khi rắn lột da, khoảng mười ngày đầu chúng 
rất yếu ớt, nên sẽ không ăn uống gì. Nhưng từ mười ngày trở đi, nếu được chăm sóc, 
ăn uống đầy đủ, chúng sẽ phát triển rất nhanh, gấp 2-3 lần khi bình thường. Xác rắn lột 
ra có thể được tận dụng bán để làm thuốc chữa bệnh.  

 + Mặc dù rắn là loài rất ít bệnh tật, song nếu khâu vệ sinh ăn uống không hợp lý, 
mất vệ sinh, rắn rất dễ bị mắc bệnh như tiêu chảy, bệnh phổi...vì thế phải cần phải luôn 
có thuốc dự phòng. 

 
  

   

Hình 1. 9. Một số hình ảnh về hoạt động của các làng nghề nuôi rắn trên địa bàn Vĩnh Phúc 
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1.2.2.4. Làng hoa cây cảnh Đại Đề, xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch 

 + Nghề trồng cây cảnh ở Triệu Đề được manh nha từ những năm 80 của thế kỷ 
20. Từ một vài hộ trong xã lấy cây cảnh làm thú vui đến khi xuất hiện những người 
đến mua cây cảnh với số tiền vượt quá ước mơ thì trồng cây cảnh trở thành phong trào 
của vài chục hộ rồi lan ra toàn xã. Các khu vườn tạp được các hộ cải tạo để đầu tư 
trồng cây cảnh với đủ loại cây với kiểu dáng, thế khác nhau, biến những khu vườn tạp 
trở thành những khu vườn có giá trị tiền triệu, tiền tỷ, góp phần giải quyết việc làm tại 
chỗ cho hàng trăm lao động. Đảng uỷ, chính quyền xã nhận thấy nghề trồng và kinh 
doanh cây cảnh chính là một trong những hướng đi phù hợp cho địa phương nhằm 
phát triển KT-XH, XĐGN cho nhân dân, từ đó đã đưa hướng phát triển cây cảnh vào 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2005-2010, đồng thời giao cho Hội Nông 
dân xã thành lập Hội Sinh vật cảnh của xã nhằm tập hợp những hộ trồng và kinh 
doanh cây cảnh trên địa bàn. 

 + Đến nay, Triệu Đề đã có tới hơn 1.800/1.920 hộ trồng cây cảnh. Trong đó, có 
trên 200 hộ đầu tư làm ươm trồng cây cảnh mang tính chuyên nghiệp, gần 100 hộ có 
vườn cây cảnh có giá trị từ trên 100 triệu đồng đến vài tỷ đồng...  Hàng ngày, ở Triệu 
Đề có hàng chục lao động là người dân trong xã và rất nhiều lao động ngoài xã, thậm 
chí có cả những lao động từ Việt Trì (Phú Thọ), Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh (Hà 
Nội) đến mua và chuyển cây cảnh đi bán. Trước có người đi xe đạp, xe máy vận thồ, 
nay có cả ô tô tải đến mua hàng. Không ít gia đình được khách hàng đến đặt cây và đặt 
tiền cọc đợi ngày đến nhận. Có cây cảnh chỉ có giá 5-7 triệu đồng, nhưng có nhiều cây 
trị giá tới 1-2 tỷ đồng. Cây càng nhiều tuổi giá trị càng cao; cây có dáng kiểu đẹp thì 
định giá theo tầm mắt hứng thú của người tiêu dùng... Giữa năm 2010, có gia đình đã 
bán được cây cảnh trị giá tới 5,8 tỷ đồng làm cho thị trường buôn bán cây cảnh của xã 
lại càng sôi động hơn. Giờ đây, danh tiếng Triệu Đề là “Làng cây cảnh” không chỉ biết 
đến ở trong huyện, trong tỉnh mà đã vươn ra khắp các tỉnh, thành trên cả nước. Trong 
xã có rất nhiều hộ thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm từ trồng cây cảnh như gia đình 
các ông: Trần Ngọc Huân, Nguyễn Viết Tuân, Nguyễn Văn Hải, Lưu Xuân Sơn, 
Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Hữu Nhân... 
 + Bên cạnh việc chú trọng phát triển kinh tế làng nghề, Triệu Đề cũng rất quan 
tâm đến vấn đề môi trường. Sau 4 năm về đích nông thôn mới, công tác đảm bảo vệ 
sinh môi trường luôn được cấp ủy, chính quyền xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch quan 
tâm. Xã đã có nhiều cách làm hay, hiệu quả để giữ vững và nâng cao tiêu chí môi 
trường, góp phần bảo vệ môi trường sống luôn xanh – sạch – đẹp. Xã thường xuyên 
tuyên truyền, vận động nhân dân phấn đấu xây dựng gia đình theo chí “5 không, 3 
sạch”, ý nghĩa của bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh bằng nhiều hình thức. Vì vậy, 
nhận thức của người dân ngày càng được nâng cao. Hiện 100% các hộ gia đình trong 
xã đều được dùng nước sạch, hợp vệ sinh, gần 80% hộ gia đình có nhà tắm, nhà vệ 
sinh và hệ thống tiêu thoát nước thải sinh hoạt không gây ô nhiễm môi trường xung 
quanh.  
 + Đầu năm 2014, xã thành lập Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và môi trường, 
với 12 tổ vệ sinh môi trường hoạt động hiệu quả, có nhiệm vụ thu gom rác, tần suất 3 
lần/ngày ở 12 thôn dân cư, đồng thời, xây dựng 3 bãi rác thải tập trung với tổng diện 
tích 1.500m2, xử lý rác bằng cách phân loại, chôn lấp hoặc đốt. Ngày thứ tư và chủ 
nhật hằng tuần, xã phát động người dân tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nhà 
văn hóa và các điểm sinh hoạt cộng đồng, khơi thông cống rãnh.  
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 + Ngoài ra, UBND xã giao Hội phụ nữ phát động phong trào “nhà sạch, vườn 
sạch” được người dân hưởng ứng nhiệt tình. Có hơn 95% số hộ trong xã thực hiện cải 
tạo vườn, chỉnh trang hàng rào, cổng ngõ không lầy lội, tạo cảnh quan sạch – đẹp từ 
nhà ra ngõ. Năm 2017, xã triệu Đề được UBND huyện Lập Thạch chọn làm điểm của 
huyện về mô hình “nhà sạch, vườn xanh”. 

   

   

  

Hình 1. 10. Một số hình ảnh về làng hoa cây cảnh Đại Đề, Triệu Đề 

 

1.2.2.5. Chế biến nông sản thực phẩm 
 + Mặc dù có tốc độ phát triển công nghiệp thuộc nhóm nhanh nhất miền Bắc 
nhưng Vĩnh Phúc vẫn còn gần 60% dân số sống bằng nghề nông lâm thuỷ sản với giá 
trị thu nhập chưa cao. Bình quân mỗi lao động khu vực này chỉ tạo ra 5,2 triệu đồng 
GTSX hàng năm; trong khi đó, sản xuất công nghiệp cao gấp 8,45 lần, làm dịch vụ gấp 
3,7 lần. Do đất Vĩnh Phúc đa số bạc màu, nghèo dinh dưỡng; tuy hệ số sử dụng đất 
cao, bà con đã biết ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhưng giá trị thu nhập vẫn thấp, năm 
2006, bình quân mỗi hecta chỉ đạt 31 triệu đồng, thấp hơn bình quân cả nước và khu 
vực Đồng bằng sông Hồng.  
 + Qua thực tế đánh giá trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và một số tỉnh lân cận, nhu 
cầu sản xuất và chế biến nông sản xuất khẩu là rất lớn, nhưng các đơn vị hoạt động 
trong lĩnh vực này còn ít, quy mô nhỏ, chýa ðáp ứng ðýợc nhu cầu của thị trýờng. Hiện 
Vĩnh Phúc ðã kiện toàn và mở rộng nhà máy chế biến hoa quả Tam Dương gắn với 
việc quy hoạch các xă lân cận thành vùng nguyên liệu cho nhà máy; xây dựng 11 ḷ giết 
mổ gia súc, gia cầm tập trung phân bố tương đối đều trong toàn tỉnh. Công ty cổ phần 
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Japfacomfeed 100% vốn đầu tư nước ngoài đã đầu tư trên 10 tỷ đồng xây dựng nhà 
máy giết mổ gia cầm hiện đại với diện tích 10 ha tại xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo 
(Vĩnh Phúc). Đây là nhà máy giết mổ gia cầm đầu tiên của Vĩnh Phúc, có công suất 
thiết kế 1.500 con/giờ với sản phẩm nguyên con và cắt mảnh, đảm bảo tuyệt đối an 
toàn vệ sinh thực phẩm nhờ hệ thống làm lạnh hiện đại và bảo đảm vệ sinh môi 
trường; tuy nhiên, công suất khai thác còn thấp, chưa phát huy được hiệu quả. 

 + Một số mô hình chế biến nông sản tiểu thủ công nghiệp đang được Trung tâm 
Khuyến công của tỉnh phối hợp tŕnh diễn để phổ biến và nhân rộng trên địa bàn góp 
phần tạo thêm việc làm, thu nhập và cải thiện điều kiện sống cho người dân khu vực 
nông thôn được giới thiệu dưới đây: 
 + Tại Tân An xã Ngũ Kiên huyện Vĩnh Tường, nghề chế biến thực phẩm có thời 
gian hình thành và phát triển trên 50 nãm với những sản phẩm nhý bánh, bún, ðậu… 
phục vụ cho thị trýờng tiêu dùng trong và ngoài xã; Số hộ tham gia làm nghề là 
123/165 hộ trong thôn, giải quyết việc làm cho 146 lao động với mức thu nhập bình 
quân trên 1 triệu đồng/người/tháng. Doanh thu của thôn năm 2007 trên 1,2 tỷ đồng; 
Một số cơ sở sản xuất trong thôn đã trang bị máy móc, thiết bị, công nghệ sản xuất 
mới góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Đây có thể xem là thôn có nghề 
chế biến thực phẩm tiêu biểu.  
 + Chợ đầu mối Thổ Tang Vĩnh Tường có hàng trăm hộ tham gia sơ chế, bảo 
quản, xuất khẩu nông sản, thực phẩm. Mỗi năm các hộ này tham gia trung chuyển tiêu 
thụ từ 5.000 đến 7.000 tấn chè; 4000 đến 5000 tấn lạc nhân, hàng chục ngàn tấn nông 
sản thực phẩm khác ra thị trường nước ngoài, nhiều nhất là sang Trung Quốc, Lào. 
Vĩnh Phúc hiện có 12 doanh nghiệp chế biến tham gia xuất khẩu các sản phẩm chè. 
Các doanh nghiệp thu mua chè từ các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Phú Thọ... 
đem về sơ chế, phân loại, bao gói chuyển cho các đầu mối tiêu thụ. Tuy nhiên, việc 
xuất khẩu chè ở Vĩnh Phúc vẫn còn hạn chế do lượng xuất uỷ thác còn nhiều, chất 
lượng chè chưa cao, vùng nguyên liêu chưa ổn định.  

 + Để giúp các doanh nghiệp xuất khẩu chè mở rộng thị trường tiêu thụ, Vĩnh 
Phúc đã có cuộc tọa đàm hợp tác và phát triển giữa ngành chè Vĩnh Phúc với Hiệp hội 
chè-cà phê Liên bang Nga để tìm hiểu sở thích người dân Nga về các loại chè và các 
tiêu chuẩn nhằm tái thiết lập xuất khẩu chè sang thị trường Nga và các nước Đông Âu. 
Tỉnh thành lập Chi hội chè Vĩnh Phúc và trở thành Chi hội chè thứ 10 của cả nước 
được đăng ký hợp đồng xuất khẩu trực tiếp các sản phẩm chè ra thị trường nước ngoài. 
Tỉnh cũng đưa ra nhiều chính sách ưu đãi thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài 
nước đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, chế biến và kinh doanh chè, xây dựng vùng chế 
xuất hàng hoá có chất lượng chinh phục thị trường thế giới.  
 + Nhà máy chế biến chè xuất khẩu Phương Nam được xây dựng tại khu Đồi Me, 
xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đã thu hút tạo việc làm ổn định cho 
50 lao động tại địa phương với mức lương bình quân 1,5 triệu đồng/tháng và đem lại 
hiệu quả kinh tế cao cho đơn vị sản xuất. Chè thu mua từ các nông trường được sơ chế 
và tiến hành sàng phân số, phân loại và xử lý đạt tiêu chuẩn xuất khẩu để đưa đi tiêu 
thụ. Mô hình tiên tiến của Phương Nam hiện đang được phổ biến và nhân rộng góp 
phần phát triển ngành chế biến chè của tỉnh.  

1.2.3. Một số đặc trưng về hoạt động của các làng nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh 
Phúc  
1.2.3.1. Về kinh tế xã hội và lao động tại các làng nghề 
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 + Làng nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc phần lớn được phát triển dựa trên cơ sở 
nghề truyền thống và phát triển từ làng sản xuất nông nghiệp. Người thợ thủ công 
đồng thời là người nông dân. Tại các làng nghề đại bộ phận dân cư làm nghề thủ công 
nhưng vẫn còn tham gia sản xuất nông nghiệp ỏ mức độ nhất định. Sự phát triển của 
các làng nghề đã đáp ứng hầu hết các nhu cầu cơ bản và thiết yếu của người dân nông 
thôn, có tác động tích cực đến sản xuất nông nghiệp, phục vụ sản xuất nông nghiệp và 
phục vụ đời sống của nông dân.  
 + Các cơ sở sản xuất của làng nghề được phân bố tại chỗ trên địa bàn nông thôn 
như tiêu thụ nguyên vật liệu, cung cấp vật tư sản phẩm hàng hoá làm ra, thu hút lao 
động nông thôn, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và hoạt động dịch vụ cùng phát triển, 
góp phần tăng thu nhập cho người dân nông thôn, tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng 
kinh tế - xã hội nông thôn, nâng cao trình độ văn hoá, dân trí nông thôn, đổi mới nông 
thôn và đồng thời chịu sự quản lý hành chính của các cấp chính quyền địa phương. 

 + Về sự phân công lao động trong các làng nghề, nhiều làng nghề thu hút trên 
60% lao động tham gia vào các hoạt động nghề, giải quyết cho phần lớn lao động của 
các làng, xã do các làng nghề sử dụng lao động thủ công là chính. Mặc dù đã có những 
hoạt động cơ giới hóa tương đối cho sản xuất tại các làng nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh 
Phúc nhưng do sử dụng các kỹ thuật thô sơ, lắp ghép hoặc sử dụng lại các trang thiết 
bị, máy móc tận dụng từ công nghiệp nên vấn đề thủ công vẫn là chủ yếu kể cả những 
công đoạn nặng nhọc và độc hại nhất.  

 + Do sản phẩm của nhiều làng nghề đòi hỏi trình độ kỹ thuật, mỹ thuật cao, 
đường nét tỷ mỉ và có tính đơn chiếc nên lao động làm nghề là lao động thủ công, có 
trình độ kỹ thuật cao, tay nghề khéo léo, có đầu óc thẩm mỹ và sáng tạo nên vai trò của 
các nghệ nhân trong các làng nghề là rất quan trọng, được coi là nòng cốt của quáy 
trình sản xuất và sáng tạo ra sản phẩm. Chính các nghệ nhân là những người dạy nghề, 
truyền nghề trực tiếp cho các thành viên trong gia đình hoặc dòng họ. Việc dạy nghề 
được thực hiện theo phương thức truyền nghề từ đời này sang đòi khác. Đó là bí quyết 
nghề nghiệp riêng mà mỗi thành viên phải có trách nhiệm giữ gìn. 
 + Nguyên vật liệu cung cấp cho các làng nghề chủ yếu được khai thác ở địa 
phương trong nước, hầu hết là lấy trực tiếp từ thiên nhiên, một nguồn nguyên vật liệu 
phong phú và đa dạng. Việc sơ chế nguyên vật liệu thường do các hộ, cơ sở tự làm với 
kỹ thuật thủ công hoặc các loại máy móc thiết bị tự chế rất lạc hậu như việc sử dụng 
các loại nguyên liệu thép, nhiên liệu than với khối lượng lớn đối với hoạt động của các 
làng nghề cơ kim khí hoặc việc sử dụng các loại tre nứa, gỗ của các làng nghề chế biến 
gỗ và mây tre đan, … Do sự phát triển mạnh mẽ của sản xuất, việc khai thác và cung 
ứng các nguồn nguyên vật liệu tại chỗ hay tại các vùng khác trong nước dần bị hạn chế 
và kéo theo nguy cơ cạn kiệt tài nguyên và gây ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên, 
sinh thái và sức khỏe cộng đồng ở mức cao. 
1.2.3.2. Đặc điểm về thị trường 
 + Thị trường là yếu tố quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với sự tồn tại và 
phát triển đối với mỗi làng nghề. Thị trường các yếu tố đầu vào (cung ứng vật tư, thiết 
bị, nguyên liệu, công nghệ, thị trường vốn, thị trường sức lao động) quyết định quá 
trình sản xuất, còn thị trường các yếu tố đầu ra quyết định cho sự tồn tại và phát triển 
của làng nghề thông qua việc tiêu thụ các sản phẩm. Đặc điểm thị trường đối với các 
làng nghề của tỉnh Vĩnh Phúc được đánh giá, bao gồm:  
 - Thị trường cung ứng nguyên vật liệu: Trước kia là thị trường mua bán tại chỗ, 
nhất là đối với nguyên liệu phục vụ cho nghề chế biến gỗ, đan lát, chế biến lương thực, 
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thực phẩm,… Sau một thời gian thì nguồn nguyên liệu này cũng cạn kiệt dần do đó 
phải được bổ sung bằng các nguồn ở nơi khác và xuất hiện các tổ chức và cá nhân 
chuyên khai thác hay làm dịch vụ cung cấp nguyên vật liệu cho các hộ và các cơ sở 
chuyên làm nghề. Gần đây do sự phát triển của các làng nghề đã hình thành một thị 
trường nguyên vật liệu rộng lớn hơn, không chỉ có những hộ chuyên cung cấp ở tại 
làng nghề đó mà đã có mạng lưới những cá nhân, doanh nghiệp ở các địa phương 
khác, vùng khác chuyên làm dịch vụ cung cấp theo những hợp đồng lớn cho các hộ gia 
đình và cơ sở sản xuất ỏ làng nghề. 
 - Thị trường công nghệ: Việc tạo ra công cụ sản xuất là khả năng vốn có của thợ 
thủ công, họ có thể làm ra những công cụ đơn giản đến phức tạp. Quá trình chuyên 
môn sản xuất đã xuất hiện những làng nghề, hộ nghề chuyên chế tạo công cụ sản xuất 
cung cấp cho các làng nghề, hộ nghề chuyên sản xuất hàng thủ công tương ứng và có 
đặc trưng riêng cho thị trường công nghệ. Ngày nay, dưới tác động của cách mạng 
khoa học kỹ thuật, thị trường công nghệ trong các làng nghề đã có những bước phát 
triển mới, có nhiệm vụ chuyển giao công nghệ mới, hiện đại vào quá trình sản xuất, 
thay thế công nghệ thủ công, lạc hậu bằng công nghệ hiện đại để nâng cao năng suất 
lao động, tầng hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

 + Thị trường lao động: trước đây việc sử dụng lao động làm nghề chủ yếu là lao 
động tại địa phương và mang tính chất thời vụ, hầu hết những người làm thuê chỉ đi 
làm vào lúc nông nhàn. Hiện nay, ngoài số lao động nông nhàn cṇ có một bộ phận dân 
di làm thường xuyên trong suốt cả năm. Thị trường lao động không chỉ có ở các làng 
nghề mà cṇ mở rộng sang các vùng khác, tỉnh khác và đây đã trở thành nguồn cung 
cấp nhân lực quan trọng cho các làng nghề. 
 - Thị trường tiêu thụ sản phẩm: thị trường tiêu thụ sản phẩm của làng nghề được 
hình thành trên cơ sở phát triển sản xuất và nhu cầu trao đổi hàng hoá. Thị trường này 
về cơ bản vẫn là thị trường tại chỗ, nhỏ hẹp. Sản phẩm của làng nghề được tiêu thụ 
chủ yêu ở nông thôn vì dân cư nông thôn chiếm tỷ lệ lớn, tiền công lao động thấp nên 
giá thành sản phẩm thấp, sản phẩm lại phù hợp với khả năng kinh tế và tâm lý, thói 
quen tiêu dùng của người dân. Từ khi chuyển sang kinh tế thị trường, ở nông thôn đã 
diễn ra sự chuyển dịch trong quan hệ sản xuất, đã tác động mạnh mẽ tới sự phát triển 
sản xuất kinh doanh của các làng nghề. Việc từ hình thức sản xuất tập thể chuyển sang 
hình thức hộ gia đình là chủ yếu đã tạo nên ưu thế trong việc tận dụng sức lao động và 
thời gian sản xuất, đặc biệt là tạo sự chủ động trong việc mua bán nguyên vật liệu, 
thay đổi mặt hàng và tiêu thụ sản phẩm. Nhiều sản phẩm truyền thống đã được thị 
trường trong nước chấp nhận và đã vươn tới nhiều vùng của đất nước và xuất khẩu. 
Tuy nhiên thị trường của các làng nghề vẫn thường mang tính tự phát và tiềm ẩn nhiều 
rủi ro.  

1.2.3.3. Đặc điểm về tổ chức kinh doanh tại các làng nghề 
 + Hiện nay các doanh nghiệp làng nghề đã khá đa dạng, bao gồm các loại hình tổ 
chức như doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã doanh nghiệp tư nhân, công ty trách 
nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, các hộ sản xuất và hộ gia đình... Các loại hình doanh 
nghiệp này không chỉ khác nhau về loại hình tổ chức quản lý, mà còn khác nhau về 
phạm vi hoạt động, trình độ kỹ thuật và quy mô sản xuất.  
 + Nhìn chung, các doanh nghiệp làng nghề còn gắn liền và chịu ảnh hưởng của 
sản xuất nông nghiệp. Gần đây, cơ cấu loại hình doanh nghiệp làng nghề đã chuyển 
đổi mạnh theo cơ chế thị trường. Hộ cá thể chuyên nghiệp, xí nghiệp, công ty tư nhân 
tăng lên, các loại hình doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã giảm đi. Các loại hình doanh 
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nghiệp trước đây tồn tại song song với hợp tác xã nông nghiệp nay đã chuyển đổi sang 
loại hình thủ công nghiệp cá thể, xí nghiệp và các công ty tư nhân. 
 + Đa số các doanh nghiệp làng nghề là các hộ sản xuất thủ công tiểu chủ, hộ cá 
thể và hộ gia đình. Chính các hộ này là lòng cốt, là thành phần chính của làng nghề. 
Tính chất và quy mô sản xuất của các hộ trên có điểm khác nhau. Các hộ tiểu chủ 
thường xuyên thuê mướn lao động ngoài, còn hộ cá thể và hộ gia đình thường sử dụng 
lao động trong gia đình là chủ yếu. Hộ tiểu chủ đã huy động vốn vay, vốn cổ phần để 
sản xuất, còn hộ cá thể và hộ gia đình chủ yếu dùng vốn tự có. Ngoài sản xuất, các hộ 
tiểu chủ còn tham gia hoạt động thương mại và dịch vụ, chính do các hoạt động này 
mà thu nhập của các hộ tiểu chủ cao hơn các hộ khác. 
 + Điểm mạnh của loại hình hộ sản xuất của làng nghề là có tính tự chủ, mềm dẻo, 
linh hoạt, thời gian nhàn rỗi và cơ sở sản xuất sẵn có tại gia đình. Điểm hạn chế là địa 
vị pháp lý thấp nên phạm vi quan hệ, đầu tư công nghệ mới, thuê mướn lao động, ký 
kết hợp đồng gặp khó khăn do thiếu cơ chế bảo vệ và bảo hiểm cho người lao động 
làm thuê tại các làng nghề. Quan hệ kinh tế tại các làng nghề được thanh toán phổ biến 
bằng tiền mặt, các hình thức thanh toán khác qua ngân hàng ít được áp dụng. 

1.2.3.4. Đặc điểm về cơ sở hạ tầng 

 + Nhìn chung các cơ sở sản xuất nghề ở các làng nghề gặp khó khăn về mặt bằng 
sản xuất. Tình trạng phổ biến là sử dụng ngay nhà ở để làm nơi sản xuất. Tại nhiều 
làng nghề, nhà xưởng sản xuất thường làm bằng lán mang tính chất tạm bợ để gây nên 
bụi, ồn, mùi, nhiệt và vệ sinh làm việc không an toàn.  
 + Những năm qua ở nhiều làng nghề quy mô sản xuất tăng nhanh, hoặc áp dụng 
công nghệ có sử dụng lượng lớn hoá chất, thiết bị và nhiên liệu.... đã làm cho môi 
trường sống bị ô nhiễm nặng nề. Các cơ sở hạ tầng khác đều không đáp ứng được yêu 
cầu của sản xuất như: đường giao thông xấu, hệ thống cấp thoát nước kém hoặc không 
có, Cung ứng điện không ổn định và chất lượng kém, không có băi tập kết nguyên vật 
liệu, năng lượng cho sản xuất và cả kho chứa sản phẩm. 

