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Tác phẩm dự thi liên hoan phát thanh Toàn quốc năm 2018 

Tên tác phẩm: “Đừng để Quýt làm, Cam chịu” 

   Thể loại: Phóng sự điều tra dài kỳ 

Thời lượng: 25’15’’ 

Tác giả: Xuân Hồng - Nguyễn Tùng   

Thưa QV & CB!  Nhiều năm qua, trên các sông lớn của Hà Nam như Sông Nhuệ, sông Đáy, Sông Châu liên tiếp 

xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do nguồn nước thải. Chính từ nguồn nước thải đó mà nước ở 

những con sông trên địa bàn tỉnh Hà Nam không còn màu xanh hay đỏ nặng phù sa nữa, mà thay vào đó là màu đen 

kịt và bốc mùi hôi thối. Tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng và kéo dài không những ảnh hưởng đến sức khỏe, mà còn 

ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp của người dân hai bên lưu vực của các dòng sông. Vậy thực trạng 

ô nhiễm của các dòng sông đã để lại hậu quả như thế nào cho người dân Hà Nam? Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến 

tình trạng trên là gì? Chính quyền và các ngành chức năng đã có những giải pháp nhưng chưa chấm dứt tình trạng 

này?. Để làm rõ vấn đề này, nhóm phóng viên Xuân Hồng - Nguyễn Tùng đến từ  Đài PT - TH Hà Nam đã có loạt 

bài phóng sự điều tra: “Đừng để quýt làm cam chịu” gồm 2 kỳ. Kỳ 1 có nhan đề: Những dòng sông chết; kỳ 2 là: 

Ai bức tử những dòng sông. Trong chương trình hôm nay chúng tôi gửi tới quí vị và các bạn kỳ 1 trong loạt bài 

phóng sự điều tra với tiêu đề: “Những dòng sông chết”. Mời quý vị và các bạn cùng nghe!         
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  Kỳ 1: Những sông dòng sông chết 

Thưa qúi vị và các bạn! Sông Đáy, sông Nhuệ, sông Châu là những con sông lớn chạy qua địa bàn tỉnh Hà Nam. 

Ba con sông này là nguồn cung cấp nước chính cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của tỉnh Hà Nam. Tuy nhiên, 

trong những năm trở lại đây, việc lấy nước từ các con sông này gặp rất nhiều khó khăn do tình trạng ô nhiễm kéo 

dài liên miên. Nhiều thời điểm những con sông này được người dân ví như những con sông chết. Vậy thực tế các con 

sông này ô nhiễm ra sao? Tình trạng ô nhiễm trên đã ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động sản xuất, sinh hoạt của 

người dân. Nhóm phóng viên Xuân Hồng - Nguyễn Tùng đã thâm nhập thực tế tìm hiểu qua bài viết sau:  

Sông Nhuệ! Một dòng sông có từ lâu đời không chỉ có nhiệm vụ tiêu thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp 

mà còn là nơi nuôi dưỡng biết bao tâm hồn tuổi thơ của người dân Hà Nam. Nhưng hôm nay nó đã trở thành dòng 

sông chết! Nước sông đen kịt, bốc mùi hôi nồng nặc và cá thì nổi trắng sông! Nhiều hộ dân sống khu vực ven sông 

do không chịu được mùi hôi thối của nguồn nước đã phải di dời đi nơi khác, hộ kiên trì ở cực chẳng đã phải dùng 

rèm, bạt căng kín cửa để tránh mùi hôi bốc vào trong nhà. Bà Đỗ Thị Ba - trú tại xã Nhật Tựu huyện Kim Bảng  -  

một người đã sống bên cạnh sông Nhuệ nhiều năm bức xúc cho biết:  

Trích PT: SN1 

(Thối không thể chiu được!Cả xóm người ta cùng kêu. Nhiều người bảo tôi chuyển đi chỗ khác ở nhưng cái 

nhà chứ có phải cái thuyền đâu mà muốn đẩy đi đâu thì đẩy.) 

