
Hiện trạng 4 'dòng sông chết' mà ai cũng muốn 
chúng được hồi sinh 

 

Nhiều năm qua ở Thủ đô, các dòng sông như Tô Lịch, sông Tích, sông Nhuệ và sông Đáy luôn ở mức 

độ ô nhiễm trầm trọng. Dòng nước tại các sông đều bốc mùi nồng nặc, đen kịt, khẩu độ dòng chảy bị 

thu hẹp, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống bình thường của người dân và sự phát triển của Thủ đô. 

Mới đây Hà Nội đặt quyết tâm sớm hồi sinh các con sông này.  Quyết tâm như vậy nhưng mọi người 

còn chờ đợi biện pháp và kế hoạch hành động cụ thể để đạt mục đích đó?..Dưới đây là một vài hình 

ảnh hiện trạng của các con sông  ấy. 

Đoạn sông Đáy chảy qua khu vực huyện Hoài Đức từ lâu đã bị ô nhiễm nặng 

 



 

  

 

Sông Tô Lịch có mức độ ô nhiễm nặng nề nhất ở Thủ đô với chiều dài 14,6 km, chảy qua 6 

quận, huyện: Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Thanh Trì. 

Mỗi ngày dòng sông này nhận hơn 150.000 m³ nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp chưa 

qua xử lý. Hà Nội đã nhiều lần muốn “hồi sinh” dòng sông này nhưng đều chưa thành công.  

 



 



Sông Nhuệ với chiều dài 74 km, trong đó đoạn thuộc Tp.Hà Nội dài hơn 63 km (nối thông với 

sông Tô Lịch) cũng đang trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. 

 

 



Hiện trên lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy có khoảng 2.521 nguồn thải, trong đó, 1.672 nguồn thải từ 

cơ sở sản xuất, kinh doanh; 126 nguồn thải từ khu công nghiệp, cụm công nghiệp; 137 nguồn thải từ 

các cơ sở y tế (bệnh viện), 586 làng nghề. có chất lượng kém  nhất trong ở miền Bắc. 

  

 

Dòng sông thứ 4 cần hồi sinh là sông Tích đoạn chảy qua huyện Quốc Oai, tình trạng ô nhiễm 

tại đây không quá nặng nề như các sông kể trên, tuy nhiên lòng sông ngày càng bị thu hẹp dần. 

 



 

 

CTV tổng hợp 