 + Hệ thống cấp nước sạch chưa đáp ứng được cả cho sinh hoạt và sản xuất tại các 
làng nghề trên địa bàn tỉnh, hầu hết các hộ gia đình đều khai thác nước ngầm và xử lý 
sơ bộ bằng bể lọc thô sơ, khó đảm bảo chất lượng. Do khai thác bừa bãi nên nguồn 
nước bị cạn kiệt và ô nhiễm.  
 + Về nhà xưởng sản xuất do thiếu thiết kế, quy hoạch và quản lý Nhà nước, các 
hộ sản xuất thường tự xây dựng nhà xưởng theo ý riêng mình. Nhà xưởng của các làng 
nghề với đủ hình thức đa tạp, nằm xen kẽ với nhà ở bê tông cốt thép kiên cố đan xen 
với nhà gạch ngói cấp 4 và lều lán tạm bợ. Do đó, bộ mặt làng nghề khá hỗn độn, thiếu 
kiến trúc tổng thể, thống nhất.  
 + Mặc dù đã có việc đầu tư các CCN để phục vụ mục đích di dời các cơ sở sản 
xuất từ trong làng, tạo điều kiện cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển sản xuất các sản 
phẩm nghề nhưng do chi phí cao và các thủ tục hành chính liên quan nên khả năng thu 
hút các hộ cá thể trong làng nghề còn thấp.  
 → Nhìn chung, theo các kết quả khảo sát thực tế cho thấy phần lớn các làng nghề 
hình thành do tự phát, thiết bị đơn giản, thủ công và công nghệ lạc hậu, hiệu quả sử 
dụng nguyên nhiên liệu thấp, mặt bằng sản xuất hạn chế, việc đầu tư cho xây dựng các 
hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường mặc dù đã được cải thiện nhưng chưa áp dụng 
được đầy đủ các biện pháp xử lý nước, khí thải và quản lý chất thải rắn. Ý thức bảo vệ 
môi trường sinh thái và bảo vệ sức khoẻ cho chính gia đình mình của người lao động 
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còn rất hạn chế. Vì vậy vấn đề ô nhiễm môi trường các làng nghề đang được quan tâm 
và cần thiết phải có những nghiên cứu cụ thể.  
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CHƯƠNG 2.                                                                                                                  
TÌNH HÌNH PHÁT SINH CHẤT THẢI                                                                             

VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ, XỬ LÝ CHẤT THẢI                                                
TẠI CÁC LÀNG NGHỀ  

 Trong những năm qua, Vĩnh Phúc luôn coi việc phát triển làng nghề là nhiệm vụ 
quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó chính sách phục 
hồi phát triển làng nghề truyền thống và làng có nghề nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế 
nông thôn. Sự phát triển của các làng nghề đã góp phần quan trọng trong chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, ngoài các 
mặt tích cực của làng nghề thì hoạt động sản xuất của làng nghề đã và đang phát sinh 
các loại chất thải cùng các tồn tại trong công tác quản lý, xử lý chất thải gây ra ô 
nhiễm môi trường và sức khỏe cộng đồng là rất đáng kể. Chi tiết đánh giá về tình hình 
phát sinh chất thải và các biện pháp quản lý, xử lý các chất thải từ các làng nghề tỉnh 
Vĩnh Phúc được đánh giá, bao gồm:  

2.1. KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ VẤN ĐỀ MÔI 
TRƯỜNG LIÊN QUAN  
 Kết quả điều tra về tình hình sản xuất và công tác quản lý môi trường của các 
làng nghề thuộc đối tượng điều tra của nhiệm vụ này với 27 làng nghề đã được công 
nhận có các ngành nghề truyền thống như: Nhóm làng nghề thủ công mỹ nghệ (mộc, 
mây tre đan, chế tác đá, gốm, cơ kim khí); Nhóm làng nghề tái chế phế liệu (Tái chế 
nhựa; tơ nhựa và tái chế bông vải sợi); Nhóm làng nghề chăn nuôi, trồng cây cảnh và 
nhóm làng nghề chế biến nông sản, bao gồm:  

2.1.1. Nhóm làng nghề thủ công mỹ nghệ (mộc, mây tre đan, chế tác đá, cơ khí) 

2.1.1.1. Nhóm làng nghề Mộc truyền thống 
 Số liệu điều tra về quy mô, công nghệ sản xuất, nhu cầu nhiên liệu, nguyên liệu 
sản phẩm và các vấn đề môi trường đối với 12 làng nghề mộc, bao gồm:  
 a) Làng mộc truyền thống Lũng Hạ - xã Yên Phương, huyện Yên Lạc 

 + Loại hình sản xuất: Sản xuất đồ thờ, hoành phi, câu đối,…, đồ nội thất gia đình 
 + Nguyên vật liệu: Các loại gỗ được mua nhập từ nơi khác chuyển đến (chủ yếu 
là gỗ Gụ, gỗ Dổi, gỗ Mít) 

 + Nhiên liệu: Điện, dầu mỡ tra máy 
 + Hóa chất: Sơn 

 + Máy móc thiết bị: Máy xẻ, máy cưa, máy bào, máy soi, máy lọng, máy chà,… 
 + Nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt, sản xuất: Nước mưa, Nước giếng khoan 
(Chưa có nước máy) 

 + Thực hiện công tác bảo vệ môi trường: 
 - Hệ thống thu gom nước thải: Nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình, nhà xưởng 
được xử lý sơ bộ qua hệ thống bể phốt, bể tự hoại cải tiến, sau đó chảy vào theo hệ 
thống mương thoát nước chung của làng, xã (dài khoảng 21km) trước khi đổ vào 
nguồn tiếp nhận (ao, hồ, sông,…. trong khu vực).  
 - Hệ thống xử lý khí thải sản xuất: Chưa có. Khí thải phát sinh chủ yếu là hơi sơn 
phát sinh trong quá trình phun sơn, tuy nhiên hầu hết các hộ sản xuất phun sơn trực 
tiếp, chưa có phòng sơn riêng. 
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 - Một số đặc điểm, tính chất của làng nghề: Hầu hết các hộ trong làng để làm 
nghề mộc, toàn thôn có hơn 200 hộ thường xuyên làm mộc với hơn 1.200 lao động. 
Thu nhập bình quân đạt khoảng 2.000.000 ÷ 4.000.000 triệu/tháng/người. Hầu hết là 
tận dụng lao động trong nhà. Khó khăn đặt ra cho người dân là đầu ra không ổn định, 
khó khăn trong khâu tiêu Đa số người dân hoạt động ở mặt bằng chật hẹp nên chưa có 
phòng sơn. Trong quá trình sản xuất thải ra một lượng lớn bụi gỗ, mùi sơn, tiếng ồn, 
… 

 + Các vấn đề khác: 
 - Chất thải sinh hoạt: 100% được thu gom theo dịch vụ thu gom tại các hộ gia 
đình. Phương tiện thu gom: 02 xe đẩy. Các hộ dân đóng phí môi trường theo quy định. 
 - Chất thải thông thường: Chủ yếu là mùn cám cưa, vỏ bào sau khi phân loại 
được các hộ dân thu gom về sử dụng làm chất đốt để đun nấu, hoặc thu gom để sản 
xuất nấm ăn. 

 - Vỏ thùng sơn: Bán cho người thu mua sắt vụn. 

 - Sơ chế gỗ: Không sử dụng công nghệ sấy, tẩm gỗ 
 b) Làng mộc truyền thống Vĩnh Đoài - TT Yên Lạc, huyện Yên Lạc: 

 + Loại hình sản xuất: Sản xuất giường, tủ, bàn ghế 

 + Nguyên vật liệu: Các loại gỗ được mua nhập từ nơi khác chuyển đến (chủ yếu 
là gỗ Xoan, gỗ Mít, gỗ Keo) 
 + Nhiên liệu: Điện, dầu mỡ tra máy, đinh 

 + Hóa chất: Sơn, xăng, dung môi, keo dán  

 + Máy móc thiết bị: Máy giang gỗ, máy cuốn gỗ, máy chà, … 
 + Nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt, sản xuất: Nước mưa, Nước giếng khoan 
(Chưa có nước máy) 
 + Thực hiện công tác bảo vệ môi trường:  
 - Hệ thống thu gom nước thải: Nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình, nhà xưởng 
được xử lý sơ bộ qua hệ thống bể phốt, bể tự hoại cải tiến, sau đó chảy vào theo hệ 
thống cống thoát nước chung của làng, xã trước khi đổ vào nguồn tiếp nhận (ao, hồ, 
sông,… trong khu vực). Nguồn tiếp nhận nước thải: Thải trực tiếp ra ao, đầm, … 
 - Hệ thống xử lý khí thải sản xuất: Chưa có. Khí thải phát sinh chủ yếu là hơi sơn 
phát sinh trong quá trình phun sơn, tuy nhiên hầu hết các hộ sản xuất phun sơn trực 
tiếp, chưa có phòng sơn riêng. Cũng như không có hệ thống hút mùi. Một số hộ có đầu 
tư hệ thống hút bụi (03 hộ/10 hộ điều tra), hệ thống bao gồm quạt hút và túi vải lọc bụi 
(có 01 hộ đầu tư lắp đặt thêm hệ thống dập bụi bằng nước).  

 - Chất thải rắn:  
 ○ Đối với chất thải rắn sinh hoạt: tất cả các hộ bố trí thùng chứa rác sinh hoạt 
trong nhà xưởng, rác thải SH hàng ngày được vận chuyển đổ thải. Các hộ đóng phí vệ 
sinh hàng tháng cho thôn, xã. 

 ○ Chất thải rắn sản xuất thông thường: Chủ yếu là mùn cám gỗ được các hộ thu 
gom, chứa trong các bao tải và bán lại cho các cơ sở thu mua để làm nguyên liệu sản 
xuất giấy (bán khoảng 10.000 đồng/bao). Thùng sơn thải: Bán sắt vụn 

 c) Làng mộc truyền thống Vĩnh Đông - TT Yên Lạc, huyện Yên Lạc: 

 + Loại hình sản xuất: Đồ gỗ gia dụng (Giường, Tủ, Bộ bàn ghế ăn,…). 
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 + Nguyên vật liệu: Gỗ thành phẩm các loại: Các loại gỗ được mua nhập từ nơi 
khác chuyển đến (chủ yếu là gỗ Xoan, gỗ Mít, gỗ Lim, Gụ,….) 

 + Nhiên liệu: Điện, dầu mỡ tra máy, đinh 
 + Hóa chất: Xăng, sơn PU, keo dán 

 + Xăng pha sơn PU: 3000 ÷ 5000 lít/năm 
 + Sơn PU: khoảng 5 kg/tháng 

 + Máy móc thiết bị: Máy cưa, máy bào, máy soi, máy khoan tay, máy nén khí, 
máy chà nhám,…. 
 + Nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt, sản xuất: Nước máy, Nước giếng khoan  

 + Thực hiện công tác bảo vệ môi trường:  
 - Hệ thống thu gom nước thải: Nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình, nhà xưởng 
được xử lý sơ bộ qua hệ thống bể phốt, bể tự hoại cải tiến, sau đó chảy vào theo hệ 
thống cống thoát nước chung của làng, xã trước khi đổ vào nguồn tiếp nhận (ao, hồ, 
sông,… trong khu vực). Nguồn tiếp nhận nước thải - Đầm Sáu Vó 
 - Hệ thống xử lý khí thải sản xuất: Chưa có. Khí thải phát sinh chủ yếu là hơi sơn 
phát sinh trong quá trình phun sơn, tuy nhiên hầu hết các hộ sản xuất phun sơn trực 
tiếp, chưa có phòng sơn riêng cũng như không có hệ thống hút mùi. Một số hộ có đầu 
tư hệ thống hút bụi, hệ thống bao gồm quạt hút và túi chứa bụi. 

 - Chất thải rắn: 
 ○ CTRSH: Toàn bộ khối lượng rác thải phát sinh hàng ngày của các cơ sở 
(khoảng 4 kg/ngđ/hộ) được thu gom và chứa trong các thùng chứa rác sinh hoạt trong 
nhà xưởng, rác thải SH được thôn thu gom tại nhà bằng xe đẩy với tần suất thu gom 2 
lần/tuần. Các hộ đóng phí vệ sinh hàng tháng cho thôn (2.000đ/người/tháng).  
 ○ Chất thải rắn sản xuất: Chủ yếu là mùn cám gỗ, mẩu gỗ vụn được các hộ thu 
gom, chứa trong các bao tải và bán lại cho các cơ sở thu mua. Thùng sơn thải - bán sắt 
vụn. 
 d) Làng mộc truyền thống Vĩnh Trung - TT Yên Lạc, huyện Yên Lạc: 

 + Loại hình sản xuất: Đồ gỗ gia dụng 
 + Nguyên vật liệu: Gỗ thành phẩm các loại: Các loại gỗ được mua nhập từ nơi 
khác chuyển đến và đã được xẻ thành tấm (chủ yếu là gỗ Xoan, gỗ Sồi,…..) 

 + Nhiên liệu: Điện, dầu mỡ tra máy, đinh 
 + Hóa chất: Xăng pha sơn PU, Sơn PU, keo dán  
 + Máy móc thiết bị: Máy cưa, máy bào, máy khoan bàn, máy khoan tay, máy chà 
nhám, máy tăng, máy nén khí,… 

 + Nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt, sản xuất: Nước máy 
 + Hệ thống thu gom nước thải: Nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình, nhà xưởng 
được xử lý sơ bộ qua hệ thống bể phốt, bể tự hoại cải tiến, sau đó chảy vào theo hệ 
thống cống thoát nước chung của làng, xã trước khi đổ vào nguồn tiếp nhận của khu 
vực. Nguồn tiếp nhận nước thải: Đầm Sáu Vó. 
 + Hệ thống xử lý khí thải sản xuất: Chưa có. Khí thải phát sinh chủ yếu là hơi 
sơn phát sinh trong quá trình phun sơn, tuy hầu hết các hộ sản xuất có phòng sơn riêng 
nhưng không có hệ thống xử lý mùi. Một số hộ có đầu tư hệ thống hút bụi (03 hộ/10 
hộ điều tra), hệ thống hầu hết chỉ bao gồm quạt hút, không có túi vải lọc bụi (thải trực 
tiếp ra môi trường). 
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 + Chất thải rắn: 

 - Chất thải rắn sinh hoạt: tất cả các hộ bố trí thùng chứa rác sinh hoạt trong nhà 
xưởng, rác thải SH được thu gom tại hộ gia đình với tần suất 2 lần/tuần. Các hộ đóng 
phí vệ sinh hàng tháng cho thôn, xã. 
 - Chất thải rắn sản xuất thông thường: Chủ yếu là mùn cám gỗ, mẩu gỗ vụn được 
các hộ thu gom và bán cho các nơi thu mua. 

 - Thùng sơn thải: Bán sắt vụn 

 + Thông tin khác:  
 - Điện: Tiền điện sử dụng cho sản xuất khoảng 5 triệu đồng/tháng 
 - Doanh thu khoảng 8 – 9 triệu/tháng, trong đó giá bán các loại sản phẩm: Tủ 
khoảng 4 – 5 triệu/chiếc; Giường khoảng 1,8 – 2 triệu/bộ; Bộ bàn ăn 4 -5 triệu/bộ.  

 - Sản phẩm được tiêu thụ trong cả nước 
 - Mùn cưa, gỗ vụn đem bán lại cho đơn vị thu mua. 

 e) Làng mộc truyền thống Vĩnh Tiên - TT Yên Lạc, huyện Yên Lạc: 

 + Loại hình sản xuất: Gia công nội thất (Làm các sản phẩm nội thất thô) và xẻ gỗ 
 + Nguyên vật liệu: Gỗ thành phẩm các loại và gỗ cây: Các loại gỗ được mua 
nhập từ nơi khác chuyển đến (chủ yếu là gỗ Xoan, gỗ Mít, gỗ Sồi, Xà cừ,….)  

 + Nhiên liệu: Điện, dầu mỡ tra máy, đinh 

 + Hóa chất: Xăng pha sơn PU, keo dán  
 + Máy móc thiết bị: Máy cưa, máy xẻ, máy bào, máy soi, máy khoan tay,… 

 + Nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt, sản xuất: Nước máy 
 + Hệ thống thu gom nước thải: Nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình, nhà xưởng 
được xử lý sơ bộ qua hệ thống bể phốt, bể tự hoại cải tiến, sau đó chảy vào theo hệ 
thống cống thoát nước chung của làng, xã trước khi đổ vào nguồn tiếp nhận của khu 
vực. Nguồn tiếp nhận nước thải: Đầm Sáu Vó, Ao Cổng Bốt 
 + Hệ thống xử lý khí thải sản xuất: Chưa có. Khí thải phát sinh chủ yếu là hơi 
sơn phát sinh trong quá trình phun sơn, hầu hết các hộ sản xuất không có phòng sơn 
riêng biệt, chủ yếu là sơn trực tiếp ngoài trời. Một số hộ có đầu tư hệ thống hút bụi, hệ 
thống hầu hết chỉ bao gồm quạt hút, không có túi vải lọc bụi (thải trực tiếp ra môi 
trường). 

 + Chất thải rắn: 
 - Chất thải rắn sinh hoạt: tất cả các hộ bố trí thùng chứa rác sinh hoạt trong nhà 
xưởng, rác thải SH hàng ngày được vận chuyển đổ thải. Các hộ đóng phí vệ sinh hàng 
tháng cho thôn, thị trấn. 

 - Chất thải rắn sản xuất: Chủ yếu là mùn cám gỗ, gỗ vụn được các hộ thu gom, 
chứa trong các bao tải và bán lại cho các cơ sở thu mua. Thùng sơn thải - bán sắt vụn.  
 + Các vấn đề khác:  

 - Điện: Tiền điện sử dụng cho sản xuất khoảng 5 triệu đồng/tháng 
 - Sản phẩm được tiêu thụ trong cả nước 

 - Mùn cưa, gỗ vụn đem bán lại cho đơn vị thu mua. 
 f) Làng mộc truyền thống Hợp Lễ - TT Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên: 

 + Loại hình sản xuất: Đồ gỗ mỹ nghệ, kinh doanh các sản phẩm đồ gỗ 
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 + Quy mô và chủng loại sản phẩm: Bàn ghế, giường tủ, đồ mỹ nghệ,…. Kinh 
doanh buôn bán các loại sản phẩm đồ gỗ. 

 + Nguyên vật liệu: Gỗ thành phẩm các loại 
 + Nhiên liệu: Điện, dầu mỡ tra máy, đinh 

 + Hóa chất: sơn PU, keo dán  
 + Máy móc thiết bị: Máy cưa, máy đục, máy bào, máy soi, máy khoan tay, máy 
chà nhám, máy tăng,.… 

 + Nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt, sản xuất: Nước máy, Nước giếng khoan 
 + Hệ thống thu gom nước thải: Nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình, nhà xưởng 
được xử lý sơ bộ qua hệ thống bể phốt, bể tự hoại cải tiến, sau đó chảy vào theo hệ 
thống cống thoát nước chung của thị trấn trước khi đổ vào nguồn tiếp nhận của khu 
vực. Nguồn tiếp nhận nước thải: Ao, hồ, kênh. 
 + Hệ thống xử lý khí thải sản xuất: Chưa có. Khí thải phát sinh chủ yếu là hơi 
sơn phát sinh trong quá trình phun sơn, tuy hầu hết các hộ sản xuất chưa có phòng sơn 
riêng. 
 + Chất thải rắn: 

 - Chất thải rắn sinh hoạt: tất cả các hộ bố trí thùng chứa rác sinh hoạt trong nhà 
xưởng, rác thải SH được thôn thu gom tại nhà bằng xe đẩy với tần suất thu gom 2 
lần/tuần. Các hộ đóng phí vệ sinh hàng tháng cho tổ dân phố. 
 - Chất thải rắn sản xuất: Chủ yếu là gỗ vụn, mùn cám gỗ được các hộ thu gom, 
chứa trong các bao tải và bán lại cho các cơ sở thu mua. Khối lượng trung bình khoảng 
100 – 150 kg/tháng. Thùng sơn thải: Bán sắt vụn 
 + Các vấn đề khác: 

 - Điện: Tiền điện sử dụng cho sản xuất khoảng 5 triệu đồng/tháng 
 - Sản phẩm được tiêu thụ trong cả nước 

 - Mùn cưa, gỗ vụn đem bán lại cho đơn vị thu mua. 
 g) Làng mộc truyền thống Yên Lan - TT Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên: 

 + Loại hình sản xuất: Đồ gỗ nội thất (Giường, tủ, ghế, bàn thờ,…) 

 + Nguyên vật liệu: Gỗ thành phẩm các loại (gỗ Lim, Xoan,…) 
 + Nhiên liệu: Điện, dầu mỡ tra máy 

 + Hóa chất: sơn PU, keo dán  
 + Máy móc thiết bị: Máy cưa, máy bào, máy đục, máy tiện, máy khoan tay,… 

 + Nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt, sản xuất: Nước giếng khoan 
 + Hệ thống thu gom nước thải: Nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình, nhà xưởng 
được xử lý sơ bộ qua hệ thống bể phốt, bể tự hoại cải tiến, sau đó chảy vào theo hệ 
thống cống thoát nước chung của khu vực. Nguồn tiếp nhận nước thải: Hệ thống thoát 
nước chung của thị trấn. 

 + Hệ thống xử lý khí thải sản xuất: Hầu hết chưa có. Khí thải phát sinh chủ yếu là 
hơi sơn phát sinh trong quá trình phun sơn, hầu hết các hộ sản xuất chưa có phòng sơn 
riêng, chủ yếu sơn ngoài trời hoặc đi thuê sơn. Trong số khảo sát, có 01 hộ đã đầu tư 
hệ thống lò hút sơn để xử lý (tiền đầu tư ban đầu 24 triệu/lò xử lý sơn, rộng khoảng 
5m2) và có hệ thống hút bụi có túi vải lọc bụi. Bụi sau khi được thu gom được bán lại 
(500 đồng/kg). 
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 + Chất thải rắn: 

 - Chất thải rắn sinh hoạt: Khối lượng phát sinh khoảng 1 – 2 kg/hộ/ngày, tất cả 
các hộ bố trí thùng chứa rác sinh hoạt trong nhà xưởng, rác thải SH được thôn thu gom 
tại nhà bằng xe đẩy với tần suất thu gom 2 lần/tuần. Các hộ đóng phí vệ sinh hàng 
tháng cho tổ dân phố. 
 - Chất thải rắn sản xuất: Chủ yếu là gỗ vụn, mùn cám gỗ, bụi gỗ được các hộ thu 
gom và bán lại cho người thu mua tại chỗ. Khối lượng trung bình khoảng 300 – 500 
kg/tháng. Thùng sơn thải: Bán sắt vụn 
 + Thông tin khác: Tiền điện sử dụng cho sản xuất khoảng 1- 3 triệu 
đồng/tháng/hộ; Thu nhập trung bình khoảng 8 – 10 triệu/tháng/hộ. Sản phẩm được tiêu 
thụ trong cả nước. Mùn cưa, gỗ vụn đem bán lại cho đơn vị thu mua. 

 h) Làng mộc truyền thống Xuân Lãng - TT Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên: 
 + Loại hình sản xuất: Đồ gỗ nội thất, đồ thờ 

 + Nguyên vật liệu: Gỗ thành phẩm các loại (chủ yếu là gỗ Hương đỏ, gỗ Mít, gỗ 
Gụ,…) 
 + Nhiên liệu: Điện, dầu máy 

 + Hóa chất: Không sử dụng 
 + Máy móc thiết bị: Các loại máy móc thiết bị đặc trưng để sản xuất đồ gỗ nội 
thất và đồ thờ (Máy cưa, máy xẻ, máy đục, máy tiện, máy bào, máy mài, máy nén 
khí,…) 

 + Nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt, sản xuất: Nước máy và nước giếng khoan 
 + Hệ thống thu gom nước thải: Nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình, nhà xưởng 
được xử lý sơ bộ qua hệ thống bể phốt, bể tự hoại cải tiến, sau đó chảy vào theo hệ 
thống cống thoát nước chung của khu phố trước khi đổ vào nguồn tiếp nhận của khu 
vực. Nguồn tiếp nhận nước thải: Hệ thống cống thoát nước chung của Thị trấn 
 + Hệ thống xử lý khí thải sản xuất: Hầu hết chưa có hệ thống xử lý khí thải. Khí 
thải phát sinh chủ yếu từ các loại máy móc thiết bị sản xuất, tuy nhiên lượng khí thải 
phát sinh không đáng kể, các hộ không đầu tư hệ thống xử lý, chỉ có quạt hút thông gió 
bố trí trong nhà xưởng. Các hộ sản xuất không thực hiện phun quét sơn sản phẩm tại 
xưởng, thuê cơ sở chuyên về sơn để phun sơn các sản phẩm và các chi tiết nhỏ. 

 + Chất thải rắn: 
 - Chất thải rắn sinh hoạt: Khối lượng phát sinh khoảng 1 – 2 kg/hộ/ngày, tất cả 
các hộ bố trí thùng chứa rác sinh hoạt trong nhà xưởng, rác thải SH được thôn thu gom 
tại nhà bằng xe đẩy với tần suất thu gom 2 lần/tuần. Các hộ đóng phí vệ sinh hàng 
tháng cho tổ dân phố (3.000đ/người/tháng).  
 - Chất thải rắn sản xuất: Chủ yếu là mùn cám gỗ, mẩu gỗ vụn được các hộ bán lại 
cho những cơ sở thu mua về làm nhiên liệu cho lò đốt.  
 + Các vấn đề khác: Tiền điện sử dụng cho sản xuất trung bình khoảng 700.000 – 
1,5 triệu đồng/tháng. Thu nhập khoảng 8 - 10 triệu/tháng/hộ. Sản phẩm được tiêu thụ 
trong cả nước. Mùn cưa, gỗ vụn đem bán lại cho đơn vị thu mua. 
 i) Làng mộc truyền thống Văn Giang - xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường: 

 + Loại hình sản xuất: Giường, tủ, sập, trường, bàn, ghế, đồ thờ…. các loại 

 + Nguyên vật liệu: Gỗ thành phẩm các loại (khoảng 10 – 20 m3/năm) 
 + Nhiên liệu: Điện, dầu mỡ tra máy, đinh 
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 + Hóa chất: sơn PU (100 – 150 lít/năm) 

 + Máy móc thiết bị: Các loại máy móc thiết bị đặc trưng để sản xuất đồ gỗ nội 
thất và đồ thờ (Máy cưa, máy xẻ, máy đục, máy tiện, máy bào, máy mài, máy chà 
nhám, máy khoan, máy tăng, máy vanh, máy nén khí,…) 
 + Nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt, sản xuất: Nước giếng khoan (khoảng 1-3 
m3/hộ/ngđ) 

 + Hệ thống thu gom nước thải: Nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình, nhà xưởng 
được xử lý sơ bộ qua hệ thống bể phốt, bể tự hoại cải tiến, sau đó chảy vào theo hệ 
thống cống thoát nước chung của làng, xã trước khi đổ vào nguồn tiếp nhận của khu 
vực là các kênh mương. Kênh chứa nước thải chảy qua khu dân cư quá ô nhiễm, bốc 
mùi hôi thối khó chịu ảnh hưởng tới đời sống của người dân. Nguồn tiếp nhận nước 
thải: Sông Hồng. 
 + Hệ thống xử lý khí thải sản xuất: Chưa có. Khí thải phát sinh chủ yếu là hơi 
sơn phát sinh trong quá trình phun sơn, có một số hộ sản xuất có phòng sơn riêng 
nhưng không có hệ thống xử lý, còn lại hầu hết là không có phòng sơn. Một số hộ có 
đầu tư hệ thống hút bụi, bụi được thu gom và bán lại (10.000đ/20kg).  

