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Chương 1. Mở đầu 

1.1 Xuất xứ dự án: 

Dự án thủy lợi Nam Măng Thít được xây dựng từ năm 1995 tại hai Tỉnh Trà Vinh 

và Vĩnh Long (trong  đó 80% các công trình tại Trà Vinh). Nhiệm vụ chính của công 

trình ngọt hóa Nam Măng Thít là kiểm soát mặn, lấy nước và giữ nước ngọt, tiêu úng, 

tiêu chua, rửa phèn cho diện tích trên 171,626 ha đất canh tác. Trên địa phận Trà Vinh 

thực hiện 30 cống cấp 1 và cấp 2, trên 50 km tuyến đê bao, và đào 200 km kinh cấp 2. 

Trước đây khi các công trình thủy lợi vừa hoàn thành thì khu vực này là khu vực 

được ngọt hóa cho mục đích sản xuất nông nghiệp. Nhưng trong bối cảnh hiện nay các 

công trình thủy lợi đang được chuyển đổi dần sang mục đích kiểm soát nguồn nước 

nhằm phục vụ hài hòa cho nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Do đã bố trí vùng nuôi 

tôm đan xen trong khu vực dự án nên biến đổi về môi trường nước, nguồn nước ngọt từ 

thượng lưu đến dự án trong các năm diễn ra rất phức tạp. Chế độ vận hành của các cống 

ngăn mặn chưa có sự điều tiết cho phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế tổng hợp cho 

các mục đích sản xuất nông nghiệp khác nhau.  

Từ quá trình hoạt động vận hành hệ thống công trình trong thời gian qua, cùng với 

việc cải tạo một số công trình hiện hữu, xây mới một số công trình bổ sung trong hệ 

thống, nhận thấy rằng năng lực kiểm soát nước của hệ thống thủy lợi NMT vẫn chưa 

đáp ứng được yêu cầu, còn nhiều yếu kém và hạn chế: cống nhỏ, vận hành chưa linh 

động làm cản trở giao thông thủy, khả năng đóng mở để điều tiết nước còn hạn chế, 

nhiều khu vực bên trong và bên ngoài vùng dự án vẫn thiếu nước ngọt để chủ động sản 

xuất. Bên cạnh việc điều tiết nguồn nước của hệ thống chưa hợp lý, chưa đáp ứng được 

yêu cầu sản xuất, quá trình vận hành hệ thống đã làm cản trở dòng chảy tự nhiên, gây tù 

đọng rất nhiều vùng kênh rạch làm tích tụ các chất thải hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật, 

thuốc kháng sinh và chất thải từ nuôi tôm làm cho nguồn nước bị ô nhiễm, không đáp 

ứng được yêu cầu về chất lượng nước cho sản xuất, làm gia tăng ô nhiễm, là một trong 

những nguyên nhân lan tràn dịch bệnh trong NTTS. Do vậy, chất lượng nước vùng NMT 

trong những năm tới sẽ biến đổi hết sức phức tạp. Để góp phần đảm bảo nguồn nước 

với chất lượng nước ổn định, cải thiện và giúp hoạt động của hệ thống thủy lợi hiệu quả 

hơn, nhằm tạo điều kiện cho sản xuất phát triển và điều kiện sống của người dân được 

cải thiện, việc tiếp tục giám sát CLN cũng như thực hiện công tác dự báo CLN tại vùng 

NMT là hết sức cần thiết.   
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Chính vì vậy, nhiệm vụ “Giám sát và dự báo chất lượng nước trong hệ thống công 

trình thủy lợi NMT, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp” được Tổng cục Thủy lợi,  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ cho Viện Quy hoạch Thủy lợi 

Miền Nam theo Quyết định số .... và phê duyệt, đề cương –dự toán theo quyết định số 

609/QĐ- BNN-TCTL 

1.2 Thông tin dự án 

- Tên nhiệm vụ: Giám sát và dự báo chất lượng nước trong hệ thống công 

trình thủy lợi NMT, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp 

- Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

- Cơ quan quản lý: Tổng cục Thủy lợi 

- Đơn vị tư vấn thực hiện: Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam 

1.3 Nhiệm vụ dự án: 

Đo đạc, đánh giá diễn biến, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy 

lợi Nam Măng Thít, đề xuất các giải phápgiảm thiểu ô nhiễm để phục vụ công tác chỉ 

đạo, điều hành lấy nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, quản lý các nguồn thải ô 

nhiễm, phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do ô nhiễm chất lượng nước gây ra. 

1.4 Thời gian thực hiện: 

Từ 15/1 đến hết tháng 7 năm 2015. 