Không chỉ làm đảo lộn cuộc sống của những người dân nơi đây, tình trạng ô nhiễm nặng nề của sông Nhuệ còn 

ảnh hưởng đến sức khỏe và gieo giắc mần bệnh ác tính cho người dân ở các địa phương. Nằm sát sông Nhuệ, thôn Yên 

Lão, xã Hoàng Tây, huyện Kim Bảng được “liệt kê” là một trong 10 làng ung thư của cả nước. Theo số liệu được trạm 
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y tế xã Hoàng Tây cung cấp thì chỉ 5 năm trở lại đây, riêng thôn Yên Lão đã có gần 40 người chết vì căn bệnh ung thư 

đa phần có tuổi đời còn rất trẻ. Với một ngôi làng chỉ có gần 300 nhân khẩu thì đây là con số khiến chúng ta không 

khỏi giật mình. Căn bệnh ung thư quái ác ập xuống khiến nhiều gia đình kiệt quệ về tài chính, lẫn tinh thần. Và đâu chỉ 

có nỗi đau vì mất người thân, ngày qua ngày họ còn phải sống trong sợ hãi vì chưa biết lúc nào căn bệnh quái ác ấy sẽ 

tìm đến mình. Nguyên nhân vì sao làng Yên Lão lại ung thư nhiều đến thế thì vẫn chưa được công bố chính thức. Tuy 

nhiên theo người dân thì nguồn nước giếng khoan các gia đình ở đây bị nhiễm asen nặng. Và việc sử dụng nguồn nước 

này để sinh hoạt đã gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Ông Dương Văn Minh thôn Yên Lão - xã Hoàng Tây - 

huyện Kim Bảng ngân ngấn nước mắt, nghẹn ngào chia sẻ với phóng viên:  

Trích PT: SN2 

(Mùi nước rất hôi thối, ban ngày hay đêm cũng rất khó thở. Khi dúng tay xuống nước thì tay bị lở loét hết. 

Người dân trong làng bị ung thư, ốm chết rất nhiều, như nhà tôi, bố tôi cũng bị nên tôi rất lo. Mong làm sao nguồn 

nước sạch lại như cũ.) 

Không chỉ sông Nhuệ, tại lưu vực Sông Châu những người dân quanh năm gắn bó với đồng ruộng thu nhập chỉ 

đủ nuôi sống gia đình. Để vượt lên cái đói, cái nghèo, nhiều gia đình đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng để khoanh vùng, 

vây lưới nuôi cá trên sông. Mùa thu hoạch sắp đến, những tưởng những bè cá này sẽ sinh lời để trả nợ ngân hàng và 

trang trải cho cuộc sống gia đình, nhưng lời đâu chẳng thấy, chỉ thấy cá chết nổi lềnh bềnh khắp mặt nước. Trong các 

đợt ô nhiễm người mất ít thì 1-2 tấn, người mất nhiều đến 4-5 tấn cá, thiệt hại cả trăm triệu đồng. Gia đình ông Hoàng 

Đăng Trường thôn An Mông xã Tiên Phong huyện Duy Tiên dành dụm mãi mới được ít vốn, ông vay mượn thêm tiền 

để vây lưới mua con giống và thức ăn đầu tư nuôi cá trên sông. Nhưng bao nhiêu tiền của và công lao mồ hôi cùng 
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nước mắt cả năm bỗng tan biến theo dòng nước. Đợt ô nhiễm nước sông vừa qua ông đã mất trắng từ 4 - 5 tấn cá. Cực 

chẳng đã, vợ chồng ông Trường đành phải vớt cá chết lên chôn tại vườn để không gây thêm ô nhiễm môi trường dòng 

sông. Sự chán nản, mệt mỏi và bất lực đã làm khuôn mặt người đàn ông trung niên này càng khắc khổ. Cho chúng tôi 

xem giấy vay nợ ngân hàng ông Trường không dấu được xót xa.  

Trích PT: SN3 

(Nguyên năm ngoái dòng sông Châu bị ô nhiễm 4 đợt nặng khiến toàn bộ số cá lồng nuôi trên sông của gia 

đình bị chết. Số cá chết được gia đình ông vớt về cho gà, lợn ăn, nhưng ăn vào cả gà và lợn đều đổ bệnh theo. Sau 

cá chết nhiều qua gia đình tôi chán không buồn vớt nữa.) 

Không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, tình trạng ô nhiễm liên tục của sông Châu còn làm đảo lộn cuộc sống của 

những người dân nơi đây. Theo ông Nguyễn Văn Hát  thôn Câu Tử, xã Châu Sơn huyện Duy Tiên, hàng năm gia 

đình ông phải hứng chịu hàng chục đợt ô nhiễm. Mỗi lần như vậy, ông cùng con cháu lại khăn gói đi sơ tán đến ở 

tạm nhà họ hàng vì không thể chịu được mùi hôi thối bốc lên từ sông Châu. Về lâu dài ông đang tính phải chuyển đi 

nơi khác để sinh sống. Ông Hát bức xúc nói.   