 + Chất thải rắn: 

 - Chất thải rắn sinh hoạt: Khối lượng phát sinh khoảng 1 – 2 kg/hộ/ngày, tất cả 
các hộ bố trí thùng chứa rác sinh hoạt trong nhà xưởng, rác thải SH được thôn thu gom 
tại nhà bằng xe đẩy với tần suất thu gom 3 lần/tuần. Các hộ đóng phí vệ sinh môi 
trường hàng tháng cho thôn, xã (mức thu phí 2.000đ/người/tháng).  
 - Chất thải rắn sản xuất: Chủ yếu là mùn cám gỗ, mẩu gỗ vụn được các hộ bán lại 
cho những cơ sở thu mua về làm nhiên liệu cho lò đốt (giá bán khoảng 10.000đ/20kg). 
Thùng sơn thải: Bán sắt vụn 
 + Các vấn đề khác: Tiền điện sử dụng cho sản xuất khoảng 1 - 2 triệu 
đồng/tháng. Doanh thu khoảng 10 – 30 triệu/hộ/tháng. Sản phẩm được tiêu thụ trong 
cả nước (bán buôn và bán lẻ). Mùn cưa, gỗ vụn đem bán lại cho đơn vị thu mua.  

 j) Làng mộc truyền thống Văn Hà - xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường:  

 + Loại hình sản xuất: Đồ thờ và Đồ gỗ gia dụng  
 + Nguyên vật liệu: Gỗ các loại, như: Gỗ Xoan, Mít, Gụ,… (khoảng 10 ÷ 40 
m3/hộ/năm). 
 + Nhiên liệu: Điện 

 + Hóa chất: sơn PU (100 – 150 lít/hộ/năm) 
 + Máy móc thiết bị: Các loại máy móc thiết bị đặc trưng để sản xuất đồ gỗ nội 
thất và đồ thờ (Máy cưa, máy xẻ, máy đục, máy tiện, máy bào, máy mài, máy chà 
nhám, máy khoan, máy tăng, máy vanh, máy nén khí,…) 
 + Nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt, sản xuất: Nước giếng khoan, nước mưa 
 + Hệ thống thu gom nước thải: Nước thải sinh hoạt và sản xuất từ các hộ gia 
đình, nhà xưởng được xử lý sơ bộ qua hệ thống bể phốt, bể tự hoại cải tiến, sau đó 
chảy vào theo hệ thống cống thoát nước chung của làng, xã trước khi đổ vào nguồn 
tiếp nhận của khu vực là các kênh mương, ao, hồ. Kênh chứa nước thải chảy qua khu 
dân cư quá ô nhiễm, bốc mùi hôi thối khó chịu ảnh hưởng tới đời sống của người dân. 
Nguồn tiếp nhận nước thải: Hệ thống kênh, mương của làng. 
 + Hệ thống xử lý khí thải sản xuất: Chưa có. Khí thải phát sinh chủ yếu là hơi 
sơn phát sinh trong quá trình phun sơn, có một số hộ sản xuất có phòng sơn riêng 
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nhưng không có hệ thống xử lý, còn lại hầu hết là không có phòng sơn. Một số hộ có 
đầu tư hệ thống hút bụi, bụi được thu gom và bán lại (10.000đ/20kg). 

 + Chất thải rắn: 
 - Chất thải rắn sinh hoạt: Khối lượng phát sinh khoảng 1 ÷ 2 kg/hộ/ngày, tất cả 
các hộ bố trí thùng chứa rác sinh hoạt trong nhà xưởng, rác thải SH được thôn thu gom 
tại nhà bằng xe đẩy với tần suất thu gom 3 lần/tuần. Các hộ đóng phí vệ sinh môi 
trường hàng tháng 2.000đ/người/tháng. 
 - Chất thải rắn sản xuất: Chủ yếu là mùn cám gỗ, mẩu gỗ vụn được các hộ bán lại 
cho những cơ sở thu mua về làm nhiên liệu cho lò đốt (giá bán khoảng 10.000đ/20kg). 
Thùng sơn thải: Bán sắt vụn 
 + Các vấn đề khác: Tiền điện sử dụng cho sản xuất khoảng 1 - 2 triệu 
đồng/tháng. Doanh thu khoảng 10 – 30 triệu/hộ/tháng. Sản phẩm được tiêu thụ trong 
cả nước (bán buôn và bán lẻ). Mùn cưa, gỗ vụn đem bán lại cho đơn vị thu mua. 

  k) Làng mộc truyền thống Thủ Độ - xã An Tường, huyện Vĩnh Tường: 

 + Loại hình sản xuất: Đồ gỗ gia dụng, nội thất 
 + Nguyên vật liệu: Gỗ thành phẩm các loại: Các loại gỗ được mua nhập từ nơi 
khác chuyển đến (chủ yếu là gỗ Xoan, gỗ Mít, gỗ Lim, Gụ,….). Một số hộ nhập gỗ cây 
về và thuê xẻ. 

 + Nhiên liệu: Điện, dầu mỡ tra máy, xăng,… Hóa chất: sơn PU, keo dán  
 + Máy móc thiết bị: Máy cưa, máy bào, máy đục, máy xẻ máy khoan, máy chà 
nhám, máy nén khí,… 

 + Nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt, sản xuất: Nước giếng khoan 
 + Hệ thống thu gom nước thải: Nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình, nhà xưởng 
được xử lý sơ bộ qua hệ thống bể phốt, bể tự hoại cải tiến, sau đó chảy vào theo hệ 
thống cống thoát nước chung của làng, xã trước khi đổ vào nguồn tiếp nhận của khu 
vực. Nguồn tiếp nhận nước thải: Kênh, ao, hồ trong khu vực. 
 + Hệ thống xử lý khí thải sản xuất: Chưa có. Khí thải phát sinh chủ yếu là hơi 
sơn phát sinh trong quá trình phun sơn, hầu hết các hộ sản xuất không có phòng sơn 
riêng, sơn trực tiếp ngoài trời. Một số hộ có đầu tư hệ thống hút bụi, hệ thống hầu hết 
chỉ bao gồm quạt hút, không có túi vải lọc bụi (thải trực tiếp ra môi trường). 

 + Chất thải rắn: 
 - Chất thải rắn sinh hoạt: Toàn bộ khối lượng rác thải phát sinh hàng ngày của 
các cơ sở được thu gom và chứa trong các thùng chứa rác sinh hoạt trong nhà xưởng, 
rác thải SH được thôn, xã thu gom tại nhà bằng xe đẩy với tần suất thu gom 2 lần/tuần. 
Các hộ đóng phí vệ sinh hàng tháng với mức 2.000đ/người/tháng. 
 - Chất thải rắn sản xuất: Chủ yếu là mùn cưa, vỏ bìa gỗ, gỗ vụn được các hộ thu 
gom bán lại (khối lượng phát sinh trung bình khoảng 100 ÷ 300 kg/tháng). Thùng sơn 
thải: Bán sắt vụn 

 l) Làng mộc truyền thống Bích Chu - xã An Tường, huyện Vĩnh Tường: 

 + Loại hình sản xuất: Đồ gỗ gia dụng, nội thất 
 + Nguyên vật liệu: Gỗ thành phẩm các loại: Các loại gỗ được mua nhập từ nơi 
khác chuyển đến (chủ yếu là gỗ Xoan, gỗ Mít, Keo, Bạch Đàn,….). Một số hộ nhập gỗ 
cây về và thuê xẻ. 
 + Nhiên liệu: Điện, dầu mỡ tra máy, xăng,… 
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 + Hóa chất: sơn PU (khoảng 100 ÷ 120 lít/hộ/tháng) 

 + Máy móc thiết bị: Máy cưa, máy bào, máy đục, máy xẻ máy khoan, máy chà 
nhám, máy nén khí,… 
 + Nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt, sản xuất: Nước giếng khoan 
 + Hệ thống thu gom nước thải: Nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình, nhà xưởng 
được xử lý sơ bộ qua hệ thống bể phốt, bể tự hoại cải tiến, sau đó chảy vào theo hệ 
thống cống thoát nước chung của làng, xã trước khi đổ vào nguồn tiếp nhận của khu 
vực. Nguồn tiếp nhận nước thải: Kênh, ao, hồ trong khu vực. 
 + Hệ thống xử lý khí thải sản xuất: Chưa có. Khí thải phát sinh chủ yếu là hơi 
sơn phát sinh trong quá trình phun sơn, hầu hết các hộ sản xuất không có phòng sơn 
riêng, sơn trực tiếp ngoài trời. Một số hộ có đầu tư hệ thống hút bụi, hệ thống hầu hết 
chỉ bao gồm quạt hút, không có túi vải lọc bụi (thải trực tiếp ra môi trường). 
 + Chất thải rắn: 

 - Chất thải rắn sinh hoạt: Toàn bộ khối lượng rác thải phát sinh hàng ngày của 
các cơ sở được thu gom và chứa trong các thùng chứa rác sinh hoạt trong nhà xưởng, 
rác thải SH được thôn, xã thu gom tại nhà bằng xe đẩy với tần suất thu gom 2 lần/tuần. 
Các hộ đóng phí vệ sinh hàng tháng với mức phí 2.000đ/người/tháng. 
 - Chất thải rắn sản xuất: Chủ yếu là mùn cưa, vỏ bìa gỗ, gỗ vụn được các hộ thu 
gom và bán lại cho các hộ chuyên thu mua. Thùng sơn thải: Bán sắt vụn 
 + Các vấn đề khác: Làng nghề mật độ quá dày. Làng nghề bị ô nhiễm khá 
nghiêm trọng (bụi bẩn), do hầu hết các hộ chưa có hệ thống xử lý hoặc hệ thống xử lý 
quá đơn giản. Làng nghề mới phát triển khoảng 20 – 30 năm trở lại đây. Đề nghị tập hợp 
các hộ sản xuất lại 1 chỗ cách xa thôn xóm để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe người dân. 

 Xử lý bụi gỗ, bụi sơn tại các làng nghề mộc: 
 Được sự quan tâm của tỉnh, Dự án "Hỗ trợ nhân rộng mô hình xử lý bụi gỗ, bụi 
sơn tại các làng nghề mộc" giai đoạn 2015 - 2016 được triển khai ở 5 xã, thị trấn. Sau 
khi hoàn thành, dự án đã góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở các làng nghề.  

 Dự án có tổng mức đầu tư hơn 5 tỷ đồng, do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 
thuật tỉnh Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư. Hình thức đầu tư là ngân sách tỉnh hỗ trợ trực 
tiếp một phần kinh phí cho hộ sản xuất xây lò xử lý bụi gỗ, bụi sơn. Cụ thể, với giá trị 
xây dựng là 24 triệu đồng/lò, người dân được tỉnh hỗ trợ 8 triệu đồng/lò. Dự án được 
triển khai thí điểm tại 5 xã, thị trấn gồm: Thị trấn Thanh Lãng (Bình Xuyên); thị trấn 
Yên Lạc, xã Yên Phương (Yên Lạc), xã Lý Nhân, xã An Tường (Vĩnh Tường). 
 Sau 2 năm triển khai dự án (2015 – 2016), có 180 lò hút bụi được xây dựng, lắp 
đặt tại 12 làng nghề ở 5 xã, thị trấn (mỗi làng nghề 15 lò). Sau nghiệm thu, chủ đầu tư 
đã thanh toán kinh phí hỗ trợ cho các hộ sản xuất mộc tham gia dự án với tổng kinh 
phí gần 1,5 tỷ đồng. 100% số lò xây dựng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và vận hành tốt. 
Khi sử dụng, lò hút đã góp phần giảm thiểu được từ 80 - 90% lượng bụi gỗ, bụi sơn 
thải ra môi trường. Ngoài ra, hệ thống xử lý còn có nhiều ưu điểm như: Dễ vận hành, 
chi phí thấp, độ bền cao... nên nhiều hộ tích cực đăng ký tham gia chương trình, góp 
phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án. Hệ thống đến nay vẫn hoạt động hiệu quả, 
không những xử lý tốt bụi gỗ, bụi sơn mà còn giúp người dân có điều kiện tận dụng 
bụi gỗ làm chất đốt, phân hữu cơ.  
 Quy trình công nghệ sản xuất: 

 



  BÁO CÁO TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI LÀNG NGHỀ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

73 

 
Hình 2. 11. Quy trình công nghệ sản xuất đồ mộc của các làng nghề mộc truyền thống 

 

2.1.1.2. Nhóm làng nghề truyền thống Mây tre đan 
 a) Làng mây tre đan Thôn Mới - xã Cao Phong, huyện Sông Lô 

 + Loại hình sản xuất: Mây tre đan và mây tre đan xuất khẩu 

 + Quy mô công trình nhà xưởng: 10 cơ sở được khảo sát, trong đó: 
 + Nguyên vật liệu: Mây, sợi mây (Được nhập từ nơi khác về) 

 + Nhiên liệu: Điện 
 + Hóa chất: Diêm sinh khoảng 2kg/hộ/tháng (24kg/hộ/năm); Lưu huỳnh 12 
kg/năm/hộ. 
 + Máy móc thiết bị: Các loại máy móc thiết bị đặc trưng để sản xuất: Máy tuốt, 
máy chẻ,… 
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 + Nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt, sản xuất: Nước giếng khoan, chủ yếu phục 
vụ cho đời sống sinh hoạt của các cơ sở. Ngoài ra, những cơ sở sản xuất các mặt hàng 
từ tre, sử dụng ao của gia đình để ngâm tre, tre được ngâm khoảng 7 – 10 ngày trước 
khi sử dụng. 
 + Hệ thống thu gom nước thải: Nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình, nhà xưởng 
được xử lý sơ bộ qua hệ thống bể phốt, bể tự hoại cải tiến, sau đó chảy vào theo hệ 
thống cống thoát nước chung của làng, xã trước khi đổ vào nguồn tiếp nhận của khu 
vực là sông Lô.  
 + Hệ thống xử lý khí thải sản xuất: Không có. Khí thải phát sinh chủ yếu là hơi, 
mùi diêm sinh và lưu huỳnh trong quá trình ủ, sấy nguyên liệu để chống mốc. Tuy 
nhiên do các cơ sở thực hiện quá trình ủ diêm sinh và sấy bằng lưu huỳnh đều thực 
hiện trong kho kín có phủ bạt cho nên mức độ ô nhiễm không khí gần như không có. 
 + Chất thải rắn: 

 - Chất thải rắn sinh hoạt: Khối lượng phát sinh khoảng 2 – 5 kg/hộ/ngày, tất cả 
các hộ bố trí thùng chứa rác sinh hoạt trong nhà xưởng, rác thải SH được thôn thu gom 
tại nhà bằng xe cơ giới với tần suất thu gom 3 lần/tuần. Các hộ đóng phí vệ sinh hàng 
tháng 3.000đ/người/tháng). 
 - Chất thải rắn sản xuất: Chủ yếu là vỏ mây, đầu mẩu tre, …. Được tận dụng để 
đun nấu. 
 + Các vấn đề khác: Điện sử dụng cho sản xuất khoảng 100 - 300 KW/tháng. 200 
– 300 sản phẩm/ tháng. Sản phẩm được tiêu thụ trong cả nước và xuất khẩu 

 b) Làng nghề mây tre đan Xuân Lan - xã Văn Quán, huyện Lập Thạch: 
 + Loại hình sản xuất: Mây tre đan 
 + Nguyên vật liệu: Mây, tre chủ yếu từ vườn nhà, khi thiếu mua thêm từ nơi 
khác. (Tre: khoảng 100 ÷ 300 cây/năm/cơ cở; Mây: khoảng 20 ÷ 30 kg/năm/cơ sở). 

 + Nhiên liệu: Điện 
 + Hóa chất: Không sử dụng hóa chất 

 + Máy móc thiết bị: Không có 
 + Nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt, sản xuất: Nước giếng khoan, chủ yếu phục 
vụ cho đời sống sinh hoạt của các cơ sở. Ngoài ra, những cơ sở sản xuất các mặt hàng 
từ tre, sử dụng ao của gia đình để ngâm tre, tre được ngâm khoảng 7 – 10 ngày trước 
khi sử dụng. 
 + Hệ thống thu gom nước thải: Nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình, nhà xưởng 
được xử lý sơ bộ qua hệ thống bể phốt, bể tự hoại cải tiến, sau đó chảy vào theo hệ 
thống cống thoát nước chung của làng, xã trước khi đổ vào nguồn tiếp nhận của khu 
vực là hệ thống ao, hồ. 
 + Hệ thống xử lý khí thải sản xuất: Không có.  

 + Chất thải rắn: 
 - Chất thải rắn sinh hoạt: Khối lượng phát sinh khoảng 2 – 3 kg/hộ/ngày, tất cả 
các hộ bố trí thùng chứa rác sinh hoạt trong nhà, rác thải SH được thu gom tập trung 
tại bãi rác của thôn, sau đó sẽ được HTX thu gom đưa về xử lý (đốt hoặc chon lấp) tại 
bãi rác của xã với tần suất thu gom 3 lần/tuần. Các hộ đóng phí vệ sinh hàng tháng cho 
thôn, xã (2.000đ/người/tháng).  
 - Chất thải rắn sản xuất: Chủ yếu là vỏ mây, đầu mẩu tre, bụng tre, phôi vót,…. 
được tận dụng để đun nấu. 
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 c) Làng nghề mây tre đan truyền thống thôn Nhật Tân, xă Văn Quán, huyện Lập 
Thạch:  
 + Loại hình sản xuất: Mây tre đan thủ công phục vụ nhu cầu chăn nuôi, sản xuất 
(Lồng gà, bu gà, rọ lợn,…). 

 + Nguyên vật liệu: Mây, tre 
 + Nhiên liệu: Không có 

 + Hóa chất: Không có 

 + Máy móc thiết bị: Không có 
 + Nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt: Nước giếng khoan và nước giếng đào để 
phục vụ cho đời sống sinh hoạt của các cơ sở. 
 + Hệ thống thu gom nước thải: Nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình được xử lý 
sơ bộ qua hệ thống bể phốt, bể tự hoại cải tiến, sau đó chảy vào theo hệ thống cống 
thoát nước chung của làng, xã trước khi thải ra mương, sông khu vực. 

 + Hệ thống xử lý khí thải sản xuất: Không có, các hộ gia đình sản xuất dùng tre 
tươi, không ngâm.  
 + Chất thải rắn: 
 - Chất thải rắn sinh hoạt: Các hộ được bố trí thùng chứa rác sinh hoạt trong nhà, 
rác thải SH được thu gom tập trung tại bãi rác của thôn, sau đó sẽ được HTX thu gom 
đưa về xử lý (đốt hoặc chon lấp) tại bãi rác của xã với tần suất thu gom 3 lần/tuần. Các 
hộ đóng phí vệ sinh hàng tháng cho thôn, xã (2.000đ/người/tháng). 

 - Chất thải rắn sản xuất: Chủ yếu là vỏ mây, đầu mẩu tre, bụng tre, phôi vót,…. 
được tận dụng để đun nấu. 
 + Các vấn đề khác:  

 - Trước kia làng nghề chuyên sản xuất giát giường. 
 - Nguyên liệu chủ yếu được mua ở làng và một số làng lân cận (1 năm khoảng 4 
triệu tiền nguyên vật liệu). 1 cây tre làm ra khoảng 10 cái lồng gà, 1 cái lồng gà bán 
khoảng 20.000 ÷ 25.000 đồng. Một người làm khoảng 10 cái bu gà/ngày. 

 - Nguyên liệu không ngâm. 

 - Sản phẩm được bán khắp cả nước. 
 - Hiện tại các sản phẩm hoàn toàn là làm thủ công, không sử dụng máy móc. 
Người dân mong muốn được hỗ trợ máy chẻ tre. Cũng như mong muốn được hỗ trợ 
vốn để mở rộng sản xuất. 

 d) Làng mây tre đan truyền thống Triệu Xá, xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch: 
 + Địa chỉ: xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch 

 + Loại hình sản xuất: Mây tre đan (Thúng, mủng, rổ, rá, nong, nia,….) 

 + Nguyên vật liệu: Mây, Tre (Được mua nhập từ nơi khác về) 
 + Nhiên liệu: Điện 

 + Hóa chất: Không  

 + Máy móc thiết bị: Không sử dụng máy móc thiết bị, làm thủ công. 

 + Nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt: Nước giếng khoan, nước giếng khơi. 
 + Hệ thống thu gom nước thải: Nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình, nhà xưởng 
được xử lý sơ bộ qua hệ thống bể phốt, bể tự hoại cải tiến, sau đó chảy vào theo hệ 
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thống cống thoát nước chung của làng, xã. Nguồn tiếp nhận nước thải: Sông, kênh 
mương. 
 + Hệ thống xử lý khí thải sản xuất: Không có. Khí thải phát sinh chủ yếu là khói 
phát sinh trong quá trình ủ khói khi làm mủng. Thời gian ủ khói khoảng 30 phút/lần ủ. 

 + Chất thải rắn: 
 - Chất thải rắn sinh hoạt: Tất cả các hộ bố trí thùng chứa rác sinh hoạt trong nhà 
xưởng, rác thải SH được thôn thu gom tại nhà bằng xe cơ giới, xe đẩy với tần suất thu 
gom 3 lần/tuần và đem chôn lấp, xử lý tại bãi rác của địa phương. Các hộ đóng phí vệ 
sinh hàng tháng cho tổ dân phố (3.000đ/người/tháng) 
 - Chất thải rắn sản xuất: Chủ yếu là vỏ mây, đầu mẩu tre, bụng tre, phôi vót, …. 
được tận dụng để đun nấu hoặc ủ khói mủng. 
 + Các vấn đề khác: Nhân công làm tranh thủ khi có thời gian rảnh. Rác thải từ tre 
được thu gom, sử dụng vào đan các sản phẩm làm hàng mẫu. Sản phẩm được tiêu thụ 
trong cả nước và xuất khẩu. 

 Công nghệ sản xuất: 

 
Hình 2. 12. Quy trình công nghệ sản xuất đồ mộc của các làng nghề mộc truyền thống 

2.1.1.3. Làng nghề đá truyền thống Hải Lựu  

 + Loại hình sản xuất: Chế tác đá, cắt đá thành phẩm cho xây dựng, sản xuất 
tượng đá, bia đá, điêu khắc đá,  

 + Nguyên vật liệu: Đá được khai thác tại mỏ đá của thôn hoặc của nhà, khoảng 
200 m3/năm. Đá thành phẩm được nhập từ nơi khác về.  
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 + Nhiên liệu: Nước, Điện 

 + Hóa chất: Không sử dụng 
 + Máy móc thiết bị: Các loại máy móc thiết bị đặc trưng để sản xuất: Máy xẻ đá, 
Máy cắt, Máy mài bàn, Máy khoan để bàn, Máy mài tay, Máy đục, cầu trục, ba lăng 
xích,….  
 + Nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt, sản xuất:  

 - Nước sinh hoạt: Nước máy 
 - Nước sản xuất: Nước giếng khoan, chủ yếu sử dụng cho quá trình xẻ, mài đá, 
hết khoảng 1 – 1,5 m3 nước/m3 đá. 
 + Hệ thống thu gom nước thải: Nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình, nhà xưởng 
được xử lý sơ bộ qua hệ thống bể phốt, bể tự hoại cải tiến, sau đó chảy vào theo hệ 
thống cống thoát nước chung của làng, xã trước khi thải vào hệ thống sông hồ, kênh 
mương. Nước thải sản xuất, lượng phát sinh không đáng kể (khoảng 200 – 300 
m3/năm) các hộ cho chảy trực tiếp ra vườn.  
 + Hệ thống xử lý khí thải sản xuất: Không có. Khí thải phát sinh chủ yếu là khói, 
bụi phát sinh từ các công đoạn xẻ, mài đá. Hiện tại chưa có biện pháp xử lý, bụi đá để 
bay tự nhiên vào không khí. 

 + Chất thải rắn: 
 - Chất thải rắn sinh hoạt: Toàn bộ khối lượng rác thải phát sinh hàng ngày của 
các cơ sở được thu gom và chứa trong các thùng chứa rác sinh hoạt trong nhà xưởng, 
rác thải SH được thôn thu gom tại nhà bằng xe đẩy với tần suất thu gom 2 lần/tuần. 
Các hộ đóng phí vệ sinh hàng tháng cho tổ dân phố (2.000đ/người/tháng).  
 - Chất thải rắn sản xuất: Chủ yếu là bụi đá, đá dăm vỡ, khối lượng phát sinh 
không đáng kể, được tận dụng để đắp đường 
 + Các vấn đề khác: Điện sử dụng cho sản xuất khoảng 100 - 300 KW/tháng. Sản 
phẩm được tiêu thụ trong cả nước. 
2.1.1.4. Làng gốm truyền thống Hương Canh - TT Hương Canh, huyện Bình Xuyên 

 + Loại hình sản xuất: Đồ gốm mỹ nghệ, Chum, vại, tiểu sành,  

 + Nguyên vật liệu: Đất sét khoảng 10 – 40 m3/năm.  
 + Nhiên liệu: Củi: 30 – 35 tấn/năm. Than khoảng 500 viên/mẻ lò.  