1.5 Nội dung chính: 

a) Thu thập mực nước, lưu lượng mẫu nước tại 11 vị trí thuộc hệ thống công 

trình thủy lợi Nam Măng Thít vào các tháng 1, 2, 3, 4 

b)  Lấy mẫu và phân tích mẫu nước:  

- Mẫu hóa lý (16 chỉ tiêu): 2 đợt/ tháng tại 11 vị trí; 

- Mẫu vi sinh (2 chỉ tiêu): 2 đợt/ tháng tại 11 vị trí; 

- Mẫu thuốc bảo vệ thực vật (1 chỉ tiêu): 1 đợt/ tháng tại 6 vị trí 

c) Dự báo tài nguyên nước (mực nước, lưu lượng) diễn biến chất lượng nước 

trong hệ thống, khoanh vùng các khu vực có nguồn nước thải gây ô nhiễm 

nước lớn, khuyến cáo mức độ nguy hiểm của ô nhiễm và đề xuất các giải 

pháp xử lý. Xuất bản ban tin dự báo 2 tuần /lần. 

d) Xây dựng phân hệ báo cáo trên trang web thông tin điều hành hệ thống công 

tình thủy lợi (www.httl.com.vn). 
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Chương 2. Tổng quan vùng dự án 

2.1 Khái quát chung về vùng dự án 

Tiểu dự án Nam Mang Thít (vùng MNT) là một trong ba tiểu vùng của dự án Phát 

triển Thủy lợi Đồng bằng sông Cửu Long. Vùng NMT nằm trên địa phận hai tỉnh Vĩnh 

Long và Trà Vinh. Trong đó tỉnh Vĩnh Long gồm có hai huyện là Trà Ôn và Vũng Liêm, 

phần còn lại của vùng NMT là gần như toàn bộ tỉnh Trà Vinh, chỉ có một phần huyện 

Duyên Hải nằm ven biển là nằm ngoài vùng NMT. 

2.1.1 Điều kiện tự nhiên, dân sinh, kinh tế và sử dụng đất 

2.1.1.1 Địa hình 

 Vùng dự án nằm ở phần cuối cù lao kẹp giữasông Tiền và sông Hậu. Địa hình 

chủ yếu là những khu đất bằng phẳng với độ cao trên dưới 1m so với mặt biển. ở vùng 

đồng bằng ven biển nên có các giồng cát, chạy liên tục theo bình vòng cung và song 

song với bờ biển. Càng về phía biển, các giồng này càng cao và rộng lớn. 

 Do sự chia cắt bởi các giồng và hệ thống trục lộ, kinh rạch chằng chịt, địa hình 

toàn vùng khá phức tạp. Các vùng trũng xen kẹp với các giồng cao, xu thế độ dốc chỉ 

thể hiện trên từng cánh đồng. Riêng phần phía nam vùng dự án là vùng đất thấp, bị các 

giống cát hình cánh cung chia cắt thành nhiều vùng trũng cục bộ, nhiều nơi chỉ ở độ cao 

0,5-0,8 m nên hàng năm thường bị ngập mặn 0,4-0,8 m trong thời gian 3-5 tháng. 

2.1.1.2 Khí hậu 

 Nằm trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, vùng dự án thuộc vùng nhiệt đới 

có khí hậu ôn hòa, nhiệt độ trung bình từ 26 - 27 oC, độ ẩm trung bình 80 - 85%/năm, ít 

bị ảnh hưởng bởi bão, lũ. Mùa mưa từ tháng 5 - tháng 11, mùa khô từ tháng 12 - tháng 

4 năm sau, lượng mưa trung bình từ 1.400 - 1.600 mm có điều kiện thuận lợi cho việc 

đầu tư sản xuất, kinh doanh và du lịch. Vùng dự án Nam Măng Thít cũng có những 

thuận lợi chung như: có điều kiện ánh sáng bức xạ dồi dào, nhiệt độ cao và ổn định, Tuy 

nhiên, do đặc thù của vùng khí hậu ven biển tỉnh Trà Vinh có một số hạn chế về mặt khí 

tượng như gió chướng mạnh, bốc hơi cao, mưa ít 

 Hàng năm hạn hán thường xảy ra gây khó khăn cho sản xuất với số ngày không 

mưa liên tục từ 10 đến 18 ngày, trong đó các huyện như Cầu Kè, Càng Long, Trà 

Cú thuộc tỉnh Trà Vình là các huyện ít bị hạn. Huyện Tiểu Cần hạn đầu vụ khoảng tháng 

6 và tháng 7 là quan trọng trong khi các huyện còn lại như Châu Thành, Cầu Ngang, hạn 

giữa vụ nhưng tháng 7 và 8 thường nghiêm trọng hơn. 
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2.1.1.3 Sông ngòi 

 Vùng dự án có hệ thống sông ngòi dày đặc, với tổng chiều dài trên 578 km, trong 

đó có các sông lớn là sông Hậu, sông Cổ Chiên và sông Măng Thít. Các sông ngòi, kênh 

rạch trên vùng dự án hợp lưu đổ ra biển chủ yếu qua hai cửa sông chính là cửa Cổ Chiên 

hay còn gọi là cửa Cung Hầu và cửa Định An. Với hệ thống sông ngòi dày đặc như vậy, 

tạo điều kiện thuận lợi cho tưới tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và thủy sản, và 

tạo thuận lợi cho giao thông thủy. Tuy nhiên yếu tố này cũng tạo điều kiện cho mặn xâm 

nhập sâu vào nội đồng gây tác động xấu đến sản xuất nông nghiệp cho vùng dự án, đặc 

biệt là các huyện gần biển thuộc tỉnh Trà Vinh. 