Trích PT: SN4 

(Một năm ô nhiễm không phải một lần mà ô nhiễm rất nhiều lần, ban ngày chúng tôi phải đóng cửa. Mùi hôi 

thối đưa vào nơi chúng tôi ở rất khó chịu, rất bức xúc. Mang tiếng ở gần sông Châu nhưng chúng tôi xuống rửa 

chân tay về cũng bị ngứa không chịu được.) 

Thực trạng ô nhiễm các dòng sông ở Hà Nam đã diễn ra nhiều năm qua. Tuy nhiên những năm gần đây càng 

trở nên nghiêm trọng. Các con sông như sông Nhuệ, sông Đáy, sông Châu chảy qua địa phận Hà Nam đang ở “đáy 
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của sự sống”. Để minh chứng cho điều này phải kể đến một hiện tượng khá lạ, khá hiếm được chia sẻ trên mạng xã 

hội và được nhiều phương tiện báo chí đăng tải, gây xôn xao dư luận cả nước vào ngày 3/1/2018. Đó là việc xuất 

hiện khối bọt trắng như một “dòng sông tuyết” khi trạm bơm chợ Lương xã Yên Bắc huyện Duy Tiên lấy nước từ 

Sông Nhuệ để phục vụ gieo cấy lúa Đông xuân tình trạng bọt trắng kéo dài có thời điểm bọt cao hàng vài mét, kéo 

dài hàng trăm mét. Dòng nước đen ngòm từ các cống bơm đổ ra, bốc mùi hôi thối vô cùng khó chịu, kéo theo đó là 

những tảng bọt trắng xóa trôi theo dòng nước, tràn cả lên đường. Các vạt cỏ xung quanh mép kênh bị nguồn nước 

“nhuộm đen xì” và chết héo. Nhiều hộ dân sống cạnh trạm bơm không chịu được mùi hôi thối và bọt bay vào nhà đã 

phải di chuyển đi nơi khác. Ông Nguyễn Văn Luận xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên - Nhà gần trạm bơm bức xúc 

chia sẻ: 

Trích PT: SN5 

(Năm nào cũng xảy ra tình trạng này, mỗi khi gió to bọt bao trùm kín cả khu vực xung quang, tôi phải trồng cả 

dãy chuối để ngăn chặn những vẫn không ăn thua.Các cây hoa màu tôi trồng sau một thời gian là chết hết. Dân 

chúng tôi ăn ở gần đây qua một đêm sáng dậy xỉ mũi ra còn đổ máu cam.) 

Việc lấy nước đổ ải phục vụ sản xuất nông nghiệp cũng bị ảnh hưởng nặng nề từ việc ô nhiễm của các con 

sông. Theo một số công nhân ngành thủy nông, mặc dù biết sử dụng nguồn nước ô nhiễm gây tác động xấu tới sản 

xuất nông nghiệp của địa phương. Tuy nhiên là thời điểm phải lấy nước phục vụ đổ ải, làm đất chuẩn bị gieo cấy lúa 

vụ Đông Xuân nên các trạm bơm vẫn phải hoạt động, bơm nguồn nước này phục vụ sản xuất. Theo chị Trần Thị 

Kim Luyến - Công nhân tại trạm bơm Giáp Ba huyện Kim Bảng thì tình trạng nước ô nhiễm nước sông năm nào 
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cũng xảy ra, tuy nhiên năm 2018 mức độ ô nhiễm là nghiêm trọng nhất. Đã có nhiều cán bộ trực tại các trạm bơm bị 

choáng, bị ngất vì ngửi mùi nước sông ô nhiễm. Chị Luyến cho biết thêm:  

Trích PT: SN6 

Tại tỉnh Hà Nam địa phương giáp ranh và cũng là địa phương đầu tiên hứng chịu nguồn nước ô nhiễm do 

nguồn nước thải từ Hà Nội chảy về có 53.500 hecta đất nông nghiệp, trong đó có 33.000 hecta trồng lúa thì có 

khoảng 80% lấy nước từ sông Nhuệ, sông Đáy. Trong sản xuất nông nghiệp nước là yếu tố đầu tiên và quyết định 