 + Hóa chất: Không sử dụng. 
 + Máy móc thiết bị: Các loại máy móc thiết bị đặc trưng để sản xuất như Máy 
nghiền đất, Máy chuốt, Máy bơm nước. 
 + Nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt, sản xuất: 

 - Nước sinh hoạt: Nước máy 
 - Nước sản xuất: Nước giếng khoan, chủ yếu sử dụng cho quá trình làm sạch đất 
nguyên liệu (lọc bỏ tạp chất) 

 + Hệ thống thu gom nước thải:  
 - Nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình, nhà xưởng được xử lý sơ bộ qua hệ 
thống bể phốt, bể tự hoại cải tiến, sau đó chảy vào theo hệ thống cống thoát nước 
chung của địa phương trước khi thải vào hệ thống sông hồ, kênh mương. 

 - Nước thải sản xuất, lượng phát sinh không đáng kể, vì toàn bộ nước sử dụng 
trong quá trình lọc rửa đất sẽ được tuần hoàn lại.  
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 - Nguồn tiếp nhận nước thải: Ao, đầm. 

 + Hệ thống xử lý khí thải sản xuất: Khí thải phát sinh chủ yếu từ công đoạn nung 
sản phẩm, các hộ sản xuất chủ yếu sử dụng lò nung bằng than, củi có bố trí ống khói 
chiều cao trung bình khoảng 5m so với mặt đất. 

 + Chất thải rắn: 
 - Chất thải rắn sinh hoạt: Toàn bộ khối lượng rác thải phát sinh hàng ngày của 
các cơ sở được thu gom và chứa trong các thùng chứa rác sinh hoạt trong nhà xưởng, 
rác thải SH được thị trấn thu gom tại nhà bằng xe đẩy với tần suất thu gom 2 lần/tuần. 
Các hộ đóng phí vệ sinh hàng tháng cho tổ dân phố (2.000đ/người/tháng) 
 - Chất thải rắn sản xuất: Tro, xỉ than và các sản phẩm bị hỏng vỡ được người dân 
tận dụng san lấp hoặc đổ thải tự phát.   

 + Công nghệ sản xuất: Đất sét thô  Nghiền, trộn  Lọc (Bỏ tạp chất)  Tạo 
hình (Sản phẩm nhỏ ðổ khuôn; Sản phẩm to chuốt tay)  Phơi khô  Nung  Sản 
phẩm.  
 + Các vấn đề khác: Điện sử dụng cho sản xuất khoảng 100 - 300 kw/tháng. Sản 
phẩm được tiêu thụ trong cả nước. Đề nghị địa phương, huyện, tỉnh có quy hoạch khu 
đất riêng để duy trì và phát triển làng nghề. Hiện chỉ còn có 7 hộ gia đình theo nghề 
truyền thống, tuy nhiên chưa được sự quan tâm của các cấp trong việc duy trì và phát 
triển làng nghề.  

2.1.1.5. Làng rèn truyền thống Bàn Mạch - xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường 
 + Thông tin chung về làng nghề: Khoảng 100 hộ kinh doanh/thôn 

 + Loại hình sản xuất: Sản xuất dao, phôi dao. Sản xuất nông cụ (lưỡi cuốc, xẻng, 
lưỡi cày, bừa, cào,….). Cán thép. 

 + Nguyên vật liệu: Sắt phế thải, sắt thương phẩm. Thép tấm, thép thanh. 

 + Nhiên liệu: Nước, Điện 

 + Hóa chất: Không sử dụng. 
 + Máy móc thiết bị: Các loại máy móc thiết bị đặc trưng để sản xuất (Máy cán, 
Máy cắt, …) 

 + Nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt, sản xuất: Nước giếng khoan 
 + Hệ thống thu gom nước thải:  

 - Nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình, nhà xưởng được xử lý sơ bộ qua hệ 
thống bể phốt, bể tự hoại cải tiến, sau đó chảy vào theo hệ thống cống thoát nước 
chung của làng, xă trước khi thải vào hệ thống sông hồ, kênh mương. 
 - Nước thải sản xuất, lượng phát sinh không đáng kể (khoảng 200 – 300 m3/năm) 
các hộ cho chảy trực tiếp ra vườn. 
 + Hệ thống xử lý khí thải sản xuất: Không có. Khí thải phát sinh chủ yếu là khói 
bụi phát sinh từ các công đoạn cắt, mài, hoàn thiện sản phẩm.  

 + Chất thải rắn: 
 - Chất thải rắn sinh hoạt: Toàn bộ khối lượng rác thải phát sinh hàng ngày của 
các cơ sở được thu gom và chứa trong các thùng chứa rác sinh hoạt trong nhà xưởng, 
rác thải SH được thôn thu gom tại nhà bằng xe đẩy với tần suất thu gom 2 lần/tuần. 
Các hộ đóng phí vệ sinh hàng tháng, mức phí 2.000đ/người/tháng. 
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 - Chất thải rắn sản xuất: Chủ yếu là xỉ than, mạt sắt, thép, thép vụn…. Xỉ than đổ 
thải tại bãi đổ thải của thôn, xã. Các loại sắt thép vụn được bán cho các cơ sở thu mua 
tái chế. 
 + Các vấn đề khác: Điện sử dụng cho sản xuất khoảng 100 - 300 KW/hộ/tháng. 
Sản phẩm được tiêu thụ trong cả nước và xuất khẩu. 
2.1.1.6. Làng cơ khí, vận tải đường thủy Việt An - xã Việt Xuân, huyện Vĩnh 
Tường: 

 + Loại hình sản xuất: Kinh doanh vận tải hàng hóa đường thủy. Vận chuyển hàng 
hóa, chủ yếu là cát, sỏi, than. Tuyến đường vận chuyển từ Phú Thọ đi Quảng Ninh và 
ngược lại. 

 + Quy mô công trình nhà xưởng: Các hộ đã chuyển đổi mục đích kinh doanh: 
Chuyển từ đóng tàu sang kinh doanh vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy (Do kinh 
doanh đóng tàu không có lãi) 

 + Quy mô và chủng loại sản phẩm: Hiện toàn làng có khoảng 100 tàu lớn nhỏ, từ 
300 tấn ÷ 1100 tấn. Có 6 bến bãi neo đậu tàu trải dài trên khoảng 200 m sông, do các 
doanh nghiệp đấu thầu kinh doanh và xã quản lý. 

 + Nhiên liệu: Dầu (khoảng 1.500 lít/hộ/tháng) 

 + Hóa chất: không sử dụng 

 + Máy móc thiết bị:  
 + Nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt, sản xuất: Nước máy và nước sông. Nước 
sạch được đưa từ trên bờ xuống, chủ yếu phục vụ cho ăn uống sinh hoạt trên tàu 
 + Hệ thống thu gom nước thải: Nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình, nhà xưởng 
được xử lý sơ bộ qua hệ thống bể phốt, bể tự hoại cải tiến, sau đó chảy vào theo hệ 
thống cống thoát nước chung của làng, xã trước khi thải vào hệ thống sông hồ, kênh 
mương. 
 + Hệ thống xử lý khí thải sản xuất: Không có. Khí thải phát sinh chủ yếu là khói 
tàu khi ra vào bến bãi trên sông. 

 + Chất thải rắn: 
 - Chất thải rắn sinh hoạt: Toàn bộ khối lượng rác thải phát sinh hàng ngày của 
các cơ sở được thu gom và chứa trong các thùng chứa rác, rác thải SH được thu gom 
hàng ngày và tập trung, do đơn vị thu gom từ thành phố Việt Trì thực hiện, phí thu 
gom 15.000 đồng/hộ/tháng. 

 - Chất thải rắn sản xuất: Sắt thép phế được bán đồng nát. 
 + Các vấn đề khác: Khi bảo trì, bảo dưỡng tàu thuê đơn vị bên ngoài, thường đưa 
xuống Quảng Ninh để sơn sửa bảo dưỡng (Sơn lại: 1 năm/lần). Dầu máy: Khoảng 300 
h thay 1 lần, mỗi lần thay khoảng 50 lít, dầu thải được đơn vị bảo dưỡng thu mua lại. 
Thôn rất quan tâm đến vấn đề môi trường, hàng ngày có xe tưới nước làm ẩm đường 
để tránh bụi.  

2.1.2. Nhóm làng nghề tái chế phế liệu 

2.1.2.1. Làng tái chế nhựa thôn Đông Mẫu - xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc 

 + Loại hình sản xuất: Sơ chế nhựa phế phẩm (xay, rửa) 
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 + Quy mô và chủng loại sản phẩm:  Nhựa phế phẩm, sau khi xay nhỏ và rửa sạch 
đem bán cho các nơi tái chế: 5 ÷ 10 tấn/tháng/cơ sở.  
 + Nguyên vật liệu: Các loại nhựa phế phẩm sáng màu: khoảng 15 tấn/tháng/cơ 
sở. Đồ gia dụng hỏng (các loại sáng màu): 5 ÷ 7 tấn/tháng/cơ sở.  

 + Nhiên liệu: Nước, Điện 
 + Hóa chất: Không 

 + Máy móc thiết bị: Các loại máy móc thiết bị đặc trưng để sản xuất (Máy xay , 
Máy bơm,…). 
 + Nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt, sản xuất:  

 - Nước sinh hoạt: Nước máy 
 - Nước sản xuất: Nước giếng khoan, chủ yếu sử dụng cho quá trình phun rửa làm 
sạch nhựa. 
 + Hệ thống thu gom nước thải:  

 - Nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình, nhà xưởng được xử lý sơ bộ qua hệ 
thống bể phốt, bể tự hoại cải tiến, sau đó chảy vào theo hệ thống cống thoát nước 
chung của làng, xã trước khi thải vào hệ thống sông hồ, kênh mương. 
 - Nước thải sản xuất, lượng phát sinh từ quá trình rửa, làm sạch nguyên vật liệu, 
được cho chảy trực tiếp vào cống thoát nước chung của địa phương. Nguồn tiếp nhận 
nước thải: Kênh 10.  
 + Hệ thống xử lý khí thải sản xuất: Không có.  

 + Chất thải rắn: 
 - Chất thải rắn sinh hoạt: Toàn bộ khối lượng rác thải phát sinh hàng ngày của 
các cơ sở được thu gom và chứa trong các thùng chứa rác sinh hoạt trong nhà xưởng, 
rác thải SH được thôn thu gom tại nhà bằng xe đẩy với tần suất thu gom 2 lần/tuần. 
Các hộ đóng phí vệ sinh MT hàng tháng cho tổ dân phố (100.000đ/người/quý). 
 - Chất thải rắn sản xuất: Chủ yếu bùn đất, cặn đất thải ra từ quá trình phun rửa 
làm sạch nhựa, được thu gom và đổ thải ra bãi rác của địa phương.  

 + Các vấn đề khác: Điện sử dụng cho sản xuất khoảng 200 - 500 KW/tháng. Sản 
phẩm được tiêu thụ trong cả nước và xuất khẩu. 
 Công nghệ sản xuất: 
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Hình 2. 13. Quy trình công nghệ tái chế nhựa của các làng nghề tái chế phế liệu 

 

2.1.2.2. Làng chế biến bông vải sợi truyền thống Thôn Gia - xã Yên Đồng, huyện 
Yên Lạc 

 + Loại hình sản xuất: Chăn, ga, gối đệm bằng bông vải sợi 

 + Nguyên vật liệu: Bông dạng tấm, vải vỏ đệm: 10 ÷ 20 tấn/năm/cơ sở .  

 + Nhiên liệu: Điện 3 ÷ 5 triệu/tháng/cơ sở 

 + Hóa chất: Không tẩy, không giặt sản phẩm. 
 + Máy móc thiết bị: Các loại máy móc thiết bị đặc trưng để sản xuất: (Máy may 
số lượng từ 5 ÷ 10 máy/cơ sở). 
 + Nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt, sản xuất: Nước giếng khoan 
 + Hệ thống thu gom nước thải: Chủ yếu là nước thải sinh hoạt. Nước thải sinh 
hoạt từ các hộ gia đình, nhà xưởng được xử lý sơ bộ qua hệ thống bể phốt, bể tự hoại 
cải tiến, sau đó chảy vào theo hệ thống cống thoát nước chung của làng, xã trước khi 
thải vào hệ thống sông hồ, kênh mương. Nguồn tiếp nhận nước thải: Đầm Mẫu 
 + Hệ thống xử lý khí thải sản xuất: Không phát sinh khí thải. Các cơ sở nhập sẵn 
nguyên vật liệu về để gia công thành sản phẩm đem bán, không sản xuất. 
 + Chất thải rắn: 
 - Chất thải rắn sinh hoạt: Toàn bộ khối lượng rác thải phát sinh hàng ngày của 
các cơ sở (khoảng 5 kg/ngàyđêm/cơ sở) được thu gom và chứa trong các thùng chứa 
rác sinh hoạt trong nhà xưởng, rác thải SH được thôn thu gom tại nhà bằng xe đẩy với 
tần suất thu gom 2 lần/tuần. Các hộ đóng phí vệ sinh hàng tháng cho thôn 
(2.000đ/người/tháng).  

Nhựa phế 
phảm  

Xay, nghiền 

Làm sạch 
(Rửa) 

Sản phẩm 

Nước trong 

Bùn đất, cặn bẩn 

Bơm, phun rửa 

Bãi đổ thải 

Nước rửa Lắng cặn 

Cống thoát nước chung 

Nước 
bẩn 
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 - Chất thải rắn sản xuất: Các loại phế liệu (chủ yếu là các đầu bông, sợi vụn thừa) 
được các hộ bán cho các đơn vị thu mua. 

2.1.2.3. Làng chế biến tơ nhựa Tảo Phú - xã Tam Hồng , huyện Yên Lạc 

 + Loại hình sản xuất: Làm sạch nhựa phế phẩm. Sản xuất ống nhựa các loại, dây 
nhựa. 

 + Quy mô và chủng loại sản phẩm: Nhựa phế thải, sau khi được làm sạch, bán 
cho các cơ sở làm nhựa tái chế: khoảng 40 tấn/tháng. Các loại đồ nhựa gia dụng: xô, 
chậu và các loại ống nước bằng nhựa, dây nhựa.  

 + Nguyên vật liệu: Nhựa phế thải 40 tấn/hộ/tháng. Nhựa hạt: 200 ÷ 300 tấn/năm.  

 + Nhiên liệu: Nước, Điện 

 + Hóa chất: Không cần 

 + Máy móc thiết bị: Các loại máy móc thiết bị đặc trưng để sản xuất (Thiết bị gia 
nhiệt; Máy ép khuôn; Máy bơm nước;…).  

 + Nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt, sản xuất: Nước giếng khoan, chủ yếu sử 
dụng cho quá trình nước làm mát cho thiết bị gia nhiệt và nước rửa nhựa phế thải.  

 + Hệ thống thu gom nước thải:  
 - Nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình, nhà xưởng được xử lý sơ bộ qua hệ 
thống bể phốt, bể tự hoại cải tiến, sau đó chảy vào theo hệ thống cống thoát nước 
chung của làng, xã trước khi thải vào hệ thống sông hồ, kênh mương. 
 - Nước thải sản xuất, lượng phát sinh không đáng kể (nước làm mát và nước rửa 
làm sạch nhựa đều được tuần hoàn lại), chủ yếu phát sinh trong quá trình làm sạch 
nhựa, phần lớn được tuần hoàn lại để rửa, còn 1 phần nhỏ nước thải bẩn được xả trực 
tiếp vào đường rãnh thoát nước chung của thôn xóm. Nguồn tiếp nhận nước thải: Đầm 
Bàn Cờ 
 + Hệ thống xử lý khí thải sản xuất: Khí thải phát sinh chủ yếu từ công đoạn gia 
nhiệt, cơ sở bố trí ống khói cho thiết bị gia nhiệt thải trực tiếp ra môi trường, không có 
hệ thống xử lý khí thải.  

 + Chất thải rắn: 

 - Chất thải rắn sinh hoạt: Toàn bộ khối lượng rác thải phát sinh hàng ngày của 
các cơ sở được thu gom và chứa trong các thùng chứa rác sinh hoạt trong nhà xưởng, 
rác thải SH được thôn thu gom tại nhà bằng xe cơ giới với tần suất thu gom 2 lần/tuần. 
Các hộ đóng phí vệ sinh hàng tháng cho tổ dân phố (2.000đ/người/tháng) 
 - Chất thải rắn sản xuất: Vỏ bao đựng hạt nhựa: Bán lại cho nơi cung cấp. Nhựa 
thải bỏ: Bán lại cho các cơ sở sản xuất tái chế nhựa. Bùn đất thải, cặn bẩn: Thu gom, 
đổ thải tại bãi rác của khu vực. 
 + Các vấn đề khác: Điện sử dụng cho sản xuất khoảng 100 - 300 KW/hộ/tháng. 
Sản phẩm được tiêu thụ trong cả nước và xuất khẩu. 

 Công nghệ sản xuất: 
+ Quy trình làm sạch nhựa phế phẩm: 
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Hình 2. 4. Quy trình công nghệ làm sạch nhựa phế phẩm của các cơ sở trong làng nghề 
+ Quy trình sản xuất tái chế nhựa: 

 

 
Hình 2. 5. Quy trình công nghệ chế biến nhựa tại các hộ của làng nghề tái chế phế liệu 

2.1.3. Nhóm làng nghề chăn nuôi, trồng cây cảnh 
2.1.3.1. Làng rắn truyền thống Vĩnh Sơn xã Vĩnh Sơn , huyện Vĩnh Tường 

 + Loại hình sản xuất: Nuôi rắn thương phẩm, rắn sinh sản. Chăn nuôi rắn lấy 
trứng 

Hạt nhựa  

Công đoạn gia nhiệt 

Ép khuôn 

Sản phẩm 

chÊt th¶i 
r¾n 

Níc th¶i 

Khí thải 

Tuần hoàn nước làm 
mát 

Nước làm mát 

Bán sản phẩm cho 
các cơ sở tái chế 

Bán cho các nơi thu 
mua 

Đổ thải 

Nhựa phế thải 

Rửa – Làm sạch 

Nhựa sạch 
(Nổi trên bề mặt) 

Nhựa thải bỏ 
(Chìm xuống dưới) 

Bùn đất, cặn bẩn 
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 + Nguyên vật liệu: Thức ăn cho rắn: Gà con, vịt con được nhập về từ các tỉnh từ 
Hà Tĩnh trở ra và đã được làm sạch. Loài rắn hổ mang phì còn cho ăn thêm cóc, 
nhái,…  Cho ăn 1 tuần 1 lần, mỗi lần khoảng 300 kg thịt gà, vịt con. 
 + Nhiên liệu: Nước, Điện, Gas 

 + Hóa chất: Thuốc khử trùng, thuốc thú y, thuốc khử mùi EAM 
 + Máy móc thiết bị: Hệ thống máy làm ấm, thông gió chuồng trại. Quạt thông 
gió, quạt hút mùi. 

 + Nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt, sản xuất: Nước giếng khoan 
 + Hệ thống thu gom nước thải: Nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình được xử lý 
sơ bộ qua hệ thống bể phốt, bể tự hoại cải tiến, sau đó chảy vào theo hệ thống cống 
thoát nước chung của làng, xã trước khi thải vào hệ thống sông hồ, kênh mương. 
Nhiều hộ gia đình xây dựng hầm biogas để xử lý.  
 + Hệ thống xử lý khí thải sản xuất: Không có. Ô nhiễm môi trường không khí 
chủ yếu là mùi khó chịu phát sinh từ chuồng trại chăn nuôi, tuy nhiên các hộ chăn nuôi 
có sử dụng thuốc khử mùi và hệ thống quạt thông gió, hút mùi đảm bảo thông thoáng 
và bố trí chuồng trại xa nơi ở của gia đình do vậy ô nhiễm không khí không đáng kể.   

 + Chất thải rắn: 

 - Chất thải rắn sinh hoạt: Toàn bộ khối lượng rác thải phát sinh hàng ngày của 
các cơ sở được thu gom và chứa trong các thùng chứa rác sinh hoạt trong nhà xưởng, 
rác thải SH được thôn thu gom tại nhà bằng xe đẩy với tần suất thu gom 1 lần/ngày. 
Các hộ đóng phí vệ sinh hàng tháng cho HTX dịch vụ môi trường để thu gom xử lý 
rác, mức phí thu 3.000đ/người/tháng.  
 - Chất thải rắn sản xuất: Nền chuồng được rải đất bột, sau 1 tuần thì dọn dẹp và 
thay mới, đất cũ tận dụng để trồng cỏ chăn nuôi bò. Xác rắn chết được bỏ vào hầm 
biogas hoặc đem đốt tại lò đốt tập trung. 

 + Một số đặc điểm đặc trưng của làng nghề: 
 - Khi thay đổi thời tiết rắn thường bị mắc bệnh phổi, tim. Từ lúc nở đến khi xuất 
chuồng đem bán trọng lượng 1 con rắn khoảng 2,5 kg (khoảng 2 năm), chủ yếu là các 
loài rắn độc. Mùa sinh sản của rắn độc vào khoảng đầu mùa hè. Người dân nuôi rắn 
thường bị rắn cắn, tháng cao điểm xảy ra 15 ÷ 20 vụ rắn cắn, những trường hợp bị rắn 
cắn thường được gia đình xử lý tại chỗ (trừ các trường hợp bị nặng chuyển xuống Hà 
Nội).  
 - Hàng năm có kiểm lâm của tỉnh về kiểm tra con giống và nguồn gốc xuất xứ. 
Có một số hộ sản xuất nọc rắn đông khô. Thu nhập của cả làng ước đạt khoảng 40 
tỷ/năm. Xung quanh làng vẫn còn một số điểm có xác rắn do tự lột và Trung Quốc 
không thu mua người dân vứt bỏ. 
2.1.3.2. Làng nghề nuôi rắn thôn Hùng Mạnh - xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô 

 + Loại hình sản xuất: Nuôi rắn đẻ trứng. Nuôi rắn thịt (rắn thương phẩm). Làng 
nghề thôn Hùng Mạnh bắt đầu nuôi rắn từ năm 2004, tuy nhiên từ năm 2014 đến nay 
chủ yếu nuôi rắn đẻ trứng, chỉ còn một số hộ nuôi cả rắn thương phẩm. 

 + Nguyên vật liệu: Rắn con. Thức ăn cho rắn: Đầu gà, gà con, vịt con, cóc, nhái 
được mua về từ làng nghề Vĩnh Sơn. Cho ăn: 1 tuần 1 lần 

 + Nhiên liệu: Điện 
 + Hóa chất: Khử chuồng trại bằng vôi bột.  
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 + Máy móc thiết bị: Các loại máy móc thiết bị đặc trưng để sản xuất: 

 + Nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt, sản xuất: Nước sử dụng cho sinh hoạt và 
chăn nuôi là nước giếng khoan và nước giếng khơi 
 + Hệ thống thu gom nước thải:  
 - Nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình được xử lý sơ bộ qua hệ thống bể phốt, 
bể tự hoại cải tiến, sau đó chảy vào theo hệ thống cống thoát nước chung của làng, xã 
trước khi thải vào hệ thống sông hồ, kênh mương. Nguồn tiếp nhận nước thải: Hồ, ao, 
kênh mương 
 + Hệ thống xử lý khí thải sản xuất: Không có. Ô nhiễm môi trường không khí 
chủ yếu là mùi khó chịu phát sinh từ chuồng trại chăn nuôi, tuy nhiên các hộ chăn nuôi 
có sử dụng thuốc khử mùi và hệ thống quạt thông gió, hút mùi đảm bảo thông thoáng 
và bố trí chuồng trại xa nơi ở của gia đình do vậy ô nhiễm không khí không đáng kể  
 + Chất thải rắn: 

 - Chất thải rắn sinh hoạt: Toàn bộ khối lượng rác thải phát sinh hàng ngày của 
các hộ được thu gom và chứa trong các thùng chứa rác sinh hoạt, rác thải SH được 
HTX dịch vụ môi trường thu gom tại nhà bằng xe đẩy với tần suất thu gom 2 lần/tuần. 
Các hộ đóng phí vệ sinh hàng tháng cho tổ dân phố (2.000đ/người/tháng) 
 - CTR thông thường: Tận thu làm phân bón cho trồng trọt: Phân rắn thu gom 
mang ủ làm phân bón cho cây. 
 + Các vấn đề khác: Giá bán trứng rắn khoảng 85.000 đồng/quả. Thịt rắn bán với 
giá 700.000 đồng/kg. Xác rắn bán từ 1000 ÷ 2000 đồng/kg. Bệnh thường gặp của rắn 
khi nuôi: ghẻ, phổi, tim, đường ruột do thay đổi thời tiết. Khi rắn bị bệnh thường được 
điều trị bằng thuốc kháng sinh, ô xy già. Tai nạn do rắn cắn trung bình 1 ÷ 2 vụ/năm. 

2.1.3.3. Làng nghề nuôi rắn thôn Xóm Làng - xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô 

 + Loại hình sản xuất: Nuôi rắn đẻ trứng. Nuôi rắn thịt (rắn thương phẩm).  

 + Quy mô và chủng loại sản phẩm: Rắn thịt: Nuôi từ rắn con được mua về từ 
làng nghề Vĩnh Sơn (Nhập rắn giống khoảng 4 ÷ 5 con/kg), nuôi khoảng 1,5 năm đến 
khi đạt khoảng 1,5 ÷ 2kg/con thì xuất chuồng bán. Trứng rắn: Rắn đẻ trứng 1 năm 1 
lần, mỗi lần khoảng 20 quả/con. Rắn thương phẩm chủ yếu là bán rắn đực, còn rắn cái 
nuôi để đẻ trứng. 
 + Nguyên vật liệu: Rắn giống (Chủ yếu là rắn hổ mang bành): Mua của làng 
nghề Vĩnh Sơn (khoảng 0,25 kg/con), giá mua khoảng 600.000 đồng/kg rắn . 