2.1.1.4 Dân sinh  

 Trên vùng dự án có 3 dân tộc người sinh sống đó là: Người Kinh, người Khmer 

và người hoa với tổng dân số năm 2012 khoảng 1.310.843 người. Mật độ dân số khoảng 

615 người/1km2. Trong đó người Kinh chiếm đa số với trên 69%, người Khmer chiếm 

khoảng 29%, phần nhỏ còn lại là người Hoa. 

Bảng 1. Số liệu dân sinh vùng dự án điều tra năm 2012 

 

2.1.1.5 Kinh tế 

 Vùng dự án thuộc đồng bằng duyên hải. Điều kiện thuận lợi phát triển nền kinh 

tế nông nghiệp. Các huyện Trà Ôn, Vũng Liêm thuộc tỉnh Vĩnh Long, Cầu Kè, Càng 

Long, Tiểu Cần của tỉnh Trà Vinh là những huyện được xem là vùng sản xuất 

nhiều lúa gạo phẩm chất cao và gạo đặc sản. Ngoài ra còn trồng nhiều loại cây ăn trái 

Tỉnh/TP Quận huyện Diện tích (km2) Dân số (người) 

TRÀ 

VINH 

Tp. Trà Vinh 68,2 102.800 

Càng Long 294,1 144.200 

Cầu Kè 246,6 110.300 

Tiểu Cần 226,8 109.400 

Châu Thành 343,4 137.500 

Cầu Ngang 319 131.700 

Trà Cú 369,9 177.800 

Duyên Hải 420,1 101.600 

Vĩnh 

Long 

Trà Ôn 267,27 135.411 

Vũng Liêm 309,57 160.132 
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đặc sản cho năng suất cao như: sầu riêng, bòn bon, măng cụt. Cây công nghiệp cũng 

được trồng trên vùng dự án cho năng suất khá cao như dừa, lác, đậu nành…Chăn nuôi 

gia súc, gia cầm của các huyện này cũng đang phát triển và còn nhiều tiềm năng. 

 Riêng các huyện ven biển như Trà Cú, Châu  Thành, Cầu Ngang của tỉnh Trà 

Vinh, tuy sản lượng lúa và hoa màu không cao như các huyện trên nhưng bù lại các 

huyện này có điều kiện nước lợ và mặn thuận lợi để phát triển nhành nuôi trồng thủy 

sản.  

 Năm 2012, Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 19,325 triệu đồng, tương 

đương 920 USD. Giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt trên 200 triệu USD, tăng 15,4% so với 

năm 2011. Thu ngân sách trên 827 tỷ đồng, tăng khoảng 27,2% so năm 2011. Mục tiêu 

tăng trưởng GDP trên 13,5 %. trong đó giá trị nông nghiệp tăng trên 2%, lâm nghiệp 

tăng 5,7%, thủy sản tăng 9%, công nghiệp tăng 15%, xây dựng tăng 27,3%, và dịch vụ 

tăng trên 20%.  

2.1.1.6 Sử dụng đất 

 Diện tích toàn vùng dự án khoảng 243.900 ha, trong đo diện đất sử dụng cho 

nông nghiệp là khoảng  221. 348 ha, đất lâm nghiệp chiếm 2.982 ha, đất chuyên dùng 

chỉ có 9.936 ha, 62.000 ha đất nuôi trồng thủy sản (tính cả huyện Duyên Hải), còn lại là 

đất ở nông thôn chiếm 3.108 ha, đất ở thành thị chiếm 586 ha, đất chưa sử dụng chiếm 

25 ha. Các số liệu thống kê cho thấy, diện tích đất trên toàn vùng dự án được sử dụng 

chủ yếu cho nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.  

2.1.2 Thông tin về hệ thống công trình thủy lợi 

Hệ thống công trình thủy lợi trong vùng dự án đến nay đã được đầu tư xây dựng 

khá đầy đủ, đảm bảo yêu cầu kiểm soát mặn và ngăn triều cho vùng dự án. Riêng tỉnh 

Trà Vinh đã đầu tư xây dựng xong 9 tuyến đê biển, 17 tuyến đê sông (cấp IV), 44 cống 

đầu mối và 122 cống nội đồng (cấp II). Trong đó có 26 công trình cống lớn và rất quan 

trọng trong việc ngăn triều và kiểm soát mặn, điều tiết nước cho vùng sản xuất nông 

nghiệp cũng như nuôi trồng thủy sản trong vùng NMT. 
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Hình  1. Bản đồ hệ thống cống trong vùng dự án 
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Bảng 2. Thông số kỹ thuật của các cống chính trên khu vực Nam Măng Thít 

 

2.1.3 Thông tin về mạng quan trắc thủy văn và chất lượng nước liên quan 

- Các trạm quan trắc thủy văn: Có 9 trạm thủy văn trên vùng dự án nằm dọc hai 

sông lớn là sông Cổ Chiên và sông Hậu (Hình  2) 

- Các trạm giám sát và dự báo mặn trong mạng giám sát mặn ĐBSCL của Tổng 

cục Thủy lợi:2 trạm trên sông Cổ Chiên (Bến Trại, Trà Vinh); 2 trạm trên sông 

Hậu (Cầu Quan, Đại Ngãi) 

- Các trạm quan trắc chất lượng nước trong mạng giám sát chất lượng nước sông 

Mekong của Ủy hội Quốc tế sông Mekong: Trạm Cần Thơ trên sông Hậu 

- Các trạm quan trắc nước mặt quốc gia:  các trạm bố trí chỉ trên dòng chính,  với 

15 trạm trên sông Hậu và 5 trạm trên sông Cổ Chiên. 