đến toàn bộ năng suất cũng như sản lượng của cây trồng. Mặc dù nước sông ô nhiễm là thế, tuy nhiên để đáp ứng 

khung thời vụ các địa phương bất đắc dĩ phải dùng nguồn nước này cho sản xuất nông nghiệp. Theo ông Nguyễn 

Quốc Đạt - Giám đốc Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam: Nước từ những con sông thông qua hệ 

thống thủy lợi đổ về các kênh mương, đồng ruộng các xã trong toàn tỉnh. Người dân trồng lúa, trồng rau, nuôi cá đều 

dùng nguồn nước này. Chính điều này đã khiến nhiều năm qua giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh bị sụt giảm. 

Nhiều hộ dân vì năng suất thấp mà bỏ ruộng, bỏ ao không canh tác…Chưa dừng ở đó, hiện nay nguồn nước sông ô 

nhiễm còn ảnh hưởng rất lớn đến chủ trương tích tụ ruộng đất, sản xuất nông nghiệp sạch ứng dụng công nghệ cao 

của Hà Nam. Ông Đạt cho biết:  

Trích PT: SN7 

(Chất lượng nước sông Nhuệ trong những năm vừa qua là rất kém, trong 16 tiêu chí có năm không đạt tiêu chí 

nào. Với hiện tượng này để ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và nâng cao chất lượng sản xuất nông 

nghiệp, tiến tới chất lượng VietGap là rất khó.) 
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  Không chỉ thiệt hại nặng nề về sản xuất nông nghiệp mà vấn đề người dân tỉnh Hà Nam lo lắng nhất hiện nay là 

nguồn nước sinh hoạt cung cấp cho hàng nghìn người dân trong tỉnh đều bắt buộc phải sử dụng nguồn nước mặt của 

sông Đáy và sông Nhuệ, hai con sông đang bị ô nhiễm khá nặng. Rõ ràng, sự lo lắng là có sở sở, theo kết quả kiểm 

nghiệm nước sinh hoạt lấy từ một số hộ dân của Trung tâm Y tế dự phòng, Sở Y tế tỉnh Hà Nam cho thấy tất cả đều 

không đạt tiêu chuẩn vệ sinh. Trong đó, chỉ số tạp chất hữu cơ hòa tan trong nước cao gấp 2,5 lần giới hạn cho phép; 

độ đục gấp 1,5 lần so với chỉ tiêu của Bộ Y tế quy định. Theo ông Phạm Trọng Khôi - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ 

phần nước sạch Hà Nam: Nước sinh hoạt cung cấp cho các hộ dân thời gian qua có mùi hôi là do nguồn nước đầu 

vào của nhà máy lấy từ sông Đáy không đảm bảo tiêu chuẩn. Trong những thời điểm nước sông ô nhiễm nhiều lúc 

nhà máy phải đóng cửa, hoạt động cầm chừng khiến việc vận hành cũng như đảm bảo nguồn nước chất lượng gặp rất 

nhiều khó khăn. Ông Phạm Trọng Khôi - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần nước sạch Hà Nam chia sẻ:  

Trích PT: SN8  

(Đối với việc xử lý nước trong những đợt ô nhiễm chúng tôi đã phải đầu tư và thay thế toàn bộ hệ thống thiết 

bị thí nghiệm, thiết bị hóa nghiệm để làm chủ toàn bộ công nghệ xử lý nước trong các đợt ô nhiễm. Với cách khắc 

phục đó đã làm tăng chi phí xử lý nước của công ty) 

Năm nào các dòng sông lớn của Hà Nam cũng xảy ra nhiều đợt ô nhiễm nặng do nguồn nước thải từ Hà Nội 

chảy về. Tính riêng từ đầu năm 2017 đến nay đây là đợt thứ 12 các dòng sông của Hà Nam phải hứng chịu tình trạng 

ô nhiễm nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, sức khỏe và gây thiệt hại không nhỏ về sản xuất nông nghiệp. 

Chẳng biết đợt ô nhiễm nước sông bao giờ mới hết, và các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý như thế nào. Tuy 

nhiên, hàng ngày người dân vẫn phải sống chung một nỗi lo âu: Rồi đây sức khỏe của họ ai là người đảm bảo?. Các 



 

 

8 

hộ nuôi cá lấy đâu ra tiền mà trả nợ ngân hàng và lâu dài cứ sử dụng nguồn nước này để canh tác liệu người dân mấy 

ai còn mặn mà với sản xuất nông nghiệp?   