 + Nhiên liệu: Điện 
 + Thức ăn cho rắn (Đầu gà, gà con, chim cút, cóc, nhái,…): Được mua từ làng 
nghề Vĩnh Sơn, số lượng cho ăn khoảng 300 ÷ 500 kg/tháng 

 + Hóa chất: Không sử dụng  
 + Máy móc thiết bị: Chủ yếu là các loại máy móc thiết bị đặc thù cho ngành chăn 
nuôi rắn 
 + Nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt, sản xuất: Nước giếng khoan, giếng đào 
 + Hệ thống thu gom nước thải: Nước thải sinh hoạt, chăn nuôi: từ các hộ gia 
đình, nhà xưởng được xử lý sơ bộ qua hệ thống bể phốt, bể tự hoại cải tiến, sau đó 
chảy trực tiếp vào hệ thống ao, vườn tự nhiên và chảy vào hệ thống mương thoát nước 
chung của thôn, xã. 
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 + Hệ thống xử lý khí thải sản xuất: Không có. Ô nhiễm môi trường không khí 
chủ yếu là mùi khó chịu phát sinh từ chuồng trại chăn nuôi, tuy nhiên các hộ chăn nuôi 
có sử dụng thuốc khử mùi và hệ thống quạt thông gió, hút mùi đảm bảo thông thoáng 
và bố trí chuồng trại xa nơi ở của gia đình do vậy ô nhiễm không khí không đáng kể.  

 + Chất thải rắn: 
 - Chất thải rắn sinh hoạt: Toàn bộ khối lượng rác thải phát sinh hàng ngày của 
các cơ sở được thu gom và chứa trong các thùng chứa rác sinh hoạt trong nhà xưởng, 
rác thải SH được HTX dịch vụ môi trường thu gom tại nhà bằng xe đẩy với tần suất 
thu gom 2 lần/tuần. Các hộ đóng phí vệ sinh hàng tháng cho tổ dân phố 
(2.000đ/người/tháng).  
 - Chất thải rắn sản xuất: Tận thu làm phân bón cho trồng trọt: Phân rắn thu gom 
mang ủ làm phân bón cho cây, lượng phân rắn thải ra trung bình từ 2 ÷ 10 kg/tháng. 
 + Quy trình chăn nuôi rắn: 

 
Hình 2. 6. Quy trình chăn nuôi rắn tại các hộ kinh doanh trong các làng nghề nuôi rắn 

2.1.3.4. Làng hoa cây cảnh Đại Đề - xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch 

 + Loại hình sản xuất: Trồng hoa và cây cảnh: các loại cây xanh, dâm bụt, mẫu 
ðõn, hồng, trà, mộc, đào, hải đường, lộc vừng,…. 

 + Nguyên vật liệu: Đất sạch, phân bò, phân đạm, phân kali  

 + Nhiên liệu: Điện, nước 

 + Hóa chất: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt muỗi 
 + Máy móc thiết bị: Không có, chủ yếu là dùng tay. 

 + Nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt, sản xuất: Nước giếng khoan, giếng khơi 

Trứng rắn 

Bán cho các nơi thu 
mua 

Bán ra thị trường 

Rắn bố mẹ 

Rắn con 

(Rắn hậu bị) 

Đưa vào sinh sản Rắn thịt 

Gà, vịt, cóc, 
nhái 

Chất thải rắn 

Thuốc thú y 

Thuốc khử 
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 + Một số đặc điểm đặc trưng của làng nghề: Đất sạch được trộn với phân bò mục 
để bón cho cây làm tăng chất hữu cơ, ngoài ra còn bổ sung thêm phân tổng hợp, trong 
đó: Đất sạch được tận dụng từ ao vườn, phân bò mua bên ngoài (250000đ/xe 2 khối). 
Thỉnh thoảng có bổ sung thêm phân đạm kali. Cây giống được mua từ Văn Giang, 
Hưng Yên. Hóa chất sử dụng cho cây cảnh chỉ sử dụng ít thuốc trừ sâu, không sử dụng 
thuốc diệt cỏ, chủ yếu sử dụng thuốc diệt muỗi. Trung bình 1 tháng sử dụng khoảng 4 
lọ thuốc diệt muỗi (khoảng 50ml) cho 300 m2 đất trồng.   
 + Hệ thống thu gom nước thải: Nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình được xử lý 
sơ bộ qua hệ thống bể phốt, bể tự hoại cải tiến, sau đó chảy vào theo hệ thống cống 
thoát nước chung của làng, xã trước khi thải vào hệ thống sông hồ, kênh mương. 
 + Hệ thống xử lý khí thải sản xuất: Không phát sinh khí thải 

 + Chất thải rắn: 
 - Chất thải rắn sinh hoạt: Toàn bộ khối lượng rác thải phát sinh hàng ngày của 
các cơ sở được thu gom và chứa trong các thùng chứa rác, rác thải SH được HTX nông 
nghiệp và môi trường thu gom tại nhà, phí VSMT 3.000đ/người/tháng. 
 - Chất thải rắn sản xuất: Lọ đựng thuốc diệt muỗi đã dung được bán phế liệu. Các 
loại cành cây để làm củi đun, lá được tận dụng đốt lấy tro trộn với phân để bón cho 
cây. Tất cả các loại rác phát sinh của thôn làng được thu gom và đổ thải tại 2 bãi rác 
tập trung của địa phương: Cống Vạn trài và Đồng Bống. Biện pháp xử lý chủ yếu là 
đốt hoặc chon lấp. 

2.2. TÌNH HÌNH PHÁT SINH CHẤT THẢI TẠI CÁC LÀNG NGHỀ  

2.2.1. Tình hình phát sinh chất thải rắn 
 Chất thải rắn thông thường của các làng nghề bao gồm chất thải rắn sinh hoạt và 
chất thả rắn sản xuất không nguy hại. Những kết quả điều tra, đánh giá về tình hình 
phát sinh chất thải rắn loại này được trình bày dưới đây: 

2.2.1.1. Chất thải rắn sinh hoạt 
 + Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh do hoạt động của các hộ gia đình, công nhân, 
lao động thường xuyên tại cơ sở và một phần nhỏ do khách vãng lai đến liên hệ công 
việc, xuất nhập hàng hóa,.... Các chất thải từ nguồn này bao gồm nước thải sinh hoạt, 
chất thải rắn sinh hoạt nguy hại và không nguy hại. Khu vực phát sinh các chất thải 
sinh hoạt chủ yếu gồm khu vực nhà bếp, khu vực văn phòng, nhà ở, ...  
 + Về đặc trưng thành phần ô nhiễm đối với các loại chất thải sinh hoạt thông 
thường có thành phần chủ yếu gồm các chất thải rắn hữu cơ dễ phân hủy (cậng rau, 
thức ăn thừa, ...) chiếm tỷ lệ khoảng 70%, chất thải rắn khó phân hủy, nguy hại và 
không nguy hại (rác thải văn phòng, trang phục cá nhân, giấy bao gói, nilon, ...) 
khoảng 30%.  
 + Thống kê số liệu điều tra về tình hình phát sinh chất thải rắn sinh hoạt từ các cơ 
sở sản xuất của các làng nghề được trình bày trong bảng sau:  
Bảng 2. 1. Thống kê số liệu điều tra về khối lượng chất thải rắn sinh hoạt từ hoạt động 

của các làng nghề 

Stt Tên làng nghề Người Số liệu trung bình 
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lao 
động 

(Người) 

M 

(tấn/năm) 

M 
(tấn/hộ 
/năm) 

M 
(kg/người 

/ngày) 

I 
Thủ công mỹ nghệ (mộc, mây tre 
đan, chế tác đá, gốm, cơ kim khí) 

    

1.1 Làng nghề mộc     

1 Làng mộc truyền thống Lũng Hạ 1200 438 2,19 1,0 

2 
Làng mộc truyền thốngVĩnh 
Đoài 

4050 4818 

 
 

 

1,46 
 

 

 

0,89 
3 

Làng mộc truyền thốngVĩnh 
Đông 

4 
Làng mộc truyền thống Thôn 
Vĩnh Trung 

5 
Làng mộc truyền thống Thôn 
Vĩnh Tiên 

6 Làng mộc truyền thống Hợp Lễ 

13824 4015 

 

1,34 
 

0,68 
7 Làng mộc truyền thống Yên Lan 

8 
Làng mộc truyền thống Xuân 
Lãng 

9 
Làng mộc truyền thống Văn 
Giang 

1233 1397 1,5 0,96 

10 Làng mộc truyền thống Văn Hà 2294 2670 1,5 0,93 

11 Làng mộc truyền thống Thủ Độ 1534 657,1 3,29 0,9 

12 
Làng mộc truyền thống Bích 
Chu 

6135 2627,9 3,37 0,9 

1.2 Mây tre đan     

1 Làng mây tre đan Thôn Mới 1000 219 1,09 0,6 

2 
Làng nghề mây tre đan Xuân 
Lan 

985 438 1,62 1,2 

3 
Làng nghề mây tre đan truyền 
thống thôn Nhật Tân 

4 
Làng mây tre đan truyền thống 
Triệu Xá 

4500 1825 1,62 0,6 

1.3 Chế tác đá và sản xuất gốm     

1 Làng đá truyền thống Hải Lựu 7325 182,5 0,91 0,6 

2 
Làng gốm truyền thống Hương 
Canh 

16669 4867,3 1,03 0,8 
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Stt Tên làng nghề 

Người 
lao 

động 

(Người) 

Số liệu trung bình 

M 

(tấn/năm) 

M 
(tấn/hộ 
/năm) 

M 
(kg/người 

/ngày) 

1.4 Cơ kim khí     

1 Làng rèn truyền thống Bàn Mạch 1398 1664,4 1,19 0,8 

2 
Làng cơ khí, vận tải đường thủy 
Việt An 

4614 1178,9 2,8 0,7 

II Tái chế phế liệu     

1 
Làng tái chế nhựa thôn Đông 
Mẫu 

2000 584 1,46 0,8 

2 
Làng chế biến bông vải sợi 
truyền thống Thôn Gia  

623 204,7 0,77 0,9 

3 Làng chế biến tơ nhựa Tảo Phú 125 1084 2,71 0,8 

III Chăn nuôi     

1 Làng rắn truyền thống Vĩnh Sơn 4135 1558,6 1,24 0,7 

2 
Làng nghề nuôi rắn thôn Hùng 
Mạnh 

3120 365 0,46 0,3 

3 
Làng nghề nuôi rắn thôn Xóm 
Làng 

- - - - 

IV Hoa cây cảnh     

1 Làng hoa cây cảnh Đại Đề 837 190 0,95 0,6 

 Tổng số 77601 28.401,3   

 TB   1,42 0,7 

Nguồn: Số liệu điều tra theo phiếu kết quả điều tra đánh giá được thực hiện tại các 
làng nghề. 

 + Căn cứ theo số liệu điều tra cho thấy tương quan hợp lý giữa số lượng công 
nhân lao động với khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các làng nghề được 
điều tra với tổng số công nhân lao động trong các cơ sở điều tra khoảng 77.601người,. 
Tổng khối lượng chất thải phát sinh khoảng 9.537 tấn/năm. Số liệu trung bình về 
lượng rác thải sinh hoạt tính cho 01 công nhân đối với các ngành. Lĩnh vực được xác 
định từ 0,6 ÷ 1,2kg/người/ngày, trung bình 0,7 kg/người/ngày. 

2.2.1.2. Chất thải rắn sản xuất 
 + Nhìn chung chất thải rắn sản xuất có thành phần và tính chất rất khác nhau, 
được đặc trưng theo loại hình làng nghề, chủng loại sản phẩm, nguyên liệu, nhiên liệu 
sử dụng trong sản xuất. Theo thống kê lượng chất thải rắn sản xuất phát sinh từ các 
làng nghề khoảng 30,8 tấn/năm. Các chất thải phát sinh từ các công đoạn sản xuất 
thường có bản chất gắn liền với chủng loại nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng. Kết quả 
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tổng hợp thành phần chủ yếu trong chất thải rắn sản xuất theo các lĩnh vực được thống 
kê trong bảng sau: 

Bảng 2. 2. Đánh giá về thành phẩn chất thải rắn sản xuất từ các làng nghề theo loại 
hình sản xuất 

Stt Lĩnh vực sản xuất Chủng loại chất thải 

1 
Nhóm nhàng cơ 
khí  

Đầu mẩu que hàn; thép, sắt, tôn, đồng thừa; bìa carton, 
nylon, nhựa vụn; xỉ than, phế liệu, phế thải kim loại,... 

2 
Gốm sứ và chế tác 
đá 

Sản phẩm vỡ, xỉ than; bìa carton, nylon, kim loại, 
nhựa vụn, bùn đất, cặn,... 

3 Dệt may, da giầy 
Xỉ than; bao bì, nhựa, cao su, nylon, vải, da vụn, bìa, 
giấy, … 

4 
Tái chế nhựa, hóa 
chất, bao bì 

Chai lọ, ống thuỷ tinh vỡ, nút cao su, nylon hỏng sản 
phẩm nhựa hư hỏng, kém chất lượng, các loại hóa chất 
thông thường, …. 

5 
Chế biến nông sản, 
lâm sản, thực phẩm 

Phế phẩm, nguyên liệu hư hỏng, thải loại, bao bì, 
thùng carton, nylon, bã sản xuất, bùn cặn không chứa 
thành phần nguy hại,… 

 + Như tổng hợp trong bảng trên cho thấy các loại chất thải rắn sản xuất trong các 
cơ sở sản xuất thuộc các làng nghề đặc trưng tùy thuộc vào loại hình sản xuất và 
nguyên, nhiên liệu được áp dụng. Thành phần chính xuất hiện trong tất cả các nhóm 
ngành gồm bùn cặn, đất cát, xỉ than, ….  Các số liệu đánh giá hiện trạng chất thải rắn 
theo số liệu điều tra của từng loại hình sản xuất của các làng nghề, bao gồm:  
 a) Chất thải rắn từ các làng nghề thủ công mỹ nghệ (mộc, mây tre đan, chế tác 
đá, gốm, cơ kim khí) 
 + Chất thải rắn từ sản xuất các sản phẩm gốm mỹ nghệ là các loại phê phẩm, xỉ 
than từ lò nung. Hầu hết các chất thải rắn này được tận dụng để làm vật liệu xây dựng, 
lát đường... phần còn lại thải ra môi trường.  
 + Đáng chú ý là quá trình khai thác nguyên liệu cho sản xuất gốm thiếu quy 
hoạch đã gây huỷ hoại thảm thực vật. Hầu hết này chưa có biện pháp hoàn thổ những 
diện tích đã khai thác đã tạo ra các vùng trũng ảnh hưởng lớn tới quá trình tưới tiêu và 
cũng làm thu hẹp diện tích canh tác trong khi bình quân đầu người về đất canh tác 
nông nghiệp đã quá thấp.  

 b) Nhóm làng nghề tái chế phế liệu 
 + Kết quả khảo sát cho thấy việc quản lý nguyên liệu đầu vào và các chất thải sau 
tái chế từ các cơ sở tái chế đối với các làng nghề thuộc diện này đều không đảm bảo vệ 
sinh môi trường. Nguyên nhân chính do thiếu diện tích tập kết, lưu chứa nên thường để 
bừa bãi trên hoặc ven đường, sân vườn gây mất mỹ quan môi trường nghiêm trọng.  

 c) Chế biến nông sản thực phẩm 
 + Sản xuất, chế biến nông sản thực phẩm từ các cơ sở thải ra lượng lớn chất thải 
rắn như vỏ, sơ... Tùy từng loại được xử lý, bao gồm: Bã thải sắn, dong, và các chất thải 
có thành phần xơ thấp được tận dụng làm thức ăn cho cá và nuôi lợn. Các loại bã hải 
có chất xơ lớn được thu gom, phơi khô làm nhiên liệu đốt nhưng kết quả khảo sát cho 
thấy một phần chất thải rắn này được đổ xuống cổng rãnh gây tắc nghẽn, khi bị phân 
huỷ gây mùi xú uế. Nguồn thải này góp phần chính làm ô nhiễm mói trường đất và 
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trực tiếp gây ô nhiễm môi trường không khí cũng như ảnh hưởng lốn đến chất lượng 
nước mặt, nước ngầm ở làng nghề. 
 + Lượng chất thải rắn ở các làng nghề sản xuất bún bánh không đáng kể, chủ yếu 
là xỉ than. Các làng nghề nấu rượu, làm tương, đậu phụ và nước mắm có nguồn chất 
thải rắn chủ yếu là bỗng rượu, bã đậu, bã cá là những nguồn thức ăn giàu dinh dường 
cho gia súc, gia cầm. Vì vậy hầu hết các làng nghề này ðều có thêm nghề chãn nuôi ðể 
tận dụng nguồn bã thải đó. 
 + Xỉ than là nguồn chất thải rắn tạo bụi, một phần lượng xỉ này được dùng làm 
vật liệu xây dựng: san lấp đường đi, đóng gạch..., phần còn lại được xả thải không 
đúng quy định vào môi trường. 

2.2.2. Tình hình phát sinh các chất thải khí 
 + Đối với các làng nghề thủ công mỹ nghệ: Nhìn chung sản xuất của nhóm làng 
nghề khảo sát gây ô nhiễm chủ yếu là môi trường không khí do bụi, tiếng ồn, hơi dung 
môi, sơn,.... đặc biệt tà công đoạn xông cho các sản phẩm đan lát, sơn và vecni cho đồ 
gỗ mỹ nghệ. Ở các làng nghề gôm sứ, ô nhiễm nhiệt chủ yếu phát sinh từ quá trình 
sấy, nung sản phẩm từ khu vực lò hơi. Tuy nhiên ô nhiễm nhiệt tại các làng nghề chỉ 
mang tính cục bộ. 

 + Đối với các làng nghề tái chế phế liệu:  
 - Đối với làng nghề tái chế nhựa thôn Đông Mẫu chủ yếu là sơ chế nhựa phế 
phẩm (rửa làm sạch, xay nhỏ) không có tái chế nhựa, do đó không phát sinh khí thải 
sản xuất từ làng nghề này. 
 - Làng chế biến bông vải sợi thôn Gia không phát sinh ô nhiễm đáng kể về khí 
thải từ các hoạt động sản xuất do các cơ sở chủ yếu nhập sẵn nguyên vật liệu về để gia 
công thành sản phẩm đem bán, không sản xuất. 
 - Làng chế biến tơ nhựa Phú Tảo khí thải phát sinh chủ yếu từ công đoạn gia 
nhiệt cho công đoạn sản xuất ống nhưa, dây nhựa, cơ sở bố trí ống khói cho thiết bị gia 
nhiệt thải trực tiếp ra môi trường, không có hệ thống xử lý khí thải. Tuy nhiên số 
lượng hộ sản xuất hiện nay chỉ còn 03 hộ, các hộ đều bố trí ống khói cao trên 10m do 
đó nguồn gây ô nhiễm do khí thải sản xuất không đáng kể. 
 + Đối với các làng nghề chăn nuôi và cây cảnh: Không có các nguồn ô nhiễm 
đáng kể từ hoạt động sản xuất của các làng nghề này. 

2.2.3. Tình hình phát sinh nước thải 

2.2.3.1. Nước thải sinh hoạt 
 + Nhìn chung trong quá trình hoạt động của các làng nghề thuộc đối tượng điều 
tra, nước thải sinh hoạt phát sinh chủ yếu do người nhà của các hộ gia đình và số 
lượng công nhân làm thuê tại các hộ này.  
 + Không có số liệu thống kê về nhu cầu sử dụng nước cũng như lưu lượng nước 
thải phát sinh từ các làng nghề do toàn bộ các hộ gia đình sản xuất tại các làng nghề 
này đều không có hệ thống kiểm soát và xử lý nước thải. 
 + Thống kê số liệu điều tra về tình hình phát sinh nước thải sinh hoạt từ các cơ sở 
sản xuất của các làng nghề được trình bày trong bảng sau:  

Bảng 2. 3. Thống kê số liệu điều tra về khối lượng nước thải sinh hoạt từ hoạt động 
của các làng nghề 
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STT Tên làng nghề 
Người lao 

động 

(Người) 

Nước cấp 
(m3/ngày) 

NTSH 
(m3/ngày) 

I 
Thủ công mỹ nghệ (mộc, mây tre 
đan, chế tác đá, gốm, cơ kim khí) 

   

1.1 Làng nghề mộc 43.508 9.829 9.338 

1 Làng mộc truyền thống Lũng Hạ 1200 582 466 

2 Làng mộc truyền thốngVĩnh Đoài 

4050 2970 2673 

3 Làng mộc truyền thốngVĩnh Đông 

4 
Làng mộc truyền thống Thôn Vĩnh 
Trung 

5 
Làng mộc truyền thống Thôn Vĩnh 
Tiên 

6 Làng mộc truyền thống Hợp Lễ 

13824 3000 

 

3000 
 

7 Làng mộc truyền thống Yên Lan 

8 Làng mộc truyền thống Xuân Lãng 

9 Làng mộc truyền thống Văn Giang 1233 261 234.9 

10 Làng mộc truyền thống Văn Hà 2294 516 464.6 

11 Làng mộc truyền thống  Thủ Độ 1534 
2500 2500 

12 Làng mộc truyền thống Bích Chu 6135 

1.2 Mây tre đan 6.485 1.376 1.245 

1 Làng mây tre đan Thôn Mới 1000 250 225 

2 Làng nghề mây tre đan Xuân Lan 

985 226 210 

3 
Làng nghề mây tre đan truyền 
thống thôn Nhật Tân 

4 
Làng mây tre đan truyền thống 
Triệu Xá 

4500 900 810 

1.3 Chế tác đá và sản xuất gốm 23.994 3.400 3.025 

1 Làng đá truyền thống Hải Lựu 7325 900 900 

2 
Làng gốm truyền thống Hương 
Canh 

16669 2500 2125 

1.4 Cơ kim khí 6012 3.475 3.361 

1 Làng rèn truyền thống Bàn Mạch 1398 1143 1029 

2 
Làng cơ khí, vận tải đường thủy 
Việt An 

4614 2332 2332 
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STT Tên làng nghề 
Người lao 

động 

(Người) 

Nước cấp 
(m3/ngày) 

NTSH 
(m3/ngày) 

II Tái chế phế liệu 2.748 1.267 1.119 

1 Làng tái chế nhựa thôn Đông Mẫu 2000 400 400 

2 
Làng chế biến bông vải sợi truyền 
thống Thôn Gia  

623 125 125 

3 Làng chế biến tơ nhựa Tảo Phú 125 743 594 

III Chăn nuôi 7.255 1.722 1.597 

1 Làng rắn truyền thống Vĩnh Sơn 4135 1098 1098 

2 
Làng nghề nuôi rắn thôn Hùng 
Mạnh 

3120 624 499 

3 
Làng nghề nuôi rắn thôn Xóm 
Làng 

IV Hoa cây cảnh    

1 Làng hoa cây cảnh Đại Đề 837 192.5 163.6 

 Cộng 77.601 21.262 19.849 

Nguồn: Số liệu điều tra theo phiếu kết quả điều tra đánh giá được thực hiện tại 
các làng nghề. 

 + Theo số liệu điều tra cho thấy tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng 
19.849 m3/ngày đêm, chủ yếu phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của 77.601 
người từ các hộ sản xuất kinh doanh tại các làng nghề. 