TT Hệ thống cống Địa điểm
Năm bàn 

giao

Bề rộng 

cửa (m)
Số cửa

Cao 

trình 

đáy (m)

Cao 

trình 

đỉnh 

I Cống đầu mối và cống dưới đê ven sông Cổ Chiên

1 Bến Chùa Cầu Ngang 2005 10 3 -4,5 +2,5

2 Thâu Râu Cầu Ngang 2000 8 3 -3,5 +2,2

3 Vĩnh Bình Cầu Ngang 2001 7,5 2 -3,0 +2,5

4 Vinh Kim Cầu Ngang 2007 10 6 -4,5 +2,5

5 Chà Và Cầu Ngang 2001 7,5 2 -3,0 +2,2

6 Nhà Thờ Châu Thành 1998 5 2 -3,0 +2,0

7 Ngãi Hòa Châu Thành 2003 5 1 -4,0 +2,5

8 Ngãi Hiệp Châu Thành 2003 7,5 1 -4,0 +2,5

9 Rạch Kinh Châu Thành 2004 7,5 1 -4,0 +2,5

10 Bà Trầm Châu Thành 1999 5 1 -3,0 +2,5

11 Điệp Thạch TPTV 1999 3 1 -2,5 +2,5

12 Tầm Phương Châu Thành 1989 5 3 -3,0 +2,0

13 Đa Lộc Châu Thành 1989 5 2 -3,2 +2,2

14 Láng Thé Càng Long 2006 10 10 -4,5 +2,5

15 Cái Hóp Càng Long 2006 10 7 -4,5 +2,5

II Cống đầu mối và cống dưới đê ven sông Hậu

1 La Bang Trà Cú 2004 5 2 -3,0 +2,5

2 Đại An Trà Cú 2008 7,5 1 -3,0 +2,3

3 Mù U Trà Cú 2008 10 1 -4,0 +2,3

4 Hàm Giang Trà Cú 1989 5 1 -2,5 +2,0

5 Trà Cú Trà Cú 1995 7,5 2 -3,0 +2,0

6 Vàm Buôn Trà Cú 1999 7,5 2 -3,0 +2,3

7 Bắc Trang Trà Cú 2000 7,5 1 -3,0 +2,5

8 Trẹm Tiểu Cần 1999 5 1 -3,0 +2,5

9 Cần Chông Tiểu Cần 2006 10 8 -4,5 +2,5

10 Mỹ Văn Cầu Kè 2005 10 2 -4,0 +2,5

11 Rạch Rum Cầu Kè 2004 10 3 -4,0 +2,5

26 CỘNG
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Hình  2. Bản đồ vị trí trạm thủy văn và chất lượng nước vùng dự án 

2.2 Đặc điểm khí tượng-thủy văn, thủy triều, và lịch mùa vụ mùa khô năm 2015 

2.2.1 Diễn biến dòng chảy trên sông chính 

2.2.1.1 Trạm Kraite 

Mực nước mùa khô năm 2015 tại Kraite biến đổi từ 7m đến 8,5 m. Xu thế chung, 

giảm dần từ tháng 1 đến giữa tháng 3 sau đó tăng dần. Giá trị mực nước lớn hơn so với 

trung bình mực nước mùa khô chuỗi mực nước từ 1985 -2013, và mùa khô năm 2013. 

Tuy nhiên, thấp hơn so với mùa khô năm 2014, ngoại trừ giai đoạn tháng 4, giá trị hai 

năm xấp xỉ nhau [xem Hình  3]. 

mailto:gsdbmt.mnt.vqhtlmn@gmail.com


Dự án giám sát và dự báo chất lượng nước phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp hệ 

thống thủy lợi Nam Măng Thít 

Thông tin liên hệ: gsdbmt.mnt.vqhtlmn@gmail.com                          Trang 9 
 

 
Nguồn: MRC 

Hình  3. Mực nước thực đo và dự báo tại trạm Kratie 

2.2.1.2 Trạm Tân Châu 

Diễn biến mực nước 7 giờ sáng tại Tân Châu mùa khô năm 2015, mực nước biến 

đổi theo triều. Giá trị biên độ, nhỏ nhất là -0.32 m ở tháng 5 đến lớn nhất 1.59 m rơi vào 

tháng 1. Xu thế chung giảm dần từ đầu mùa khô đến cuối tháng 3, sau đó có xu thế tăng 

dần. So sánh với mùa khô năm 2013, và năm 2014, các tháng đầu mùa khô năm 2015 

có giá trị đỉnh và chân thấp hơn. Tuy nhiên, từ tháng 4 trở đi, đỉnh triều năm 2015 có xu 

thế lớn hơn so với hai năm 2013 và 2014. So sánh với mực nước mùa khô trung bình từ 

1980-2013, đỉnh triều có giá trị lớn hơn. Ngược lại, chân triều năm 2015 thấp hơn.  