Vâng! Thưa quí vị và các bạn qua bài viết vừa rồi có thể thấy tình trạng ô nhiễm tại các dòng sông của Hà 

Nam đang diễn ra hết sức nghiệm trọng. Tình trạng ô nhiễm nước sông không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời 

sống, sức khỏe mà còn ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp của các hộ dân. Nghiêm trọng hơn, về lâu dài việc 

các con sông bị ô nhiễm sẽ thẩm thấu vào mạch nước ngầm lúc đó hậu quả sẽ rất khôn lường. Vậy đâu là nguyên 

nhân khiến các con sông của Hà Nam ô nhiễm như vậy mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự kỳ 2 của phóng viên 

Đài phát thanh và truyền hình Hà Nam với nhan đề: “Ai bức tử dòng sông”.  
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Kì 2: Ai bức tử những dòng sông? 

Thưa quí vị và các bạn! Trong phóng sự kỳ trước chúng tôi đã đề cập tới quý vị và các bạn thực trạng ô 

nhiễm môi trường tại lưu vực Sông Nhuệ, sông Đáy và sông Châu đoạn chảy qua địa phận tỉnh Hà Nam cùng những 

hệ lụy khủng khiếp do tình trạng ô nhiễm để lại. Tình trạng ô nhiễm nặng nề từ nguồn nước của các con sông trên đã 

khiến hàng nghìn hộ dân sống bên 2 lưu vực sông bị ảnh hưởng nặng nề: Sức khỏe bị giảm sút, sản xuất nông nghiệp 

bị đình chệ, nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt bị ô nhiễm…Vậy đâu là nguyên nhân của tình trạng trên? ai là thủ 

phạm chính khiến cho những dòng sông vốn thơ mộng ngày nào nay trở thành dòng sông chết? Trong phóng sự này 

chúng tôi sẽ tập trung phân tích, đề cập những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ô nhiễm của các dòng sông 

đang diễn ra tại Hà Nam.  

Để hiểu rõ “thủ phạm” gây ô nhiễm nặng nề cho lưu vực sông Nhuệ và sông Đáy, trước hết chúng ta cùng tìm 

hiểu đôi chút về vị trí địa lý cũng như nguồn gốc của 2 con sông này. Theo đó, sông Đáy là một phân lưu của sông 

Hồng, chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, đổ ra biển tại cửa Đáy. Sông Nhuệ dài khoảng 76 km, chảy qua địa 

phận thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam, trong đó đoạn chảy qua địa bàn tỉnh Hà Nam dài 14 km. Phụ lưu của sông 

Nhuệ là bốn con sông thoát nước chính của Hà Nội gồm: sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Sét, sông Kim Ngưu. Phân 

tích trên để thấy rằng, nguồn nước đổ vào Sông Nhuệ chứa hầu như toàn bộ nước thải của Hà Nội. Như vậy thủ 

phạm gây ô nhiễm cho lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy chảy qua địa bàn tỉnh Hà Nam không ai khác chính là do nguồn 

nước thải từ Hà Nội đổ về.  

Theo thống kê của Tổng Cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, phạm vi lưu vực sông Nhuệ - sông 

Đáy có 700 nguồn nước thải công nghiệp, làng nghề, bệnh viện, sinh hoạt....Ngoài ra, trong lưu vực sông Nhuệ - 
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sông Đáy còn có trên 500 làng nghề và hàng chục ngàn cơ sở sản xuất hộ cá thể. Nước thải của các làng nghề hầu hết 

đều không qua xử lý, đổ trực tiếp ra môi trường. Cũng theo tính toán của Tổng cục Môi trường, toàn lưu vực sông 

Nhuệ - sông Đáy hiện phải tiếp nhận lượng nước thải khoảng 800.000 m3/1 ngày đêm, trong đó, nguồn nước thải 

riêng khu vực Hà Nội chiếm tới trên 80%. Ông Đinh Xuân Thông - Phó Giám đốc Sở TN và MT tỉnh Hà Nam cho 

biết: nước sông Nhuệ bị ô nhiễm nặng nề là do nguồn nước thải từ TP. Hà Nội đổ về. Bằng trực quan ai cũng có thể 

cảm nhận được điều này. Ông Đinh Xuân Thông - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Na m 

khẳng định:  