 
2.2.3.2. Nước thải sản xuất 

 + Đối với các làng nghề thủ công mỹ nghệ (mộc, mây tre đan, chế tác đá, gốm, 
cơ kim khí), các làng nghề tái chế và các làng nghề chăn nuôi rắn, cây cảnh: Nhu cầu 
nước sản xuất của loại hình làng nghề này nhỏ nên khối lượng nước thải phát sinh là 
không đáng kể. Tác nhân gây ô nhiễm chủ yếu của các làng nghề này do nước thải 
sinh hoạt, chất thải rắn và việc quản lý nguyên, nhiên liệu phục vụ sản xuất gây ra. 
 + Đối với các làng nghề chế biến nông sản thực phẩm: Chế biến nông sản thực 
phẩm là một ngành có nhu cầu sử dụng nước rất lớn và thải ra một lượng nước thải 
không nhỏ, giàu chất hữu cơ gây ô nhiễm môi trường. Tùy theo mục đích sử dụng, 
nước thải chế biến nông sản thực phẩm có thể có BOD5 lên tới 5.500- 12.500 mg/l, 
COD: 13,300 - 20.000 mg/l (nước tách bột đen trong sản xuất tinh bột sắn). Không 
ngoài quy luật trên, nước thải các làng nghề sản xuất bún, bánh,... đều có BOD vượt 
quá TCCP 12,8 - 140 lần; COD vượt quá: 9,7 - 87 lần, Hầu hết nước thải có pH thấp, 
thể hiện chất thải hữu cơ đã bị phân giải yếm khí.  
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 + Nước thải cống chung của các làng nghề chế biến thực phẩm đều vượt giới hạn 
cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất 
lượng nước mặt.   
 + Thống kê số liệu điều tra về tình hình phát sinh nước thải sản xuất từ các cơ sở 
sản xuất của các làng nghề được trình bày trong bảng sau:  
Bảng 2. 4. Thống kê số liệu điều tra về khối lượng nước thải sản xuất từ hoạt động của 

các làng nghề 

STT Tên làng nghề 
Số hộ làm 

nghề 

(Hộ) 

Nước cấp 
cho sản 

xuất 
(m3/ngày) 

NTSX 
(m3/ngày) 

I 
Thủ công mỹ nghệ (mộc, mây tre 
đan, chế tác đá, gốm, cơ kim khí) 

   

1.1 Làng nghề mộc 5.960 0 0 

1 Làng mộc truyền thống Lũng Hạ 200   

2 Làng mộc truyền thốngVĩnh Đoài 

900   

3 Làng mộc truyền thốngVĩnh Đông 

4 
Làng mộc truyền thống Thôn Vĩnh 
Trung 

5 
Làng mộc truyền thống Thôn Vĩnh 
Tiên 

6 Làng mộc truyền thống Hợp Lễ 

3000   7 Làng mộc truyền thống Yên Lan 

8 Làng mộc truyền thống Xuân Lãng 

9 Làng mộc truyền thống Văn Giang 340   

10 Làng mộc truyền thống Văn Hà 650   

11 Làng mộc truyền thống  Thủ Độ 150 
  

12 Làng mộc truyền thống Bích Chu 600 

1.2 Mây tre đan  0 0 

1 Làng mây tre đan Thôn Mới 200   

2 Làng nghề mây tre đan Xuân Lan 

140   

3 
Làng nghề mây tre đan truyền thống 
thôn Nhật Tân 

4 
Làng mây tre đan truyền thống Triệu 
Xá 

1125   

1.3 Chế tác đá và sản xuất gốm  173,5 171,8 

1 Làng đá truyền thống Hải Lựu 200 170 170 
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STT Tên làng nghề 
Số hộ làm 

nghề 

(Hộ) 

Nước cấp 
cho sản 

xuất 
(m3/ngày) 

NTSX 
(m3/ngày) 

2 Làng gốm truyền thống Hương Canh 7 3,5 1,75 

1.4 Cơ kim khí  0 0 

1 Làng rèn truyền thống Bàn Mạch 460   

2 
Làng cơ khí, vận tải đường thủy Việt 
An 

175   

II Tái chế phế liệu  753 367 

1 Làng tái chế nhựa thôn Đông Mẫu 190 633 317 

2 
Làng chế biến bông vải sợi truyền 
thống Thôn Gia  

148   

3 Làng chế biến tơ nhựa Tảo Phú 30 120 50 

III Chăn nuôi  0 0 

1 Làng rắn truyền thống Vĩnh Sơn 850   

2 Làng nghề nuôi rắn thôn Hùng Mạnh 
206   

3 Làng nghề nuôi rắn thôn Xóm Làng 

IV Hoa cây cảnh    

1 Làng hoa cây cảnh Đại Đề 200 260 30 

 Cộng  927 539 

Nguồn: Số liệu điều tra theo phiếu kết quả điều tra đánh giá được thực hiện tại các 
làng nghề 

 + Theo số liệu điều tra cho thấy tổng lượng nước thải sản xuất phát sinh từ các 
làng nghề trên địa bàn tỉnh khoảng 539 m3/ngày đêm. Trên thực tế nước thải sản xuất 
phát sinh chủ yếu tại các nhóm làng nghê đặc thù: Chế tác đá và sản xuất gốm; tái chế 
phế liệu; Hoa cây cảnh,…, một số làng nghề không phát sinh nước thải sản xuất như: 
Làng nghề mộc; Mây tre đan;…. 

2.2.4. Tình hình phát sinh các chất thải nguy hại  
 + Chất thải nguy hại phát sinh từ các cơ sở sản xuất và các làng nghề được điều 
tra tùy thuộc vào ngành nghề bao gồm các dạng Rắn, lỏng và bùn. Mục tiêu điều tra 
đối với chất thải nguy hại chỉ nhằm mục đích đánh giá về thành phần chất thải như 
trình bày dưới đây:  
Bảng 2. 5. Tổng hợp đánh giá về thành phần chất thải nguy hại của các làng nghề theo 

các nhóm ngành sản xuất chủ yếu 

Stt 
Tên 

ngành 

Thành phần CTNH 

Rắn Lỏng Bùn 
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Stt 
Tên 

ngành 

Thành phần CTNH 

Rắn Lỏng Bùn 

1 
Nghề cơ 
khí 

Phoi kim loại lẫn dầu cắt, 
kim loại lẫn dầu, bột đá lẫn 
dầu cắt, pin, ắc quy, bóng 
đèn huỳnh quang; vỏ thùng 
chứa hoá chất độc hại, tro 
đốt giẻ lau dính dầu mỡ, 
hoá chất; băng dính, keo 
dán… 

Dung môi; dầu mỡ thải, 
sơn thải, mực in mực fax 
thải, hoá chất thải; nước 
thải chứa hoá chất, các 
chất tẩy rửa, 

 

Cặn dầu, 
sơn, mỡ, 
hoá chất 
thải, bùn 
sau xử lý 
nước thải. 

2 
Sản xuất 
đồ gốm 

Thuỷ tinh, nhựa, kim loại 
dính dầu mỡ, hoá chất thải, 
giẻ lau dính dầu mỡ, chất 
thải rắn có chứa các thành 
phần nguy hại từ quá trình 
xử lý khí thải, bột đá lẫn 
dầu cắt… các thùng chứa 
hóa chất, dầu mỡ. 

Cặn dầu, sơn, mỡ, hoá 
chất thải; nước thải có 
chứa các chất độc hại (dầu 
mỡ, kim loại nặng, các 
chất tẩy rửa mạnh, các 
chất axit và kiềm 
mạnh…). 

Cặn dầu, 
sơn, mỡ, 
hoá chất 
thải; bùn 
thải sau 
xử lý 

3 
Tái chế 
phế liệu  

Hoá chất độc hại, chất 
phóng xạ, mảnh thuỷ tinh; 
giẻ lau dính dầu, hóa chất, 
thùng bao bì đựng hoá 
chất… ống thuốc phế 
phẩm; vỏ ống thuỷ tinh, cao 
su… 

Các chất axit và kiềm 
mạnh, các chất tẩy rửa 
mạnh, dầu thải, nước thải 
chứa hoá chất độc hại. 

 

Bùn sau 
khi xử lý 
nước thải 
có chứa 
các hóa 
chất độc 
hại. 

4 

Chế biến 
nông 
sản, lâm 
sản, thực 
phẩm 

Thùng chứa các loại hoá 
chất pha chế, hoá chất tẩy 
rửa; giẻ lau dính dầu mỡ; 
bóng đèn huỳnh quang, 
băng dính; các chất hữu cơ 
dễ phân hủy sinh học và 
chứa vi khuẩn gây bệnh, 
pin, accui,…. 
 

Dầu mỡ thải, nước thải có 
chứa hóa chất độc hại, 
nước thải có nồng độ các 
chất ô nhiễm cao (BOD, 
COD, Coliform và vi 
khuẩn gây bệnh). 

bùn thải 
từ trạm 
xử lý 
nước 
thải…  

 

 + Nhìn chung các chất thải nguy hại ở các cơ sở sản xuất từ các làng nghề tùy 
thuộc vào từng loại hình sản xuất, nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng. Trong đó các chất 
thải nguy hại dạng rắn thường chiếm tỷ trọng lớn ở các cơ sở sản xuất, CTNH dạng 
lỏng chiếm tỷ lệ nhỏ hơn sau CTRNH và dạng bùn chiếm ty lệ nhỏ nhất và phát sinh 
không thường xuyên.  

 + Theo các kết quả điều tra cho thấy tổng lượng chất thải nguy hại làng nghề phát 
sinh vào khoảng 63,105 tấn/ngày, các ngành đều phát sinh chất thải rắn nguy hại, tuy 
nhiên ngành cơ khí có lượng chất thải nguy hại phát sinh từ các cơ sở sản xuất là lớn 
nhất trong đó bao gồm các loại chất thải rắn công nghiệp nhiễm dầu như các loại vụn 
kim loại, phế thải, sản phẩm hư hỏng, dầu mỡ thải. 
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2.3. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ CỦA TỈNH VĨNH PHÚC 

 Để đưa ra các đánh giá về hiện trạng môi trường làng nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh 
Phúc, công tác thu thập tài liệu, khảo sát, lấy mẫu và phân tích môi trường đã được 
tiến hành tại 27 làng nghề đã được UBND tỉnh công nhận. Theo tác động của sản xuất 
đến môi trường có thể chia các làng nghề thủ công mỹ nghệ ra thành 2 nhóm chính 
gồm nhóm gây ô nhiễm nhẹ (mộc, mây tre đan đồ gỗ, chế tác đá); Nhóm gây ô nhiễm 
môi trường nặng (gốm, sứ và cơ kim khí). Có 18 làng nghề thủ công mỹ nghệ được 
tiến hành khảo sát chất lượng môi trường (chiếm 66,7% tổng số làng nghề được khảo 
sát). Kết quả khảo sát và đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường theo các đặc trưng 
ô nhiễm đối với các làng nghề, bao gồm:  

2.3.1. Hiện trạng môi trường nước mặt 
 Nhu cầu nước của loại hình làng nghề được khảo sát chủ yếu cấp nước sinh hoạt. 
Nước cấp cho sản xuất là rất nhỏ nên chỉ cần cho sản xuất không lớn nên lưu lượng 
nước thải sản xuất phát sinh không nhiều. Do đó việc lấy mẫu tại các làng nghề này 
được thực hiện chủ yếu từ các mương thoát nước, ao nước từ các làng nghề, mô tả vị 
trí lấy mẫu được trình bày trong bảng sau:  

2.3.1.1. Lựa chọn vị trí điểm lấy mẫu, thời gian lấy mẫu, các chỉ tiêu và phương 
pháp phân tích 
 + Các điểm lựa chọn lấy mẫu phân tích môi trường nước của các làng nghề được 
khảo sát được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 2. 6. Danh sách vị trí lấy mẫu môi trường nước mặt đặc trưng của các làng nghề 
thuộc đối tượng điều tra 

Stt Kí hiệu  Vị trí lấy mẫu 
Tọa độ điểm lấy 

mẫu  

1 NM1 
Ao Thanh niên làng Đại Đề - Làng hoa cây cảnh 
Đại Đề, xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch 

X= 550257 
Y= 2359058 

2 NM2 
Tại hồ Đồng Bàm - Làng nghề mây tre đan truyền 
thống thôn Nhật Tân, xã Văn Quán, huyện Lập 
Thạch 

X = 553536 
Y = 2360329 

3 NM3 
Tại sông Lô - Làng cơ khí, vận tải thủy Việt An, 
xă Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường 

X = 547387 
Y = 2355263 

4 NM4 
Nước mặt sông Lô tại thôn Xóm Làng - Làng nghề 
nôi rắn thôn Xóm làng, xã Bạch Lưu, huyện Sông 
Lô 

X = 537367 
Y = 2372154 

5 NM5 
Nước mặt sông Lô tại thôn Hùng Mạnh - Làng 
nghề nôi rắn thôn Hùng Mạnh, xã Bạch Lưu, 
huyện Sông Lô 

X = 537350 
Y = 2372643 

6 NM6 
Tại hồ Kim Tiến thôn Triệu Xá - Làng mây tre đan 
truyền thống Triệu Xá, xă Triệu Đề, huyện Lập 
Thạch 

X= 550252 
Y= 2359132 

7 NM7 
Tại cầu Lò Cang, TT.Hương Canh - Làng gốm 
truyền thống Hương Canh, TT.Hương Canh, 
huyện Bình  Xuyên 

X = 567531 
Y = 2351494 

8 NM8 
Tại đầm Bàn Cờ - Làng chế biến tơ nhựa Tảo Phú, 
xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc 

X = 560676 
Y = 2346363 
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Stt Kí hiệu  Vị trí lấy mẫu 
Tọa độ điểm lấy 

mẫu  

9 NM9 
Tại kênh Vĩnh Sơn - Làng rắn truyền thống Vĩnh 
Sơn, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường 

X = 551831 
Y = 2349613 

10 NM10 
Nước mặt sông Lô tại Thôn Mới - Làng mây tre 
đan Thôn Mới, xã Cao Phong, huyện Sông Lô 

X = 541294 
Y = 2364752 

11 NM11 
Tại mương tưới tiêu nông nghiệp (kênh 10) - Làng 
tái chế nhựa thôn Đông Mẫu, xã Yên Đồng, huyện 
Yên lạc 

X = 556245 
Y = 2345835 

12 NM12 
Tại đập Cầu Nợ - Làng nghề mây tre đan Xuân 
Lan, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch 

X = 553385 
Y = 2360354 

13 NM13 
Tại mương nước nội đồng xã Hải Lựu - Làng đá 
truyền thống xã Hải Lựu, xã Hải Lựu, huyện Sông 
Lô 

X = 537793 
Y = 2374239 

14 NM14 
Tại mương tưới tiêu nội đồng - Làng rèn truyền 
thống Bàn Mạch, xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường 

X = 548219 
Y = 2347863 

 + Thời gian, tần suất lấy mẫu: Tại mỗi vị trí, mẫu được lấy với số lượng 03 
mẫu/vị trí và được chia thành 02 đợt lấy mẫu:  

 - Đợt 1 từ ngày 11/10 đến 22/10/2018 
 - Đợt 2 từ ngày 12/10 đến 23/10/2018. 
 + Chỉ tiêu phân tích và quy chuẩn so sánh: Được lựa chọn theo đề cương chi tiết 
nhiệm vụ kèm theo Quyết định số 1293/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 của UBND tỉnh 
Vĩnh Phúc, bao gồm:  
 - Các chỉ tiêu đo đạc, phân tích: TSS, BOD5 (200C), COD, Nitrit (NO2

-), Photphat 
(PO4

3-), Chì (Pb), Sắt (Fe), Mangan (Mn), Dầu mỡ. 

 - Quy chuẩn so sánh: QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 
gia về chất lượng nước mặt. 
 + Phương pháp lấy và bảo quản mẫu nước: TCVN 6663-1:2011; 
TCVN5999:1995; TCVN 6663-3:2008; Thông tư 24/2017/BTNMT, ngày 1/9/2017 
của Bộ tài nguyên và Môi trường về việc Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường.  
 + Phương pháp đo đạc, phân tích: Danh mục các chỉ tiêu, phương pháp phân tích 
mẫu nước mặt được trình bày trong bảng sau:  

Bảng 2. 7. Phương pháp phân tích, đo đạc môi trường nước mặt 

Stt Thông số 
Tên/số hiệu phương pháp 

sử dụng 

Giới hạn phá 
hiện / Phạm vi 

đo 

1 
Tổng chất rắn lơ lửng 
(TSS) TCVN 6625:2000 

2,0 mg/L 

2 
Nhu cầu ôxy sinh hóa 
(BOD5) TCVN 6001-1:2008 

1,0 mg/L 

3 
Nhu cầu ôxy hóa học 
(COD) SMEWW 5220C:2012 

3,0 mg/L 

4 Nitrit (NO2
-) TCVN 6178:1996 0,01 mg/L 
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Stt Thông số 
Tên/số hiệu phương pháp 

sử dụng 

Giới hạn phá 
hiện / Phạm vi 

đo 

5 Nitrate (NO3
-) TCVN 6180:1996 0,13 mg/L 

6 Phosphate (P04
3-) TCVN 6202:2008 0,035 mg/L 

7 Sắt (Fe) TCVN 6177:1996 0,04 mg/L 

8 Mangan (Mn) SMEWW 3500.Mn. B:2012 0,1 mg/L 

9 Chì (Pb) SMEWW 3500.Pb. B:2012 0,01 mg/L 

10 Dầu mỡ TCVN 6202:2008 0,05 mg/L 

Bảng 2. 8. Danh mục trang thiết bị phân tích mẫu môi trường nước 

Stt Loại mẫu/tên chỉ tiêu Lấy và bảo quản mẫu 

1 Oxy hoà tan Oxygen-92, Hãng WTW (Đức) 

2 Tổng độ khoáng hoá Máy đo TDS, Hãng HACH (USA) 

3 Các kim loại nặng 
Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS-320, 
Hãng PERKIN ELMER (USA). 

4 
Các ion trong nước: 
NH4

+, NO2
-, NO3

-... 
Máy quang phổ khả kiến DR/2000, Hãng 
HACH (USA). 

5 Nhu cầu oxy sinh hoá Tủ phân tích BOD5, Hãng WTW, Germany. 

6 Nhu cầu oxy hoá học 
Thiết bị phân tích COD Model HC307, Hãng 
CKC, Japan và COD Reactor, Hãng HACH 
USA 

 + Các trang thiết bị, dụng cụ phân tích tại phòng thí nghiệm được trang bị đầy đủ 
cho từng loại chỉ tiêu phân tích, trong đó gồm các thiết bị chính: Máy quang phổ khả 
kiến DR/2000, Hãng HACH (USA). Máy Sắc ký khí USA; Cân phân tích 5 số - Hãng 
HACH (USA); máy sấy, lò nung,…. Ngoài ra còn kể đến các trang thiết bị, dụng cụ 
phụ trợ như chai đựng, thùng bảo quản, hóa chất, các loại dụng cụ thủy tinh, bảo hộ 
lao động, … được huy động đầy đủ đến hiện trường để đảm bảo việc lấy và bảo quản 
mẫu đúng theo quy trình. 

2.3.1.2. Kết quả quan trắc và phân tích 
 + Kết quả quan trắc, phân tích đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước 
mặt của các làng nghề được tổng hợp và trình bày trong bảng sau: 
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Bảng 2. 9. Kết quả đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước các làng nghề 

Chỉ tiêu 
Đơn 
vị 

Kết quả phân tích 
QCVN 08-
MT:2015/B

TNMT 

 NM1 NM2 NM3 NM4 NM5 NM6 NM7 NM8 NM9 NM10 NM11 NM12 NM13 NM14 B1 B2 

TSS 

mg/l Đợt 1 60,7 26 47 27,3 24,3 40,0 45,7 33,0 62,7 39 47,0 23 39,7 53 

50 100 mg/l Đợt 2 41,0 30,3 44,3 22 19,7 50,0 42,3 34,3 66,3 45 48,7 20,3 40 53 

mg/l TB 50,8 28,2 45,8 24,7 22,0 45,0 44,0 34 65 42 47,8 21,7 40 53 

BOD5 

mg/l Đợt 1 21,3 17,1 11,5 10,6 10,4 11,7 11,6 12,98 11,38 10,94 18,3 14,7 10,22 12,05 

15 25 mg/l Đợt 2 19,3 17,0 14,6 10,5 9,8 16,3 11,9 13,40 11,39 10,85 15,3 11,3 9,62 11,29 

mg/l TB 20,3 17,1 13,0 10,5 10,1 14,0 11,8 13,19 11,39 10,90 16,8 13,0 9,92 11,67 

COD 

mg/l Đợt 1 45,1 25 26,6 20,7 20,9 21,8 29,6 29,34 31,0 22,45 26,1 27,0 22,97 24,00 

30 50 mg/l Đợt 2 39,7 24,4 27,7 20,2 19,5 28,3 29,1 28,28 30,4 21,14 34,4 24,9 21,5 23,1 

mg/l TB 42,4 24,7 27,2 20,5 20,2 25,0 29,4 28,81 30,70 21,80 30,3 26,0 22,2 23,57 

N-NO2
- mg/l Đợt 1 0,12 0,036 0,035 

<0,00
1 

<0,00
1 

0,11 0,041 0,024 0,033 0,006 0,176 0,032 0,012 0,018 0,05 0,05 
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mg/l Đợt 2 0,12 0,031 0,062 
<0,00

1 
<0,00

1 
0,10 0,040 0,022 0,033 0,005 0,177 0,022 0,015 0,024 

mg/l TB 0,12 0,034 0,048 
<0,00

1 
<0,00

1 
0,11 0,041 0,023 0,033 0,006 0,176 0,027 0,013 0,021 

PO4
3- 

mg/l Đợt 1 0,12 0,04 0,020 0,005 0,006 0,105 0,024 0,089 0,364 0,012 0,679 0,039 0,096 0,161 

0,3 0,5 mg/l Đợt 2 0,12 0,04 0,019 0,004 0,005 0,115 0,032 0,084 0,339 0,014 0,687 0,038 0,084 0,060 

mg/l TB 0,12 0,04 0,020 0,004 0,006 0,110 0,028 0,087 0,352 0,013 0,683 0,038 0,090 0,11 

Pb 

mg/l Đợt 1 0,004 0,009 0,012 KPH KPH 0,008 0,010 
<0,00

1 
0,016 KPH 0,064 0,004 0,005 0,022 

0,05 0,05 mg/l Đợt 2 0,004 0,009 0,015 KPH KPH 0,006 0,010 
<0,00

1 
0,021 KPH 0,065 0,004 0,006 0,035 

mg/l TB 0,004 0,009 0,014 KPH KPH 0,007 0,010 
<0,00

1 
0,019 KPH 0,065 0,004 0,005 0,029 

Fe 

mg/l Đợt 1 0,36 0,15 0,16 0,09 0,07 0,39 0,54 0,43 0,75 0,39 0,51 0,15 0,85 0,98 

1,5 2 mg/l Đợt 2 0,37 0,14 0,12 0,09 0,09 0,297 0,62 0,37 0,84 0,51 0,52 0,12 0,92 1,21 

mg/l TB 0,37 0,14 0,14 0,09 0,08 0,34 0,58 0,40 0,80 0,45 0,52 0,13 0,88 1,09 

Mn 

mg/l Đợt 1 0,307 0,062 0,03 KPH KPH 0,231 0,402 0,202 0,287 KPH 0,615 0,026 0,112 0,091 

0,5 1 

mg/l Đợt 2 0,288 0,075 0,03 KPH KPH 0,193 0,390 0,185 0,302 KPH 0,935 0,029 0,115 0,112 
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mg/l TB 0,298 0,069 0,03 KPH KPH 0,212 0,396 0,194 0,295 KPH 0,775 0,028 0,114 0,102 

Dầu mỡ 

mg/l Đợt 1 0,03 0,075 0,725 0,056 0,054 0,029 0,29 0,19 0,7 0,38 0,82 0,014 0,133 0,59 

1 1 mg/l Đợt 2 0,04 0,107 0,768 0,058 0,055 0,034 0,37 0,24 0,74 0,50 0,84 0,013 0,2 0,67 

mg/l TB 0,04 0,091 0,747 0,057 0,055 0,032 0,33 0,22 0,72 0,44 0,83 0,013 0,17 0,63 

Ghi chú: 
+ QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt, cột B (B1 - Dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục 

đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2; B2 - Giao thông thuỷ và các mục đích khác với yêu cầu nước 
chất lượng thấp); 

+ Nguồn: Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE) , 10/2018; 
+ Kết quả thể hiện trong bảng là kết quả tính trung bình các mẫu của từng đợt, kết quả chi tiết được thể hiện trong phụ lục kết quả kèm theo báo cáo,  

 



  BÁO CÁO TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI LÀNG NGHỀ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

103 

+ Nhận xét, đánh giá: 

Các đánh giá, so sánh chất lượng mặt đối với một số chỉ tiêu ô nhiễm chính 

theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng 

nước mặt được thể hiện trên biểu đồ như sau: 

BIỂU ĐỒ ĐÁNH GIÁ TSS TRONG CÁC MẪU NƯỚC MẶT LÀNG NGHỀ
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C(mg/l)

 

BIỂU ĐỒ ĐÁNH GIÁ BOD TRONG CÁC MẪU NƯỚC MẶT LÀNG NGHỀ
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BIỂU ĐỒ ĐÁNH GIÁ COD TRONG CÁC MẪU NƯỚC MẶT LÀNG NGHỀ
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BIỂU ĐỒ ĐÁNH GIÁ NITRIT TRONG CÁC MẪU NƯỚC MẶT LÀNG NGHỀ
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BIỂU ĐỒ ĐÁNH GIÁ P-PO4 TRONG CÁC MẪU NƯỚC MẶT LÀNG NGHỀ
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BIỂU ĐỒ ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG Pb TRONG CÁC MẪU NƯỚC MẶT LÀNG NGHỀ
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BIỂU ĐỒ ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG Fe TRONG CÁC MẪU NƯỚC MẶT LÀNG NGHỀ
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BIỂU ĐỒ ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG Mn TRONG CÁC MẪU NƯỚC MẶT LÀNG NGHỀ
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BIỂU ĐỒ ĐÁNH GIÁ DẦU MỠ TRONG CÁC MẪU NƯỚC MẶT LÀNG NGHỀ
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Hình 2. 7. Biểu đồ đánh giá chất lượng mặt tại các làng nghề trên địa bàn tỉnh  

Các biểu đồ trong hình trên thể hiện kết quả trung bình của 02 đợt lấy mẫu hiện 

trường các làng nghề khảo sát. Qua kết quả phân tích các mẫu nước mặt lấy tại một số 

làng nghề điển hỉnh trong quá trình khảo sát cho thấy: Tất cả các chỉ tiêu phân tích 

của các mẫu nước quan trắc đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép của cột B2, 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt 

(trong đó: B1 - Dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác 

có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2; B2 - 

Giao thông thuỷ và các mục đích khác với yêu cầu nước chất lượng thấp). 