 

Nguồn: MRC 

Hình  4. Mực nước thực đo và dự báo tại trạm Tân Châu 
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2.2.1.3 Trạm Châu Đốc 

Xu thế biến đổi mực nước mùa khô năm 2015 tại trạm Châu Đốc so sánh với năm 

2013 và 2014 tương đồng với trạm Tân Châu, đều thấp hơn cả chân và đỉnh ở ba tháng 

đầu mùa khô, thời gian còn lại có giá trị lớn hơn. Biên độ giao động mực nước 7 giờ tại 

Châu Đốc mùa khô năm 2015 từ -0.33m đến 1.65 m ở tháng 1. Xu thế trong cả mùa khô 

là giảm dần cả chân và đỉnh từ đầu mùa khô đến cuối tháng 3 sau đó đỉnh có xu thế tăng 

dần, và chân triều giảm. 

 
Nguồn: MRC 

Hình  5. Mực nước thực đo và dự báo tại trạm Châu Đốc 

2.2.2 Diễn biến dòng chảy vùng dự án 

Diễn biến dòng chảy vùng dự án có xu thế giảm dần từ khu vực thượng lưu ra ven 

biển, giá trị giao động 0,62 m đến xấp xỉ 2,5 m. Trong đó, khu vực các huyện Trà Ôn, 

Vũng Liêm, Cầu Kè giá trị lớn nhất giao động từ 2,03 m đến 2,5 m. Khu vực có hệ thống 

cống khép kín ở các huyện Tiểu Cần, Châu Thành và Trà Cú mực nước lớn hơn 1,53 m, 

thấp hơn so với các huyện phía trên, do hệ thống cống vận hành kiểm soát mặn. 
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Hình  6. Diễn biến mực nước lớn nhất mùa khô năm 2015 vùng NMT 

2.2.3 Diễn biến triều dự báo 

Triều biển Tây, biên độ triều giảm dần từ Sông Đốc về phía Rạch Giá giao động 

từ 0,6 m tới 1 m. Đỉnh triều có xu hướng tương tự như biên độ, tại sông Đốc đỉnh triều 

lớn nhất dự báo là 0.5 m ở tháng 5 và ở Rạch Giá là 0,48 m. Diễn biến theo thời gian, 

đỉnh triều có xu thế tăng vào cuối mùa khô. Ngược lại, Chân triều có xu thế giảm. Thời 

gian xuất hiện đỉnh ở Rạch Giá sớm hơn so với Sông Đốc. Tuy nhiên, Chân triều ở Rạch 

Giá xuất hiện trễ hơn, [xem 0 và 0]. 

Triều biển Đông, Xu thế chung đỉnh triều tăng dần từ Vũng Tàu về Gành Hào với 

giá trị đỉnh triều lớn nhất đạt 1,93 m vào tháng 2, biên độ triều ở các trạm phía biển 

Đông lớn hơn 3 m ở các tháng. Thời gian xuất hiện đỉnh ở các trạm cách nhau  1 ngày, 

không có xu thế chung giữa các tháng. 
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Bảng 3. Giá trị đặc trưng thủy triều dự báo tháng 2 và tháng 3 năm 2015 

Trạm 
Hmax 

(m) 

Ngày  

Hmax 

Hmin 

(m) 

Ngày   

Hmin 

Hmax 

(m) 

Ngày  

Hmax 

Hmin 

(m) 

Ngày 

  Hmin 

Rạch Giá 0,44 16-Feb -0,28 16-Feb 0,38 15-Mar -0,22 13-Mar 

Sông Đốc 0,44 16-Feb -0,44 2-Feb 0,40 24-Mar -0,36 2-Mar 

Gành Hào 1,97 19-Feb -2,33 18-Feb 1,93 20-Mar -1,97 18-Mar 

Vàm Kênh 1,77 19-Feb -2,06 17-Feb 1,78 20-Mar -1,78 18-Mar 

Bến Trại 1,80 19-Feb -1,63 18-Feb 1,79 20-Mar -1,5 17-Mar 

Mỹ Thanh 1,86 20-Feb -1,56 2-Feb 1,83 21-Mar -1,45 17-Mar 

Vũng Tàu 1,63 20-Feb -2,18 18-Feb 1,63 21-Mar -1,85 18-Mar 

 

Bảng 4. Giá trị đặc trưng thủy triều dự báo tháng 4 và tháng 5 năm 2015 

Trạm 
Hmax 

(m) 

Ngày  

Hmax 

Hmin 

(m) 

Ngày   

Hmin 

Hmax 

(m) 

Ngày  

Hmax 

Hmin 

(m) 

Ngày  

Hmin 

Rạch Giá 0,43 21-Apr -0,23 25-Apr 0,48 19-May -0,26 14-May 

Sông Đốc 0,45 21-Apr -0,42 22-Apr 0,50 18-May -0,49 20-May 

Gành Hào 1,90 20-Apr -2,22 21-Apr 1,90 18-May -2,43 19-May 

Vàm Kênh 1,72 19-Apr -1,95 21-Apr 1,65 18-May -2,13 20-May 

Bến Trại 1,72 19-Apr -1,59 21-Apr 1,64 18-May -1,69 19-May 

Mỹ Thanh 1,75 19-Apr -1,53 21-Apr 1,70 18-May -1,61 20-May 

Vũng Tàu 1,57 19-Apr -2,04 21-Apr 1,50 18-May -2,26 19-May 

 