Trích PT: SN9 

(Nguyên nhân chính dẫn đến ô nhiễm các dòng sông của Hà nam là do ô nhiễm nước thải từ thượng nguồn đổ về, 

trong đó chủ yếu là nước thải từ thủ đô Hà Nội) 

Thực tế này đã được chính UBND TP. Hà Nội thừa nhận và phía Hà Nội cũng đã đưa ra nhiều giải pháp cũng 

như cam kết để từng bước khắc phục tình trạng trên. Theo ông Ngô Thái Nam - Phó Chi cục Trưởng chi Cục bảo vệ 

Môi trường thành phố Hà Nội: Để giảm nguồn nước thải vào sông Nhuệ, TP Hà Nội cam kết với tỉnh Hà Nam không 

mở đập Thanh Liệt trong mùa khô, (cụ thể từ ngày 15/10 năm trước đến ngày 15/4 năm sau). Cùng với đó, các cơ 

quan chức năng của thành phố Hà Nội cũng thường xuyên giám sát chặt chẽ vấn đề này. Ông Nam cho biết thêm:   

Trích PT: SN10 
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(Đối với Hà Nam chúng tôi có phối hợp trao đổi thông tin hàng ngày. Và hiện nay Tổng cục Môi trường đã lắp đặt 

hệ thống camera tự động tại đập Thanh Liệt để giám sát cơ chế vận hành đập Thanh Liệt để giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường cho Hà Nam). 

Cam kết của phía TP. Hà Nội là như vậy, tuy nhiên những gì đang diễn ra lại trái ngược hoàn toàn với những 

cam kết mà UBND TP. Hà Nội đã đưa ra. Hàng năm, các dòng sông của Hà Nam vẫn phải hứng chịu từ 10 đến 12 

đợt ô nhiễm, có đợt kéo dài 1 tháng. Mới đây nhất vào ngày mùng 3/1/2018,  tại khu vực xã Yên Bắc huyện Duy 

Tiên đã phải hứng chịu một đợt ô nhiễm nặng nề do nguồn nước sông Nhuệ đổ vào sông Châu Giang. Theo ông 

Nguyễn Xuân Tình - Chủ tịch UBND xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên: Sau khi trạm bơm nước chợ Lương bơm nước 

vào đồng cho vụ đông năm 2018 thì xuất hiện bọt nổi trắng mặt sông cùng mùi tanh nồng khó chịu. Những nhà dân 

xung quanh khu vực này phải giăng nilon, bạt để tránh bọt bay vào nhà. Thậm chí, những người ra đồng làm việc 

phải bịt mũi vì không chịu được mùi hôi thối. Ông Tình khẳng định: Tình trạng ô nhiễm sông Châu Giang là do 

nguồn nước từ sông Nhuệ đổ về chứ không phải do nguồn xả thải của các nhà máy hay cơ sở sản xuất nào. Ông Tình 

bức xúc nói:  

Trích PT: SN11 

(Trong quá trình bơm nước bọt sủi nhiều, nước đen như luyn. Khi bơm nước lên đến đâu thì cỏ chết đến đấy, mùi 

nước thì rất khó chịu. Tình trạng này đã kéo dài hàng chục năm nay rồi). 
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Hiện tượng kỳ là “bọt trắng xóa” mà người dân xã Yên Bắc phải hứng chịu trên kéo dài trong 2 tuần. Bà 

Nguyễn Thị Thưởng - trú tại xã Yên Bắc huyện Duy Tiên cho biết: Đã 10 năm nay gia đình bà phải sống chung với ô 

nhiễm nước từ sông Châu. Ngày nào gia đình bà cũng phải ngửi đủ loại mùi, từ hôi thối cho đến tanh nồng của bùn. 

Ruồi nhặng nhiều vô kể, khổ nhất là dịp cuối năm trạm bơm nước cho bà con sản xuất nông nghiệp, long sông sủi 

bọt trắng cao hang mét bốc mùi thối bay thẳng vào nhà và khu dân cư. Bà Thưởng bức xúc nói:  

(Cứ ô nhiễm như thế này là giết dân chúng tôi. Càng nhiều công ty thì càng nhiều nước thải giết chúng tôi.) 