2.3.2. Hiện trạng môi trường không khí 

2.3.2.1. Lựa chọn vị trí điểm lấy mẫu, các chỉ tiêu và phương pháp phân tích 
 +  Lựa chọn vị trí điểm lấy mẫu: Lựa chọn các điểm đại diện cho môi trường nền 
của khu vực nói chung và vị trí các điểm, các đối tượng chịu tác động trực tiếp do bụi, khí thải 
từ các hoạt động sản xuất từ các làng nghề. Kết quả lựa chọn các vị trí điểm lấy mẫu, phân 
tích các chất lượng môi trường không khí được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 2. 10. Danh mục các điểm, vị trí lấy mẫu đánh giá hiện trạng chất lượng môi 
trường không khí 

Stt Kí hiệu  Vị trí lấy mẫu Tọa độ 

1 KK1 
Làng mây tre đan truyền thống Triệu Xá, xã Triệu 
Đề, huyện Lập Thạch 

X= 550255 
Y= 2359133 

2 KK2 
Làng chế biến tơ nhựa Tảo Phú, xã Tam Hồng, 
huyện Yên Lạc 

X = 560669 
Y = 2346361 

3 KK3 
Làng mây tre đan Thôn Mới, xã Cao Phong, huyện 
Sông Lô 

X = 541286 
Y = 2364754 

4 KK4 
Làng mộc truyền thống Yên Lan, TT. Thanh Lãng, 
huyện Bình Xuyên 

X = 563479 
Y = 2349445 

5 KK5 
Làng mộc truyền thống Xuân Lãng, TT. Thanh 
Lãng, huyện Bình Xuyên 

X = 563436 
Y = 2349458 
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Stt Kí hiệu  Vị trí lấy mẫu Tọa độ 

6 KK6 
Làng mộc truyền thống Thủ Độ, xã An Tường, 
huyện Vĩnh Tường 

X = 548231 
Y = 2346080 

7 KK7 
Làng mộc truyền thống Văn Giang, xã Lý Nhân, 
huyện Vĩnh Tường 

X = 547923 
Y = 2347315 

8 KK8 
Làng mộc truyền thống Văn Hà, xã Lý Nhân, 
huyện Vĩnh Tường 

X = 547927 
Y = 2347314 

9 KK9 
Làng nghề mây tre đan truyền thống thôn Nhật Tân, 
xã Văn Quán, huyện Lập Thạch 

X = 553535 
Y = 2360329 

10 KK10 
Làng nghề mây tre đan truyền  Xuân Lan, xã Văn 
Quán, huyện Lập Thạch 

X = 553384 
Y = 2360354 

11 KK11 
Làng gốm truyền thống Hương Canh, TT.Hương 
Canh, huyện Bình Xuyên 

X = 567535 
Y = 2351493 

12 KK12 
Làng mộc truyền thống Vĩnh Đoài, TT.Yên Lạc, 
huyện Yên Lạc 

X = 560173 
Y = 2349356 

13 KK13 
Làng mộc truyền thống Vĩnh Đông, TT.Yên Lạc, 
huyện Yên Lạc 

X = 560167 
Y = 2349353 

14 KK14 
Làng mộc truyền thống Vĩnh Tiên, TT.Yên Lạc, 
huyện Yên Lạc 

X = 560158 
Y = 2349341 

15 KK15 

Làng mộc truyền thống Hợp Lễ, thị trấn Thanh 
Lãng, huyện Bình Xuyên (Theo chương trình quan 
trắc hiện trạng môi trường của tỉnh, tháng 
3&4.2018) 

X= 563479 
Y = 2349445 

16 KK16 
Làng mộc truyền thống Lũng Hạ, xã Yên Phương,  
huyện Yên Lạc (Theo chương trình quan trắc hiện 
trạng môi trường của tỉnh, tháng 3&4.2018) 

X = 558213 
Y = 2350856 

17 KK17 
Làng mộc truyền thống Bích Chu, xã An Tường, 
huyện Vĩnh Tường (Theo chương trình quan trắc 
hiện trạng môi trường của tỉnh, tháng 3&4.2018) 

X = 548233 
Y = 2346030 

18 KK18 
Làng rèn truyền thống Bàn Mạch, xã Lý Nhân, 
Vĩnh Tường (Theo chương trình quan trắc hiện 
trạng môi trường của tỉnh, tháng 5.2018) 

X = 548259 
Y = 2347803 

19 KK19 

Làng chế biến bông vải sợi truyền thống Thôn Gia, 
xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc (Theo chương trình 
quan trắc hiện trạng môi trường của tỉnh, tháng 
5.2018) 

X= 556575 
Y = 2345451 

20 KK20 
Làng mộc truyền thống Vĩnh Trung, TT. Yên Lạc, 
huyện Yên Lạc (Theo chương trình quan trắc hiện 
trạng môi trường của tỉnh, tháng 5.2018) 

X= 560131 
Y = 2349389 

21 KK21 
Làng hoa cây cảnh Đại Đề, xã Triệu Đề, huyện 
Sông Lô 

X= 550256 
Y= 2359055 

Nguồn: Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE) , 10/2018 và Báo cáo quan 
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Stt Kí hiệu  Vị trí lấy mẫu Tọa độ 

trắc hiện trạng môi trường của tỉnh năm 2018. 

 + Tần suất lấy mẫu: 03 vị trí/làng nghề x 02 đợt mẫu. 
 + Các chỉ tiêu đo đạc, phân tích: Bụi tổng số (TSP), CO {Được lựa chọn theo đề 
cương chi tiết nhiệm vụ kèm theo Quyết định số 1293/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 của 
UBND tỉnh Vĩnh Phúc} 
 + Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
chất lượng không khí xung quanh.  
 + Phương pháp, thiết bị lấy mẫu và bảo quản mẫu: Thực hiện theo đúng hướng 
dẫn của Bộ tài nguyên và Môi trường theo Thông tư 24/2017/BTNMT, ngày 1/9/2017 
của Bộ tài nguyên và Môi trường về việc Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và 
các tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên ngành liên quan. 
 + Danh mục các phương pháp, trang thiết bị lấy mẫu môi trường không khí, tiếng 
ồn, rung tại hiện trường được trình bày trong bảng sau:  
Bảng 2. 11. Danh mục các phương pháp, trang thiết bị lấy mẫu môi trường không khí, 

tiếng ồn, rung tại hiện trường 

Stt 
Loại mẫu/ 

chỉ tiêu 
Tên phương pháp Thiết bị chính 

1 Bụi tổng số  TCVN 5977:2005 

- Máy lấy mẫu khí SIBATA thể tích nhỏ, 
SIP-32L (LV-30).  
- Đầu lấy mẫu bụi của Hãng Gelman 
(USA).  
- Giấy lọc thuỷ tinh chuyên dùng Hãng 
Gelman. 

2 CO QT-IESE-A1 
Thiết bị lấy mẫu khí (Minipump)- 
CASELLA AFC124-033882 

Nguồn: Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE) , 10/2018 

 + Phương pháp đo đạc, phân tích: Danh mục các chỉ tiêu, phương pháp đo đạc tại 
hiện trường và phân tích tại phòng thí nghiệm được trình bày trong bảng sau:  

Bảng 2. 12. Phương pháp phân tích, đo đạc môi trường không khí , ồn 

Stt Thông số 
Tên/ số hiệu phương pháp sử 

dụng 
Giới hạn đo 

 I Đo tại hiện trường     

1 Bụi tổng số (TSP) TCVN 5067:1995 10 μg/m3 

2 CO QT-IESE-A1 3,50 μg/m3 

Nguồn: Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE) , 10/2018 
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2.3.2.2. Kết quả quan trắc và phân tích 

 + Kết quả quan trắc, phân tích đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không 
khí tại các vị trí điểm quan trắc được tổng hợp và trình bày cụ thể trong bảng sau:  

Bảng 2. 13. Kết quả quan trắc hiện trạng chất lượng không khí 

Ký hiệu mẫu 

Kết quả phân tích 

Bụi (mg/m3) CO (mg/m3) 

Đợt 1 Đợt 2 TB Đợt 1 Đợt 2 TB 

KK1 0,104 0,092 0,098 2,060 2,033 2,046 

KK2 0,097 0,198 0,148 5,619 5,413 5,516 

KK3 0,089 0,171 0,130 3,389 3,483 3,436 

KK4 0,211 0,190 0,201 3,698 3,550 3,624 

KK5 0,182 0,234 0,208 3,874 4,027 3,951 

KK6 0,211 0,26267 0,237 4,955 4,756 4,855 

KK7 0,233 0,234 0,233 4,997 4,946 4,971 

KK8 0,193 0,235 0,214 3,725 3,670 3,697 

KK9 0,078 0,147 0,113 2,803 2,647 2,725 

KK10 0,081 0,107 0,094 2,575 2,308 2,442 

KK11 0,177 0,215 0,196 3,264 3,227 3,245 

KK12 0,189 0,259 0,224 4,056 4,013 4,035 

KK13 0,199 0,205 0,202 3,755 3,784 3,769 

KK14 0,198 0,225 0,212 3,556 3,622 3,589 

KK15 0,169 0,192 0,180 - - - 

KK16 0,487 0,468 0,478 - - - 

KK17 0,286 0,28 0,283 - - - 

KK18 0,25 - - - - - 

KK19 0,22 - - - - - 

KK20 0,21 - - - - - 

KK21 0,107 0,110 0,109 2,016 2,015 2,016 

QCCP 0,3 30 

Ghi chú: 
+ QCCP - Quy chuẩn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh. 
+ Nguồn: Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE), 10/2018 và Báo cáo 
quan trắc hiện trạng môi trường của tỉnh năm 2018 
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+ Nhận xét, đánh giá: 

 Theo kết quả phân tích các chỉ tiêu ô nhiễm về bụi và CO của các mẫu không khí 
xung quanh các làng nghề qua các đợt khảo sát lấy mẫu được thực hiện bởi Công ty 
Cổ phần Kỹ thuật và Công trình Môi trường phối hợp với Viện Khoa học và Kỹ thuật 
Môi trường (IESE) (thực hiện trong tháng 10/2018) và Trung tâm Quan trắc Tài 
nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc (thực hiện nhiệm vụ Quan trắc hiện trạng môi 
trường tỉnh năm 2018), cho thấy: 
 - Về nồng độ bụi: Tại thời điểm lấy mẫu, kết quả phân tích cho thấy, tại hầu hết 
các điểm quan trắc nồng độ bụi tổng số TSP (lấy theo giá trị trung bình) dao động từ 
0,094 mg/m3 đến 0,283 mg/m3 thấp hơn giới hạn cho phép theo quy chuẩn QCVN 
05:2013/BTNMT, trung bình 1giờ và nhỏ hơn giới hạn cho phép từ 1,1 đến 3,2 lần. 
Trừ điểm KK16, tại thời điểm quan trắc cho giá trị khá cao (0,478 mg/m3), cao hơn 
giới hạn cho phép khoảng 1,6 lần 
 - Về khí CO: Nồng độ khí CO tại tất cả các điểm quan trắc đều rất thấp và dao 
động từ 2,016 mg/m3 đến 5,516 mg/m3. So với tiêu chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT về 
nồng độ CO giới hạn trong không khí xung quanh, nồng độ CO tại các điểm quan trắc 
đều thấp hơn quy chuẩn cho phép nhiều lần (từ 5,4 ÷ 14,9 lần so với nồng độ CO giới 
hạn trong không khí xung quanh trung bình 1giờ). 

2.3.3. Hiện trạng chất lượng môi trường đất 

2.3.3.1. Lựa chọn vị trí lấy mẫu, các chỉ tiêu phân tích 
 + Lựa chọn vị trí điểm lấy mẫu: Các điểm lựa chọn lấy mẫu phân tích môi trường 
đất khu vực được xác định theo các đối tượng chịu tác động trực tiếp do chất thải từ 
các hoạt động của các làng nghề được khảo sát.  

 + Tần suất lấy mẫu: 03 vị trí/làng nghề, mỗi vị trí được lấy 02 đợt mẫu. Kết quả 
lựa chọn các vị trí điểm lấy mẫu, phân tích được trình bày trong bảng sau: 
Bảng 2. 14. Danh mục các điểm, vị trí lấy mẫu đánh giá hiện trạng chất lượng môi đất  

Stt 
Ký 

hiệu 
Vị trí điểm quan trắc Tọa độ 

1 S1 
Mẫu đất tại các hộ gia đình - Làng cơ khí, vận 
tải thủy Việt An, xã Việt Xuân, huyện Vĩnh 
Tường 

X = 549745 
Y = 2352574 

2 S2 
Mẫu đất tại các hộ gia đình - Làng rèn truyền 
thống Bàn Mạch, xã Lý Nhân, huyện Vĩnh 
Tường 

X = 548218 
Y = 2347861 

 + Chỉ tiêu phân tích và quy chuẩn so sánh: Zn, Fe, Pb, Tổng P, Tổng N, Tổng 
K2O {Được lựa chọn theo đề cương chi tiết nhiệm vụ kèm theo Quyết định số 
1293/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc} 
 + Quy chuẩn so sánh: QCVN 03-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất.  
 + Phương pháp, thiết bị lấy mẫu và phân tích mẫu: Tuân thủ theo Thông tư 
24/2017/BTNMT, ngày 1/9/2017 của Bộ tài nguyên và Môi trường về việc Quy định 
kỹ thuật quan trắc môi trường và các tiêu chuẩn TCVN 6663-1:2011; 
TCVN5999:1995; TCVN 6663-3:2008. 
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 + Các trang thiết bị phân tích mẫu được sử dụng trên cơ sở các trang thiết bị hiện 
có của các đơn vị tư vấn, bao gồm:  

Bảng 2. 15. Danh mục các phương pháp, trang thiết bị phân tích mẫu đất 

Stt Loại mẫu/tên chỉ tiêu Tên thiết bị 

1 
Các chỉ tiêu dinh dưỡng 
(Tổng P, Tổng N, Tổng 
K2O) 

Máy quang phổ khả kiến DR/2000, Hãng 
HACH (USA). 

1 
Các kim loại nặng (Zn, Fe, 
Pb) 

Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS-320, 
Hãng PERKIN ELMER (USA). 

Ghi chú: Các trang thiết bị lấy mẫu, đo đạc, phân tích mẫu được sử dụng trên cơ sở 
các trang thiết bị hiện có của đơn vị tư vấn và các đơn vị phối hợp. 

 + Các trang thiết bị, dụng cụ phân tích tại phòng thí nghiệm được trang bị đầy đủ 
cho từng loại chỉ tiêu phân tích, trong đó gồm các thiết bị chính: Máy quang phổ khả 
kiến DR/2000, Hãng HACH (USA). Máy Sắc ký khí USA; Cân phân tích 5 số - Hãng 
HACH (USA); máy sấy, lò nung … 

 
2.3.3.2. Kết quả quan trắc và phân tích 

 + Kết quả quan trắc và phân tích mẫu đất tại các vị trí được lựa chọn của khu vực 
dự án được tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng 2. 16. Tổng hợp kết quả phân tích mẫu đất  

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả phân tích 

QCCP Đợt 1 Đợt 2 

S 1 S 2 S 3 S 1 S 2 S 3 

1 Zn mg/kg khô 81,74 82,04 86,71 87,63 90,5 88,32 200 

2 Fe mg/kg khô 7,82 5,81 6,13 6,59 6,07 6,18 - 

3 Tổng P mg/kg khô 816 901 781 825 894 796 - 

4 Tổng N mg/kg khô 638 741 682 710 737 739 - 

5 Tổng K2O mg/kg khô 1052 976 1019 985 1022 1028 - 

6 Chì mg/kg khô 41,02 37,36 35,93 39,04 38,22 38,37 70 

Ghi chú:  

+ QCCP - Quy chuẩn cho phép theo QCVN 03-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất  

+ Nguồn: Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE), 10/2018 

 + Căn cứ theo các kết quả quan trắc và phân tích mẫu đất khu vực dự án cho thấy 
không có dấu hiệu ô nhiễm kim loại nặng trong đất khi so sánh với giới hạn cho phép 
theo QCVN 03-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép 
của kim loại nặng trong đất đối với đất dân sinh.  
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2.4. NHỮNG TỒN TẠI TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ 
TÁC ĐỘNG TỚI MÔI TRƯỜNG 
 Bên cạnh mặt tích cực, sự phát triển hoạt động sản xuất tại làng nghề cũng mang 
lại nhiều bết cập, đặc biệt về vấn đề môi trường và xã hội. Những tồn tại từ nhiều năm 
qua trong quá trình phát triển làng nghề có thể coi là một trong những nguyên nhân 
làm cho chất lượng môi trường nhiều làng nghề ngày càng suy giảm, ảnh hưởng không 
nhỏ không chỉ tới sự phát triển sản xuất bền vững ở làng nghề, mà của cả nền kinh tế 
đất nước. Đó là: 
 + Quy mô sản xuất nhỏ, phần lớn ở quy mô hộ gia đình: Quy mô sản xuất tại 
nhiều làng nghề là quy mô nhỏ, khó phát triển vì mặt bằng sản xuất chật hẹp xen kẽ 
với khu vực sinh hoạt. Sản xuất càng phát triển thì nguy cơ lấn chiếm khu vực sinh 
hoạt, phát thải ô nhiễm tới khu dân cư càng lớn, dẫn đến chất lượng môi trường khu 
vực càng xấu đi. 

 + Nếp sống tiểu nông của người chủ sản xuất nhỏ có nguồn gốc nông dân đã ảnh 
hưởng mạnh tới sản xuất tại làng nghề, làm tăng mức độ ô nhiễm môi trường: Không 
nhận thức được tác hại lâu dài của ô nhiễm, chỉ quan tâm đến lợi nhuận trước mắt, các 
cơ sở sản xuất tại làng nghề thường lựa chọn quy trình sản xuất thô sơ tận dụng nhiều 
sức lao động, trình độ thấp. Hơn thế, nhằm hạ giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh 
tranh, nhiều cơ sở sản xuất còn sử dụng các nhiên liệu rẻ tiền, hoá chất độc hại (kể cả 
đã cấm sử dụng), không đầu tư phương tiện, dụng cụ bảo hộ lao động, không đảm bảo 
điều kiện lao động nên đã làm tăng mức độ ô nhiễm tại đây. 
 + Quan hệ sản xuất mang đặc thù của quan hệ gia đình, dòng tộc, làng xã: Nhiều 
làng nghề, đặc biệt là các làng nghề truyền thống, sử dụng lao động có tính gia đình, 
sản xuất theo kiểu "bí truyền", giữ bí mật cho dòng họ, tuân theo “hương ước” không 
cải tiến áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, nên đã cản trở việc áp dụng giải 
pháp kỹ thuật mới, không khuyến khích sáng kiến mang hiệu quả BVMT của người 
lao động. 

 + Vốn đầu tư của các cơ sở sản xuất tại các làng nghề quá thấp, khó có điều kiện 
phát triển hoặc đổi mới công nghệ theo hướng thân thiện với môi trường: Sản xuất 
mang tính tự phát, không có kế hoạch lâu dài, nên khó huy động tài chính và vốn đầu 
tư lớn từ các nguồn khác (quỹ tín dụng, ngân hàng). Do đó, khó chủ động trong đổi 
mới kỹ thuật và công nghệ, lại càng không thể đầu tư cho xử lý môi trường. 
 + Trình độ người lao động, chủ yếu là lao động thủ công, học nghề, văn hoá thấp, 
nên hạn chế nhận thức đối với công tác BVMT: Theo điều tra thì chất lượng lao động 
và trình độ chuyên môn kỹ thuật ở các làng nghề nhìn chung còn thấp, chủ yếu là lao 
động phổ thông, số lao động chỉ tốt nghiệp cấp I, II chiếm trên 60%. Mặt khác đa số 
người lao động có nguồn gốc nông dân nên chưa có ý thức về môi trường lao động, chỉ 
cần việc làm có thu nhập cao hơn thu nhập từ nông nghiệp hoặc bổ sung thu nhập 
trong những lúc nông nhàn, nên ngại học hỏi, không quan tâm tới BVMT... 
 + Nhiều làng nghề chưa quan tâm tới xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho 
BVMT: Cạnh hanh trong một số loại hình sản xuất đã thúc đẩy một số làng nghề đầu 
tư đổi mới công nghệ, kỹ thuật sản xuất. Tuy nhiên đây không phải là đầu tư cho kỹ 
thuật bảo vệ môi trường. Vì vậy hầu hết các cơ sở sản xuất trong làng nghề đều không 
có các hệ thông xử lý chất thải nước khi thải ra môi hường. Hầu hết các làng nghề 
không có đủ cơ sở hạ tầng kỹ thuật để thu gom và xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi 
trường, như không có hệ thống thu gom và xử lý nước thải, không có bãi chôn lấp chất 
thải rắn hợp vệ sinh, không chú ý đầu tư phương tiện thu gom quản lý chất thải nguy 
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hại. Đây là một thách thức lớn vì để khắc phục điều này đòi hỏi nhiều kinh phí và thời 
gian. 
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CHƯƠNG 3.                                                                                                                    
TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ                                                

THEO MỨC ĐỘ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG  

 Việc đánh giá môi trường làng nghề được thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 3 
- kèm theo Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của bộ Tài nguyên và 
Môi trường về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh dịch vụ tập trung, 
làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Trên cơ sở các kết quả đánh giá về 
loại hình làng nghề, kết quả lấy mẫu và phân tích môi trường theo tiêu chí đánh giá và 
các nội dung chi tiết được trình bày tại chương 1&2 nêu trên. Kết quả đánh giá phân 
loại làng nghề thuộc đối tượng điều tra được trình bày, bao gồm:  

3.1. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI LÀNG NGHỀ THEO MỨC ĐỘ Ô 
NHIỄM MÔI TRƯỜNG 

 Các thông số ô nhiễm đặc thù tối thiểu cần phân tích của làng nghề căn cứ vào 
loại hình sản xuất đặc thù được xác định theo quy định nêu trong Phụ lục 3 - kèm theo 
Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT, cụ thể được nêu trong bảng tổng hợp sau: 

 

Bảng 3. 1. Các thông số ô nhiễm đặc thù theo thành phần môi trường đối với các loại 
hình sản xuất đặc thù 

Stt 
Loại hình sản xuất đặc 

thù 

Thông số ô nhiễm đặc thù theo thành phần môi 
trường 

Nước mặt Đất Không khí 

I 

Thủ công mỹ nghệ 
(mộc, mây tre đan, chế 
tác đá, gốm, cơ kim khí) 

   

1.1 
Sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ 
(Làng nghề mộc) 

   

1 
Làng mộc truyền thống 
Lũng Hạ 

- - Bụi tổng số 

2 
Làng mộc truyền thống 
Vĩnh Đoài 

- - Bụi tổng số 

3 
Làng mộc truyền thống 
Vĩnh Đông 

- - Bụi tổng số 

4 
Làng mộc truyền thống 
Thôn Vĩnh Trung 

- - Bụi tổng số 

5 
Làng mộc truyền thống 
Thôn Vĩnh Tiên 

- - Bụi tổng số 

6 
Làng mộc truyền thống 
Hợp Lễ 

- - Bụi tổng số 

7 Làng mộc truyền thống - - Bụi tổng số 
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Stt 
Loại hình sản xuất đặc 

thù 

Thông số ô nhiễm đặc thù theo thành phần môi 
trường 

Nước mặt Đất Không khí 

Yên Lan 

8 
Làng mộc truyền thống 
Xuân Lãng 

- - Bụi tổng số 

9 
Làng mộc truyền thống 
Văn Giang 

- - Bụi tổng số 

10 
Làng mộc truyền thống 
Văn Hà 

- - Bụi tổng số 

11 
Làng mộc truyền thống  
Thủ Độ 

- - Bụi tổng số 

12 
Làng mộc truyền thống 
Bích Chu 

- - Bụi tổng số 

1.2 Mây tre đan    

1 
Làng mây tre đan Thôn 
Mới 

COD - - 

2 
Làng nghề mây tre đan 
Xuân Lan 

COD - - 

3 

Làng nghề mây tre đan 
truyền thống thôn Nhật 
Tân 

COD - - 

4 
Làng mây tre đan truyền 
thống Triệu Xá 

COD - - 

1.3 
Chế tác đá và sản xuất 
gốm sứ 

   

1 
Làng đá truyền thống 
Hải Lựu 

TSS - Bụi tổng số 

2 
Làng gốm truyền thống 
Hương Canh 

TSS - Bụi tổng số 

1.4 Cơ kim khí    

1 
Làng rèn truyền thống 
Bàn Mạch 

Fe, Pb, Mn, Dầu 
mỡ 

Pb, Zn, Fe  

2 
Làng cơ khí, vận tải 
đường thủy Việt An 

Fe, Pb, Mn, Dầu 
mỡ 

Pb, Zn, Fe  

II Tái chế phế liệu    

1 
Làng tái chế nhựa thôn 
Đông Mẫu 

COD, TSS - - 
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Stt 
Loại hình sản xuất đặc 

thù 

Thông số ô nhiễm đặc thù theo thành phần môi 
trường 

Nước mặt Đất Không khí 

2 

Làng chế biến bông vải 
sợi truyền thống Thôn 
Gia  

COD, TSS - - 

3 
Làng chế biến tơ nhựa 
Tảo Phú 

COD, TSS - - 

III Chăn nuôi    

1 
Làng rắn truyền thống 
Vĩnh Sơn 

BOD5 - - 

2 
Làng nghề nuôi rắn thôn 
Hùng Mạnh 

BOD5 - - 

3 
Làng nghề nuôi rắn thôn 
Xóm Làng 

BOD5 - - 

IV Hoa cây cảnh    

1 
Làng hoa cây cảnh Đại 
Đề 

- - - 

 

Ghi chú: 

+ Căn cứ lựa chọn: Bảng 2.1. Các thông số ô nhiễm đặc thù theo thành phần môi 
trường đối với các loại hình sản xuất đặc thù thuộc Phụ lục 3 - kèm theo Thông tư số 
31/2016/TT-BTNMT. 

 Tính giá trị hệ số ô nhiễm A theo công thức tính dưới đây để làm căn cứ phân 
loại mức độ ô nhiễm môi trường làng nghề: 

 

 Trong đó: 

 + A: Hệ số ô nhiễm môi trường của làng nghề tính toán dựa trên các thông số ô 
nhiễm đặc thù. 

 + C1, C2... Cn: Giá trị các thông số ô nhiễm đặc thù trong môi trường xung 
quanh (các thông số được xác định tại Bảng 2.1), tính trung bình cho các lần lấy mẫu 
trong năm. 

 + Cq1, Cq2 ... Cqn: Giá trị ngưỡng của các thông số trên được quy định tại quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh tương ứng. 