2.2.4 Lịch mùa vụvà diện tích canh tác 

Mùa khô năm 2015, trên địa bản hai tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long trong vùng Nam 

Măng Thít, thực hiện xuống giống hai vụ là Đông Xuân và Hè Thu. Tổng diện tích vụ 

Đông Xuân theo kế hoạch tại khu vực NMT là 89 000 ha, diện tích gieo trồng là 93 

126,82 ha vượt so với chỉ tiêu. Vụ Hè Thu dự kiến theo kế hoạch là 101 500 ha tăng so 

với vụ Đông Xuân, số liệu cập nhật đến ngày 14/06/2015 đã xuống giống là 44.303,16 

ha. 

Về lịch mùa vụ: Vụ Đông Xuân khu vực NMT xuống giống thành hai đợt, và có 

sự khác nhau giữa các huyện trong vùng, hai huyện của Vĩnh Long xuống giống sớm 

hơn so với các huyện của Trà Vinh, cả hai đợt đều trước tháng 12 năm 2014. Các huyện 

của Trà Vinh xuống giống cả hai đợt vào đầu vào giữa tháng 12/2014, [xem Bảng 6]. 
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Bảng 5.  Diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân và Hè Thu khu vực NMT năm 2015 

STT Huyện 

KHXG 

vụ lúa 

Đông 

Xuân 

(ha) 

DT đã 

xuống 

giống 

(ha) 

% so với  

kế hoạch 

KHXG 

 vụ lúa 

 Hè Thu 

DT đã  

xuống  

giống (ha) 

% so với  

kế hoạch 

1 Vũng Liêm 13.500 13.500 100% 13.500 13.500 100% 

2 Trà Ôn 11.000 11.000 100% 11.000 11.000 100% 

3 Càng Long 13.500 13.471,33 99,79% 13.300 12.276,26 92,30% 

4 Cầu Kè 10.600 10.437 98,46% 10.200 3.380 33,14% 

5 Tiểu Cần 12.200 12.264 100,52% 11.900 2.868 24,10% 

6 Trà Cú 11.600 13.863,49 119,51% 16.000 94,60 0,59% 

7 Châu Thành 11.800 11.458 97,10% 14.100 1.284,30 9,11% 

8 Cầu Ngang 4.000 6.201 155,03% 9.900  - - 

9 TP Trà Vinh 800 932 116,50% 950  - - 

10 Duyên Hải       650  - - 

Tổng   89.000 93.126,82 104,64% 101.500 44.303,16 35,92% 

Nguồn: Phòng NN&PTNT Trà Vinh và Vĩnh Long 

Số liệu Vụ Đông Xuân cập nhật đến ngày 16/04/2015 và Hè Thu đến ngày 06/05/2015 

 

Vụ Hè Thu, Xu thế tương tự Đông Xuân, các hai huyện Trà Ôn và Vũng Liêm 

xuống giống vào tháng 2 và tháng 3 ở đợt 1 và tháng 4 đợt 2. Trong khi đó, các huyện 

của Trà Vinh đợt 1 xuống giống vào tháng 5 và đợt 2 vào đầu tháng 5/2015, [xem 

Bảng 7]
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Bảng 6. Lịch xuống giống vụ Đông Xuân 2014-2015 

Tỉnh Quận/Huyện 

Lịch xuống giống vụ Lúa Đông Xuân 2014 - 2015 

Tháng 9/2014 Tháng 10/2014 Tháng 11/2014 Tháng 12/2014 

1 đến 

12 
13 14 đến 30 1 2 3 đến 31  1 đến 17 

18 đến 

24 

25 đến 

30 
1 2 đến 5 6 đến 9 10 đến 20 

 21 đến 

31 

Vĩnh 

 Long 

Trà Ôn         Đợt 1   Đợt 2               

Vũng Liêm   
Đợt 

1 
              Đợt 2         

Trà  

Vinh 

Càng Long                 Đợt 1   Đợt 2   

Cầu Kè                 Đợt 1   Đợt 2   

Tiểu Cần                 Đợt 1   Đợt 2   

Trà Cú                 Đợt 1   Đợt 2   

Châu Thành                 Đợt 1   Đợt 2   

Cầu Ngang                 Đợt 1   Đợt 2   

TP Trà Vinh                 Đợt 1   Đợt 2   

Nguồn: Phòng NN&PTNT Trà Vinh và Vĩnh Long 

Bảng 7. Lịch xuống giống vụ lúa Hè Thu năm 2015 

Tỉnh Quận/Huyện 

Lịch xuống giống vụ lúa Hè Thu 2015 

Tháng 2/2015 Tháng 03/2015 Tháng 04/2015 Tháng 05/2015 

1 đến 12 13 14 đến 30 1 2 3 đến 31 1 đến 4 5 đến 15 16 đến 30 1 đến 15 16 đến 20 21 đến 25 26 đến 31 