Trích PT: SN12 

Để làm rõ những bức xúc của người dân cùng cam kết mà lãnh chi Cục bảo vệ Môi trường thành phố Hà Nội 

đưa ra, nhóm phóng viên chúng tôi đã có mặt tại đập Thanh Liệt - Thanh Trì - TP Hà Nội vào đêm 5/1/2018 (Đây là 

cửa xả chính để đổ nước thải từ Hà Nội vào sông Nhuệ). Theo quan sát, hai cống cửa đập vẫn mở, còn nhân viên trực 

ở đây vẫn thức để canh chừng. Phải khó khăn lắm chúng tôi mới tới được khu vực gần cống để tác nghiệp… 

PV: Dẫn hiện trường:   

Vâng! Thưa quý vị và các bạn ! Tôi đang đứng tại đập Thanh Liệt. TP. Hà Nội. Hiện tại bây giờ là 23h đêm, 

theo quan sát của tôi vào thời điểm này cả 2 của xả của đập thanh liệt vẫn đang được mở với lưu lượng dòng chảy 

rất lớn. Dòng nước đặc quánh, đen kịt cùng mồi hôi thối nồng nặc bốc lên rất khó chịu. Thực tế này một lần nữa 

khẳng định rằng tại sao hàng chục năm qua hệ thống các con sông: sông Nhuệ, sông Đáy và sông Châu Giang chảy 

qua địa phận tỉnh Hà Nam lại chịu cảnh ô nhiễm nặng nề đến vậy.     
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Như vậy thủ phạm cũng như đường đi của nguồn nước thải gây ô nhiễm cho các con sông chảy qua địa phận 

tỉnh Hà Nam đã rõ. Theo ông Đinh Xuân Thông - Phó Giám đốc Sở TNMT Hà Nam, trước tình hình trên, để giảm 

thiểu ô nhiễm môi trường cho các địa phương cuối nguồn nước sông Nhuệ, sông Đáy, sở đã nhiều lần tham mưu cho 

UBND tỉnh kiến nghị với Bộ Tài nguyên môi trường. Đồng thời đề nghị UBND TP. Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên 

quan kiểm tra và có các biện pháp khắc phục khẩn cấp để giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước sông Nhuệ; xử lý 

nghiêm các cơ sở xả nước thải không đạt tiêu chuẩn cho phép theo quy định trực tiếp ra sông Nhuệ; yêu cầu công ty 

TNHH một thành viên thoát nước Hà Nội nghiêm túc thực hiện việc đóng đập Thanh Liệt theo đúng thời gian quy 

định, không xả nước thải vào sông Nhuệ trong những tháng mùa khô…Ông Đinh Xuân Thông - Phó Giám đốc Sở 

TNMT Hà Nam cho biết thêm:  

Trích PT: SN13 

(Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh yêu cầu TP. Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành có các biện pháp khẩn cấp để giảm 

thiểu ô nhiễm môi trường; đề nghị các Bộ, ngành tổ chức thanh tra các cơ sở xả thải ra môi trường mà chưa qua xử 

lý.) 

Cùng với kiến nghị từ phía UBND tỉnh Hà Nam, thông qua các diễn đàn, các buổi tiếp xúc cử tri, chính quyền, 

người dân của các địa phương trực tiếp bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm từ các dòng sông cũng đã nhiều lần kiến nghị đến 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam, UBND TP. Hà Nội có các giải pháp khẩn cấp để giảm thiểu ô nhiễm cho lưu 

vực các con sông chảy qua địa bàn tỉnh Hà Nam. Xong đến nay tình trạng ô nhiễm tại các dòng sông không những 

không chuyển biến mà ngày càng ô nhiễm nặng hơn. Ông Ngô Văn Liên - Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Tiên 

cho biết: 
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Trích PT: SN14 

(UBND huyện đã nhiều kiến nghị với đoàn Đại biểu QH về tiếp xúc cử tri trên địa bàn; với các cấp, các ngành ở TƯ 

để có giải pháp xử lý tình trạng ô nhiễm tại sông Nhuệ, sông Châu Giang). 