 + n: Số lượng các thông số ô nhiễm đặc thù (xác định theo Bảng 3.1) 
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 Phân loại mức độ ô nhiễm môi trường của làng nghề sau khi tính toán hệ số ô 
nhiễm A, dựa vào bảng dưới đây: 
 

Bảng 3. 2. Phân loại mức độ ô nhiễm môi trường làng nghề dựa vào hệ số ô nhiễm A 

Hệ số ô nhiễm A Phân loại mức độ ô nhiễm 

A ≤ 1,0 Không ô nhiễm môi trường 

1,0 < A ≤ 2,0 Ô nhiễm môi trường 

A > 2,0 Ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 

 

3.2. ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI THEO TIÊU CHÍ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 
 + Căn cứ vào các kết quả phân tích mẫu môi trường không khí, nước và đất các 
làng nghề được khảo sát thuộc phạm vi các đối tượng điều tra. Theo danh sách các 
điểm lấy mẫu tại các bảng 2.7, 2.11 và 2.14 – Chương 2, kết quả tính toán theo hệ số ô 
nhiễm A được thể hiện dưới đây:  

 
Bảng 3. 3. Kết quả tính toán hệ số A và đánh giá phân loại làng nghề theo tiêu chí ô 

nhiễm môi trường 

Stt Vị trí lấy mẫu 
Kí hiệu 

mẫu 

Thông số ô 
nhiễm lựa chọn 

tính toán 

Hệ số ô 
nhiễm A 

Đánh giá 

1 

Làng mộc truyền thống Lũng Hạ, xã 
Yên Phương, huyện Yên Lạc (Theo 
chương trình quan trắc hiện trạng 
môi trường của tỉnh, tháng 
3&4.2018) 

KK16 Bụi tổng số 1,59 
Ô nhiễm 

môi 
trường 

2 
Làng mộc truyền thống Vĩnh Đoài, 
TT.Yên Lạc, huyện Yên Lạc 

KK12 Bụi tổng số 0,75 
Không ô 

nhiễm môi 
trường 

3 
Làng mộc truyền thống Vĩnh Đông, 
TT.Yên Lạc, huyện Yên Lạc 

KK13 Bụi tổng số 0,67 
Không ô 

nhiễm môi 
trường 

4 

Làng mộc truyền thống Vĩnh Trung, 
TT. Yên Lạc, huyện Yên Lạc (Theo 
chương trình quan trắc hiện trạng 
môi trường của tỉnh, tháng 5.2018) 

KK20 Bụi tổng số 0,70 
Không ô 

nhiễm môi 
trường 

5 
Làng mộc truyền thống Vĩnh Tiên, 
TT.Yên Lạc, huyện Yên Lạc 

KK14 Bụi tổng số 0,71 
Không ô 

nhiễm môi 
trường 

6 
Làng mộc truyền thống Hợp Lễ, TT. 
Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên 

KK15 Bụi tổng số 0,60 
Không ô 

nhiễm môi 
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Stt Vị trí lấy mẫu 
Kí hiệu 

mẫu 

Thông số ô 
nhiễm lựa chọn 

tính toán 

Hệ số ô 
nhiễm A 

Đánh giá 

(Theo chương trình quan trắc hiện 
trạng môi trường của tỉnh, tháng 
3&4.2018) 

trường 

7 
Làng mộc truyền thống Yên Lan, 
TT. Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên 

KK4 Bụi tổng số 0,67 
Không ô 

nhiễm môi 
trường 

8 
Làng mộc truyền thống Xuân Lãng, 
TT. Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên 

KK5 Bụi tổng số 0,69 
Không ô 

nhiễm môi 
trường 

9 
Làng mộc truyền thống Văn Giang, 
xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường 

KK7 Bụi tổng số 0,78 
Không ô 

nhiễm môi 
trường 

10 
Làng mộc truyền thống Văn Hà, xã 
Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường 

KK8 Bụi tổng số 0,71 
Không ô 

nhiễm môi 
trường 

11 
Làng mộc truyền thống Thủ Độ, xã 
An Tường, huyện Vĩnh Tường 

KK6 Bụi tổng số 0,79 
Không ô 

nhiễm môi 
trường 

12 

Làng mộc truyền thống Bích Chu, xã 
An Tường, huyện Vĩnh Tường (Theo 
chương trình quan trắc hiện trạng 
môi trường của tỉnh, tháng 
3&4.2018) 

KK17 Bụi tổng số 0,94 
Không ô 

nhiễm môi 
trường 

13 
Làng mây tre đan Thôn Mới, xã Cao 
Phong, huyện Sông Lô 

KK3, 
NM10 

COD 0,73 
Không ô 

nhiễm môi 
trường 

14 
Làng nghề mây tre đan Xuân Lan, xã 
Văn Quán, huyện Sông Lô 

KK10, 
NM12 

COD 0,87 
Không ô 

nhiễm môi 
trường 

15 
Làng nghề mây tre đan truyền thống 
thôn Nhật Tân, xã Văn Quán, huyện 
Sông Lô 

KK9, 
NM2 

COD 0,82 
Không ô 

nhiễm môi 
trường 

16 
Làng mây tre đan truyền thống Triệu 
Xá, xã Triệu Đề, huyện Sông Lô 

KK1, 
NM6 

COD 0,83 
Không ô 

nhiễm môi 
trường 

17 
Làng đá truyền thống xã Hải Lựu , 
xã Hải Lựu, huyện Sông Lô 

NM13 
TSS, Bụi tổng 

số 
0,80 

Không ô 
nhiễm môi 

trường 

18 
Làng gốm truyền thống Hương 
Canh, TT.Hương Canh, huyện Bình 
Xuyên 

KK11, 
NM7 

TSS, Bụi tổng 
số 

0,77 
Không ô 

nhiễm môi 
trường 
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Stt Vị trí lấy mẫu 
Kí hiệu 

mẫu 

Thông số ô 
nhiễm lựa chọn 

tính toán 

Hệ số ô 
nhiễm A 

Đánh giá 

19 

Làng rèn truyền thống Bàn Mạch, xã 
Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường (Theo 
chương trình quan trắc hiện trạng 
môi trường của tỉnh, tháng 5.2018) 

KK18, 
NM14, 

S2 

Nước: Fe, Pb, 
Mn, Dầu mỡ 

Đất: Pb, Zn, Fe 
0,48 

Không ô 
nhiễm môi 

trường 

20 
Làng cơ khí, vận tải thủy Việt An, xã 
Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường 

NM3, 
S1 

Nước: Fe, Pb, 
Mn, Dầu mỡ 

Đất: Pb, Zn, Fe 
0,36 

Không ô 
nhiễm môi 

trường 

21 
Làng tái chế nhựa thôn Đông Mẫu, 
xã Yên Đồng, huyện Yên lạc 

NM11 COD, TSS 0,98 
Không ô 

nhiễm môi 
trường 

22 

Làng chế biến bông vải sợi truyền 
thống Thôn Gia, xã Yên Đồng, 
huyện Yên Lạc (Theo chương trình 
quan trắc hiện trạng môi trường của 
tỉnh, tháng 5.2018) 

KK19 COD, TSS 0,73 
Không ô 

nhiễm môi 
trường 

23 
Làng chế biến tơ nhựa Tảo Phú, xã 
Tam Hồng, huyện Yên Lạc 

KK2, 
NM8 

COD, TSS 0,82 
Không ô 

nhiễm môi 
trường 

24 
Làng rắn truyền thống Vĩnh Sơn, xã 
Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường 

NM9 BOD5 0,76 
Không ô 

nhiễm môi 
trường 

25 
Làng nghề nôi rắn thôn Hùng Mạnh, 
xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô 

NM5 BOD5 0,68 
Không ô 

nhiễm môi 
trường 

26 
Làng nghề nôi rắn thôn Xóm làng, xã 
Bạch Lưu, huyện Sông Lô 

NM4 BOD5 0,70 
Không ô 

nhiễm môi 
trường 

27 
Làng hoa cây cảnh Đại Đề, xã Triệu 
Đề, huyện Sông Lô 

NM1 - - 
Không 

đánh giá 
 

Ghi chú: 
+ Các thông số ô nhiễm lựa chọn tính toán lấy theo Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT. 
+ Giá trị các thông số ô nhiễm tính toán được lấy theo kết quả phân tích các chỉ tiêu tại các 

Bảng 2.9, 2.13 và 2.16 – Chương 2. 
+ Quy chuẩn so sánh đánh giá: QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về chất lượng nước mặt; QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 
không khí xung quanh; QCVN 03-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn 
cho phép của kim loại nặng trong đất – đối với đất dân sinh. 
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 + Theo các kết quả đánh giá cho thấy hầu hết các làng nghề thuộc đối tượng điều 
tra đánh giá đều có kết quả tính hệ số A < 1,0 do đó được đánh giá không ô nhiễm môi 
trường.  
 + Trừ trường hợp tại Làng mộc truyền thống Lũng Hạ, xã Yên Phương, huyện 
Yên Lạc, theo kết quả tính toán hệ số A theo thông số Bụi tổng số cho kết quả A = 
1,59 (1,0 < A ≤ 2,0), do đó được đánh giá ô nhiễm môi trường. Đây là làng nghề thuộc 
đối tượng được khảo sát đánh giá hiện trạng làng nghề, và các số liệu lựa chọn tính 
toán được tham khảo theo kết quả phân tích trong Báo cáo chương trình quan trắc hiện 
trạng môi trường của tỉnh Vĩnh Phúc, tháng 3&4.2018.   
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CHƯƠNG 4.                                                                                                                    
ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ                       

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC 

4.1. CƠ SỞ CỦA CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC  
 + Từ hiện trạng môi trường hiện nay cho thấy vấn đề môi trường của các làng 
nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đang đặt ra những thách thức rất lớn về phát triển 
kinh tế và bảo vệ môi trường. Quá trình phát triển phải đảm bảo được điều kiện môi 
trường sống người dân trong xã và các khu vực xung quanh. Theo ðiều tra ðánh giá thì 
môi trường của làng nghề đang ở mức ô nhiễm trung bình do đã thực hiện các biện 
pháp giảm thiểu tương đối. Trong khi đó, công tác quản lý môi trường và công tác 
truyền thông về môi trường tại Các làng nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc chưa thực 
có hiệu quả. Người dân phải chấp nhận sống trong điều kiện môi trường không đảm 
bảo để có thể sản xuất. 
 + Quy mô sản xuất của các làng nghề ngày càng mở rộng lượng hàng hóa tạo ra 
rất lớn, nhưng hầu hết ở quy mô sản xuất hộ gia đình. Quá trình sản xuất lại được chia 
ra nhiều công đoạn, một hộ gia đình chỉ đảm nhận một công đoạn mà không thực hiện 
cả quá trình. Nên có thể không cần tiến hành quy hoạch sản xuất tập trung mà có thể 
quy hoạch một công đoạn tạo ra lượng chất thải lớn. 
 + Công nghệ sản xuất hiện nay đã sử dụng máy móc nên đã giảm được đáng kể 
công lao động. Tuy nhiên một phần lượng cặn, bã thải được xả theo nước gây tắc 
nghẽn hệ thống cống rãnh. Lượng nước thải được xả thẳng vào hệ thống cống rãnh 
không có biện pháp làm giảm thiểu lượng chất thải nào. 
 + Sản xuất sạch hơn đang được biết đến như là một giải pháp hiệu quả giúp cải 
thiện nhiều vấn đề mang lại hiệu quả cao mà chi phí không cao. Nó rất phù hợp với 
những vùng điều kiện kinh tế chưa phát triển như làng nghề. Sản xuất sạch hơn chỉ 
nhằm giảm thiểu lượng chất thải tạo ra chưa giải quyết triệt đề nước thải bởi vậy cần 
đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nhằm giải quyết vấn đề nước thải. 
 + Như vậy, từ hiện trạng môi trường và công tác QLMT đã trình bày ở trên, cần 
thiết phải đưa ra các giải pháp cho công tác quản lý môi trưởng và giảm thiểu ô nhiễm 
cho các làng nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc để đảm bảo sự phát triển bền vững cho 
làng nghề trong tương lai. 

4.2. BIỆN PHÁP VỀ QUẢN LÝ  

4.2.1. Hoàn thiện thể chế, tăng cường tổ chức thực hiện pháp luật về BVMT làng 
nghề 
4.2.1.1. Tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về 
BVMT làng nghề 
 + Chú trọng đến các chính sách phát triển bền vững làng nghề: phát triển sản xuất 
kinh doanh phải chú ý cải thiện và BVMT, không hy sinh lợi ích môi trường cho lợi 
ích kinh tế trước mắt; lợi ích kinh doanh của làng nghề cần được chia sẻ cho hoạt động 
BVMT. 
 + Trên cơ sở hoàn thiện thể chế và hệ thống các văn bản về BVMT làng nghề, 
cần chủ động giám sát môi trường chặt chẽ, thực hiện kiểm kê nguồn thải để đề xuất 
các kế hoạch xử lý ô nhiễm và BVMT. Các quy định về đánh giá tác động môi trường 
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và cam kết BVMT làng nghề; thu phí BVMT đối với nước thải, khí thải và xử lý chất 
thải cho phù hợp; lồng ghép BVMT làng nghề vào các chiến lược, quy hoạch, kế 
hoạch phát triển của địa phương; có chính sách hỗ trợ tài chính đối với cán bộ vệ sinh 
môi trường cấp thôn và trưởng thôn để động viên các cán bộ này hoạt động có hiệu 
quả hơn trong công tác BVMT làng nghề. 
 + Cụ thể hóa quy định của pháp luật theo từng hoàn cảnh của địa phương, tiến 
hành xây dựng các quy định về vệ sinh, môi trường dưới dạng các Quy định, Hương 
ước, Cam kết BVMT của chính địa phương. 
 + Tăng cường kiểm tra, thanh tra đối với công tác quản lý nhà nước về bảo vệ 
môi trường tại các làng nghề trên địa bàn tỉnh 

4.2.1.2. Hoàn thiện bộ máy quản lý môi trường cấp xã 
 + Chính quyền xã đóng vai trò quyết định trong công tác BVMT làng nghề. Tại 
xã, các cán bộ quản lý có thể ði sát hoạt ðộng của từng hộ gia ðình để thực hiện hiệu 
quả các giải pháp quản lý. 

 

Hình 4. 1. Cơ cấu hệ thống quản lý môi trường cấp xã 
 + Với hướng tiếp cận như trên, cần thiết phải xây dựng, bổ sung quy định rõ chức 
năng, nhiệm vụ về BVMT cho các tổ chức, cá nhân bộ phận chức năng có liên quan 
trong quản lý môi trường làng nghề. 
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 + UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra và kịp thời xử lý các hộ gia đình 
sản xuất, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong làng nghề không chấp hành tốt các quy định 
về bảo vệ môi trường và gây ô nhiễm môi trường. 

4.2.2. Quy hoạch không gian làng nghề gắn với BVMT 
4.2.2.1. Quy hoạch khu sản xuất tập trung 

 + Chính quyền địa phương nên xem xét giải pháp quy hoạch tập trung khu sản 
xuất xa khu dân cư và quy hoạch đồng bộ mặt bằng sản xuất, cơ sở hạ tầng như đường 
giao thông, hệ thống cung cấp điện, nước, hệ thống thông tin, hệ thống thu gom và xử 
lý nước thải, thu gom chất thải rắn để xử lý tập chung. 

 + Thúc đẩy việc đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật của các CCN hiện có 
và xây dựng các CCN mới đáp ứng quy mô sản xuất của các hộ gia đình. Đồng thời có 
các chính sách ưu đãi đối với các hộ gia đình. 

4.2.2.2. Quy hoạch phân tán 
 + Quy hoạch sản xuất ngay tại hộ gia đình kết hợp cải thiện điều kiện sản xuất và 
cải thiện vệ sinh môi trường mà không cần phải di dời, hạn chế tối đa việc cơi nới, mở 
rộng đường, xây nhà cao tầng, lưu giữ khung cảnh sản xuất, tính cổ truyền nhân văn 
của làng để kết hợp với du lịch.  
 + Hai loại hình quy hoạch khu sản xuất tập chung và quy hoạch phân tán đều có 
thể áp dụng được cho các làng nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Tất nhiên cần phải 
nghiên cứu kỹ về các điều kiện liên quan đến số lượng cơ sở sản xuất, quy mô cơ sở, 
quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch không gian trước khi quyết định phương án quy 
hoạch nhằm đảm bảo tính hiệu quả và phu hợp về BVMT. 
 + Theo đề án xây dựng nông thôn mới của xã Các làng nghề trên địa bàn tỉnh 
Vĩnh Phúc, kế hoạch bố trí diện tích đất để quy hoạch điểm công nghiệp tập trung. 
Nếu điều này trở thành hiện thực trong tương lai thì sẽ làm giảm ô nhiễm môi trường 
địa phương và là tiền đề để đầu tư công nghệ xử lý cho cả điểm công nghiệp. 

4.2.3. Giải pháp quản lý chất thải 
4.2.3.1. Thu gom rác thải 
 + UBND xã nên thành lập tổ vệ sinh môi trường được trang bị xe chở rác và các 
dụng cụ lao động chuyên dụng phục vụ công tác thu gom rác thải. Công việc của hộ là 
thu gom, chở rác thải ra bãi rác của xã và nạo vét cống rãnh thoát nước. 
 + Việc thu gom tùy vào lượng rác mà có thể là đi với tần suất 2-3 lần/tuần. Đồng 
thời UBND xã cũng cần đưa ra các biện pháp xử lý, xử phạt hành chính cụ thể với 
những hành vi đổ rác bừa bãi, không ra ngoài môi trường. 
4.2.3.2. Vệ sinh hệ thống thoát nước 
 + Do hầu hết các rãnh, mương thoát nước của địa phương chủ yếu là “lộ thiên”. 
Vì vậy, để hệ thống hoạt động một cách lâu dài phải có hình thức vệ sinh thường 
xuyên.  
 + Bùn thải có thể tận dụng để bón cây hoặc đưa tới một khu riêng để xử lý. Việc 
thu gom có thể là do tổ vệ sinh của địa phương đảm nhận, hoặc khu vực làng Các làng 
nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc phải thành lập tổ vệ sinh riêng. Ngoài ra, còn có thể 
huy động các đoàn thể cùng chung tay giúp đỡ như Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, học 
sinh...tham gia theo đợt làm vệ sinh môi trường. 
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 + Hệ thống mương rãnh tốt nhất ít có nắp đậy, phải được cải tạo, nâng cấp để đáp 
ứng quy mô phát triển của làng nghề. 

4.2.3.3. Thành lập bộ phận chuyên trách về môi trường 
 + Tại làng nghề thì việc thành lập một bộ phận chuyên trách về môi trường là cần 
thiết nhằm phụ trách về môi trường và an toàn lao động nhằm quản lý và giám sát chất 
lượng môi trường. 

 + Tùy vào tình hình địa phương cần có các quy định về môi trường, cán bộ môi 
trường cần phải có trình độ chuyên môn và kỹ thuật nhất định giúp các cấp quản lý 
nắm vững tình hình thực hiện các quy định về môi trường và xử lý chất thải. Tại địa 
phương cũng cần xây dựng phương án kiểm tra chất lượng môi trường một cách hệ 
thống, thường xuyên và duy trì đều đặn. 

4.2.4. Giáo dục môi trường nâng cao nhận thức cộng đồng 
 + Giáo dục môi trường giúp mọi người nhận thức về môi trường một cách tốt 
hơn. Giúp họ ý thức và nhận ra trách nhiệm của mình tới môi trường. Các mục tiêu của 
giáo dục môi trường gồm: 
 - Nâng cao ý thức của người dân về môi trường, bảo vệ môi trường, có những 
hành động phức tạp. 
 - Trang bị cho người dân các kiến thức về môi trường và các giải pháp liên quan 
khiến họ có ý thức và thói quen cần thiết trong bảo vệ môi trường thông qua các kênh 
truyền thông môi trường như báo chí, phát thanh, truyền hình. Đồng thời cũng nên tổ 
chức các lớp tập huấn về môi trường tạo điều kiện cho cán bộ địa phương và nhân dân 
nắm được nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ môi trường và hơn hết từ đó họ tự ý thức 
được vai trò và tầm quan trọng tới chính cuộc sống của mình. 

 + Thông qua các đoàn thể như hội Phụ nữ, hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh 
niên.... tổ chức các buổi sinh hoạt, ngoại khóa về môi trường, tổ chức các cuộc thi tìm 
hiểu về môi trường địa phương. Đặc biệt, cần tuyên truyền sau rộng đối với tầng lớp 
thanh thiếu niên, học sinh cần có các buổi ngoại khóa về môi trường. 

4.3. CÁC GIẢI PHÁP VỀ KỸ THUẬT 

4.3.1. Giải pháp “sản xuất sạch hơn” 
 + Đối với các làng nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, các sản phẩm không chỉ cần 
có chất lượng tốt mà còn phải đảm bảo về vấn đề vệ sinh, an toàn thực phẩm. Sản xuất 
sạch hơn đối với làng nghề này gồm một số nội dung chủ yếu như: 
 - Cải tiến, đổi mới, bảo dưỡng thiết bị định kỳ các trang thiết bị sản xuất. Tiết 
kiệm điện nước, thu hồi các loại phế phẩm, chất thải rắn từ sản xuất có thể tận dụng 
được, nâng cao hiệu xuất nguyên liệu, giảm lượng thải, giảm tiếng ồn. 
 - Tuần hoàn, tái sử dụng lại nước lọc tinh bột cho khâu rửa: Giúp tiết kiệm nước, 
giảm lượng nước thải phải xử lý, tiết kiệm điện. 

 + Có cơ chế hỗ trợ, cho vay ưu đãi đối với các cơ sở sản xuất, hộ gia đình sản 
xuất áp dụng mô hình sản xuất sạch hơn trong làng nghề. 

4.3.2. Giải pháp sử dụng công nghệ xử lý chất thải 

4.3.2.1. Nước thải 
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 + Đối với các làng nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, nước thải là nguyên nhân 
chính gây ô nhiễm môi trường. Bao gồm nước thải sản xuất, nước thải sinh hoạt, nước 
thải chăn nuôi. 
 + Xử lý nước thải chăn nuôi: Đối với nước thải chăn nuôi, biện pháp hiệu quả 
nhất nên sử dụng bể biogas. Cần động viên các hộ này thiết kế bể biogas qua việc phân 
tích chi phí, lợi ích của giải pháp này vì hiện nay mới chỉ có một số hộ làm bể với lý 
do tốn kém, không có diện tích xây cố định. 
 + Xử lý nước thải sản xuất: Tại khu quy hoạch sản xuất tập trung sẽ xây một hố 
ga chung có công suất tương ứng với lượng nước thải dự báo. Trong toàn bộ làng 
nghề, sẽ đầu tư cải tạo, nâng cấp lại hệ thống cống rãnh thoát nước. Nước thải từ các 
hộ sản xuất phân tán sẽ theo mương dẫn nước thải chung của làng nghề vào hố ga 
chung. 
 + Còn tại các hộ sản xuất, tùy theo đặc thù của mỗi nghề sẽ có những bước xử lý 
sơ bộ: trước hết với những hộ sản xuất với quy mô vừa sẽ bắt buộc phải xây một hố ga 
gia đình nhằm tách các tạp chất thô. 
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KẾT LUẬN  
 Trong thời gian vừa quan với sự phát triển của các làng nghề trên địa bàn tỉnh 
Vĩnh Phúc đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ ràng. Tuy nhiên, điều đáng nói nhất là tốc 
độ phát triển kinh tế của các lĩnh vực này đã kéo theo nhiều tác động tiêu cực đối với 
môi trường. Mặc dù đã có nhiều văn bản qui định về BVMT, xử lý nước thải, nộp phí 
BVMT đối với nước thải...   nhưng cho tới thời điểm hiện nay việc quản lý và xử lý 
nước thải trong của các cơ sở sản xuất tại các làng nghè trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 
vẫn còn rất nhiều thiếu sót mà nguyên nhân chính là việc giám sát quản lý BVMT 
trong địa bàn còn lỏng lẻo, việc xử lý các cơ sở vi phạm chưa thật triệt để. 

 Nhận thức về bảo vệ môi trường nói chung và môi trường trong các làng nghề 
nói riêng của chính quyền địa phương chưa thực sự đầy đủ; chưa coi vấn đề bảo vệ 
môi trường KCN cũng là một trong những nhiệm vụ quản lý nhà nước quan trọng, 
chưa đánh giá được đúng mức tầm quan trọng của vấn đề môi trường trong mối quan 
hệ bền vững giữa hoạt động sản xuất và sinh hoạt trong các làng nghề cũng như giữa 
các làng nghề với khu vực bên ngoài. Biểu hiện của thái độ đó là nhiều cơ sở mặc dù 
đã đi vào hoạt động nhưng vẫn chưa có báo cáo ĐTM, chưa có cam kết BVMT..., chưa 
có giấy phép KTTNN, đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại, giấy phép xả thải, chưa 
nộp phí BVMT đối với nước thải... Một số cơ sở sử dụng nguồn nước giếng để phục 
vụ sản xuất và sinh hoạt nhưng không có giấy phép khai thác tài nguyên nước.  
 + Qua kết quả phân tích và đánh giá hiện trạng môi trường nước các cơ sở sản 
xuất tại các làng nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có thể thấy việc xử lý nước thải sản 
xuất và sinh hoạt của khá nhiều cơ sở chưa đáp ứng tiêu chuẩn môi trường. Nước thải 
của nhiều cơ sở đã vượt quá giới hạn cho phép được xả thẳng ra môi trường.  Việc vận 
hành các trạm xử lý nước thải, các hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn còn chưa 
quản lý hiệu quả.  
 + Để giảm thiểu tới mức thấp nhất những tác động bất lợi tới môi trường, trong 
thời gian trước mắt ngành Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc cần: Nâng cao chất 
lượng công tác thẩm định nhất là thẩm định về yếu tố môi trường; Tiến hành kiểm tra 
thường xuyên chương trình giám sát môi trường mà các cơ sở đã cam kết; Thực hiện 
chương trình kiểm tra giám sát việc xử lý nước thải ở các cơ sở đã có hệ thống xử lý 
nước thải nếu không thực hiện nghiêm túc cần phải có các biện pháp xử lý kịp thời; Rà 
soát lại các cơ sở chưa có hệ thống xử lý nước, nếu cần thiết phải xây dựng các trạm 
xử lý riêng hoặc các trạm chung cho 1 cụm vài cõ sở; Xúc tiến nhanh việc xây dựng 
các trạm nýớc thải chung cho các CCN theo đúng qui hoạch… 
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