Vĩnh 

Long 

Trà Ôn     Đợt 1  Đợt 2       

Vũng Liêm  Đợt 1            

Trà Vinh 

Càng Long        Đợt 1  Đợt 2    

Cầu Kè        Đợt 1  Đợt 2    

Tiểu Cần        Đợt 1  Đợt 2    

Trà Cú          Đợt 2    

Châu Thành          Đợt 2    

Cầu Ngang          Đợt 2    

TP Trà Vinh              

Nguồn: Phòng NN&PTNT Trà Vinh và Vĩnh Long 
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Chương 3. Xây dựng mạng giám sát và Mô hình dự báo chất lượng 
nước 

3.1 Mạng giám sát chất lượng nước 

3.1.1 Mạng lưới quan trắc 

a. Vị trí quan trắc:  

Các vị trí giám sát được lựa chọn để bảo đảm khống chế đều CLN trong khu vực 

dự án, kiểm soát được các tác động bên ngoài, đánh giá được các nguồn thải, phục vụ 

cho mô hình dự báo CLN. Tổng số vị trí giám sát là 11 trạm. Các vị trí giám sát lựa chọn 

được trình bầy trong Bảng 8 và 

 

Hình 7. 

Bảng 8. Các vị trí giám sát CLN vùng NMT năm 2015 

TT 
Ký 

hiệu 
Tên Kênh/cống Mục đích 

1 MT1 Măng Thít 
Đầu sông Trà 

Ngoa 

Kiểm soát chất lượng nước nguồn nước 

cấp từ sông Măng Thít qua sông Trà 

Ngoa. 

2 MT2 
Bưng 

Trường 

Bưng 

Trường/ 

Kiểm soát CLN đầu vào khu vực dự án 

từ sông Măng Thít và sông Tiền qua 

rạch Vũng Liêm 
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TT 
Ký 

hiệu 
Tên Kênh/cống Mục đích 

cống Bàu 

Xếp 

3 MT3 Cầu Kè Bông Bốt 

Kiểm soát CLN vào khu vực dự án từ 

sông Hậu qua rạch Bông Bốt, nơi đang 

triển khai xây dựng cống Bông Bốt. 

4 MT4 Càng Long 
Mây Tức – 

Ngã Hậu 

Kiểm soát CLN khu vực trung tâm vùng 

dự án và ô nhiễm từ thị trấn Càng Long 

5 MT5 Trà Ốp Trà Ngoa 

Kiểm soát CLN khu vực tuyến kênh Trà 

Ngoa sau khi tiếp nước từ rạch Tổng 

Tồn. 

6 MT6 Láng Thé 
cống Láng 

Thé 

Kiểm soát CLN khu vực chịu ảnh hưởng 

từ nguồn nước mặn sông Cổ Chiên qua 

cống Láng Thé cũng như nguồn nước từ 

vùng dự án chảy ra bên ngoài 

7 MT7 Cần Chông 
Rạch Cần 

Chông 

Kiểm soát CLN khu vực trung tâm vùng 

dự án giao giữa rạch Cần Chông và 

kênh 3/2 

8 MT8 Cầu Quan 
cống Cần 

Chông 

Kiểm soát CLN khu vực chịu ảnh hưởng 

từ nguồn nước mặn sông Hậu qua cống 

Cần Chông. 

9 MT9 Trà Cú Cống Trà Cú 
Kiểm soát CLN vùng hạ lưu khu vực 

trong cống Trà Cú. 

10 MT10 La Ban Cống La Ban 

Kiểm soát CLN vùng hạ lưu của khu 

vực dự án và nguồn nước cấp cho vùng 

ven biển qua kênh 3/2 

11 MT11 Cầu Ngang 

Cống Bình 

Tân/Kênh Ba 

So 

Giám sát chất lượng nước trong khu vực 

được kiểm soát mặn bởi các cống Thâu 

Râu, Vĩnh Kim, Chà Và. 
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Hình 7. Bản đồ vi trí mạng giám sát và dự báo chất lượng nước vùng Nam Măng Thít, 2015 

b. Chế độ quan trắc: 

3.1.2 Yếu tố quan trắc: 

Mục tiêu của HTTL Nam Măng Thít là đảm bảo nguồn nước cho các hoạt động sản 

xuất nông nghiệp bao gồm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và các hoạt động 

dân cư khác. Để báo đảm đánh giá chất lượng nước phục vụ cho nưới tưới tiêu, nuôi 

trồng thủy sản, sinh hoạt và đánh giá mức độ ô nhiễm, các thông số được lựa chọn dựa 

trên các Quy chuẩn môi trường về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu (QCVN 39/2011) 

và bảo vệ đời sống thủy sinh (QCVN 38/2011) . Các thông số giám sát được liệt kê trong 

Bảng 9.   

Bảng 9. Các thông số giám sát chất lượng nước 

TT Thông số Mục đích 

 Các thông số đánh giá chất lượng nước tưới tiêu QCVN 39/2011 

1 pH 
Giám sát độ chua phèn, các ảnh hưởng ô nhiễm 

công nghiệp. 