Cùng với kiến nghị từ các cấp chính quyền tỉnh Hà Nam, để tiến tới giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm trên, 

ngày 29/4/2008, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt "Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông 

Đáy đến năm 2020". Theo đề án, giai đoạn 2011 - 2015, sẽ xử lý xong tất cả các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi 

trường nghiêm trọng; giai đoạn 2016 - 2020, hoàn thành cơ bản việc xây dựng hệ thống cấp nước, hệ thống tiêu thoát 

nước mưa, nước thải riêng biệt; 100% các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có hệ thống xử lý nước 

thải tập trung đạt tiêu chuẩn; thu gom toàn bộ chất thải công nghiệp, hình thành và phát triển ngành công nghiệp tái 

chế chất thải để tái sử dụng. Mục tiêu của đề án là vậy, tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia môi trường hoạt 

động của ủy ban lưu vực sông Nhuệ - Đáy chưa phát huy được hiệu quả khi thiếu các cơ chế tài chính và pháp lý rõ 

ràng. Tiến sĩ Đào Trọng Từ - Giám đốc trung tâm Tư vấn phát triển bền vững tài nguyên nước và thích nghi biến 

đổi khí hậu cho rằng:       

Trích PT: SN15 

(Hiện nay hệ thống hành chính quản lý tài nguyên nước của chúng ta theo địa phương. Nếu đưa vào Ủy ban lưu vực 

sông thì chúng ta phải nhìn nhận nó ở là một thực thể tồn tại với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế tài chính 

rõ ràng thì mới hoạt động được. Đồng thời phải có sự kết nối và cơ chế rõ ràng giữa Ủy Ban với hệ thống quản lý 

hành chính tài nguyên nước ở các địa phương).  
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Như vậy, có thể thấy nguyên nhân gây ô nhiễm các dòng sông tại Hà Nam chính là do nguồn nước thải chưa 

qua xử lý từ phía thượng nguồn đổ về, trong đó chủ yếu là từ thủ đô Hà Nội. Đứng trước thực trạng và nguyên nhân 

trên, chính quyền Hà Nam, các Bộ, ngành liên quan đã đưa ra nhiều giải pháp để từng bước khắc phục tình trạng ô 

nhiễm trên. Tuy nhiên, khi mà Tp. Hà Nội - Thủ phạm chính gây ra tình trạng ô nhiễm cho các dòng sông tại Hà 

Nam chưa có thiện chí hay động thái rõ ràng nào trong việc chung tay xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường thì những 

nỗ lực từ phía tỉnh Hà Nam, của các Bộ ngành liên quan sẽ khó mà phát huy tác dụng. Và các dòng sông tại Hà Nam 

sẽ tiếp tục bị ô nhiễm với cấp độ ngày một cao hơn; người dân Hà Nam dù không muốn vẫn phải đồng hành sống 

chung với ô nhiễm. 

Thưa QV&CB! Trên nhiều diễn đàn, Thủ tướng và các phó Thủ tướng chính phủ đã khẳng định: “Không 

đánh đổi tăng trưởng lấy môi trường”. Hàng loạt những vụ nổi cộm về môi trường sông gần đây như: Vụ Công ty 

Vedan gây ô nhiễm tới 89% dòng chính của sông Thị Vải, hiện tượng cá chết hàng loạt tại sông Nhuệ - sông Đáy...là 

những hồi chuông cảnh tỉnh gióng lên về hậu quả của việc các doanh nghiệp coi nhẹ sức khỏe của cộng đồng, tính 

nghiêm minh của luật pháp. Trong khi TP. Hà Nội; các Bộ, ngành liên quan còn đang loay hoay với bài toán giải 

quyết vấn đề ô nhiễm ở khu vực hạ lưu thì các con sông chảy qua địa bàn tỉnh Hà Nam hàng ngày vẫn phải “oằn 

mình” hứng chịu những đợt ô nhiễm nặng nề. Người dân chất chất, hiền lành không biết kêu ai, đành phải cam chịu 

sống chung với ô nhiễm dẫu biết rằng tình trạng này ảnh hưởng ghê gớm đến việc phát triển kinh tế, sức khỏe bản 

thân và thế hệ con em tương lai. Thể hiện loạt phóng sự này, nhóm phóng viên chúng tôi mong muốn TP. Hà Nội 

cần thể hiện rõ trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ môi trường. Với vị thế là Thủ đô của cả nước, Hà Nội 
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cần có trách nhiệm với người dân Hà Nam nói riêng và người dân sống trong khu vực Đồng Bằng Sông Hồng nói 

chung. Đừng để tình trạng “quýt làm, cam chịu”./. 