2 Oxy hoà tan (DO) 
Đánh giá mức độ ô nhiễm, là cơ sở cho các tính 

toán mô hình. 
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TT Thông số Mục đích 

3 Tổng rắn hòa tan (TDS) 
Đánh giá độ mặn, độ khoáng hóa, chất lượng 

nước tưới, ảnh hưởng hệ thủy sinh 

4 

Tỷ số hấp phụ Na (SAR), 

gồm 3 chỉ tiêu: 

Natri (Na+) 

Canxi (Ca2+) 

Magie (Mg2+) 

Đánh giá chất lượng nước cho nông nghiệp, cơ 

sở tính các hệ số tưới cho các loại đất và cây 

trồng. 

5 Chloride (Cl-) Đánh giá độ mặn của nước tưới tiêu 

6 Sunphat (SO4
2-) 

Đánh giá ảnh hưởng của đất phèn đến chất 

lượng nước. 

7 Coliform Đánh giá ô nhiễm vi sinh, nguy cơ dịch bệnh 

đối với nước tưới cho các vùng trồng rau 8 Fecal.Coliform 

 Các thông số đánh giá cho bảo vệ đời sống thủy sinh (QCVN 38/2011) 

9 Tổng rắn lơ lửng (TSS) 
Giám sát phù sa, ô nhiễm chất lượng nước cho 

nuôi trồng thủy sản 

10 Nitrit (NO2) 
Đánh giá ô nhiễm dinh dưỡng, ảnh hưởng chất 

lượng nước đến nuôi trồng thủy sản 
11 Nitrat (NO3) 

12 Ammoni 

 Các thông số bổ sung phục vụ dự báo, đánh giá đặc trưng vùng dự án 

13 BOD 

Đánh giá khả năng tự làm sạch của các dòng 

chảy bề mặt, thông số quan trọng trong mô 

hình dự báo 

14 
Độ mặn (thông qua chỉ tiêu 

độ dẫn) 

Đánh giá diễn biến mặn, chất lượng nước nước 

cho nông nghiệp và NTTS, thông số quan trọng 

trong mô hình dự báo và vận hành các công 

trình ngăn mặn 

15 Sắt tổng số (Fe) Đánh giá nguồn gốc chua phèn đối với các 

vùng ảnh hưởng mặn và đất phèn 16 Nhôm (Al) 

17 Hóa chất BVTV họ Clo 
Đánh giá dư lượng hóa chất BVTV trong các 

nguồn nước ở khu vực nông nghiệp phát triển 

3.1.3 Phương pháp phân tích 

Các phương pháp phân tích được lựa chọn là các phương pháp phổ biến hiện nay 

và được công nhận tại phòng thí nghiệm của COWQE, được Văn phòng Công nhận 
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Chất lượng BOA công nhận đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025. Các phương pháp phân tích 

được trình bày trong Bảng 10. 

Bảng 10. Các phương phân tích 

TT Thông số Đơn vị 
Phương pháp phân 

tích 
GHPH 

Chỉ tiêu lý hóa    

1 pH  TCVN 6492:2011  

2 Độ dẫn điện (EC) mS/m SM 2510B:2012  

3 Tổng rắn hòa tan (TDS) * mg/L SM 2510B:2012  

4 
Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
mg/L TCVN 6625:2000  

5 Oxy hoà tan (DO) mg/L TCVN 7324:2004  

6 BOD mg/L TCVN 6001 -1:2008  

7 Natri (Na+) mg/L TCVN 6196-3:2000  

8 Canxi (Ca2+) mg/L TCVN 6198:1996  

9 Magie (Mg2+) mg/L TCVN 6224:1996  

10 Chloride (Cl-) mg/L SM 4500Cl- C: 2012  

11 Sunphat (SO4
2-) mg/L SM 4500 SO4

2- E:2012  

12 Amoni (NH4
+) mg/L SM 4500 NH3+ F:2012  

13 Nitrat (NO3
-) mg/L SM 4500 NO3- F:2012  

14 Nitrit (NO2
-)* mg/L 

SM 4500 NO2 – 

B:2012 
 

15 Sắt tổng số (Fetot) mg/L TCVN 6177:1996  

16 Nhôm (Al) mg/L TCVN 6623:2000  

Chỉ tiêu vi sinh    

1 Coliform* MPN/100mL TCVN 6187-2:1996  

2 Fecal.Coliform* MPN/100mL TCVN 6187-2:1996  

Chỉ tiêu thuốc bảo vệ thực vật 

1 
Thuốc bảo vệ thực vật cơ 

Clo* 
µg/L SM 6630 B:2012  

Ghi chú: (*) Chỉ tiêu chưa được BOA công nhận 

3.1.4 Đảm bảo chất lượng số liệu 

Trung tâm Chất lượng nước và Môi trường (CLN&MT) đã nhận chứng chỉ ISO 

17025 vào năm 2007, cùng với chứng chỉ này là 23 phép thử các chỉ tiêu chất lượng 

nước được công nhận, trong đó có hầu hết các chỉ tiêu được phân tích trong chương 

trình quan trắc này. Trong năm 2010, Trung tâm đã được phê duyệt của Văn phòng 

Công nhận Chất lượng cho 10 phép thử các thành phần nước mưa. Trong tháng 9/2014, 

Văn phòng Công nhận Chất lượng của Tổng cục Đo lường Chất lượng Tiêu chuẩn đã 

tiến hành đánh giá hàng năm việc tuân thủ các yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO/IEC 
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17025:2005 của Trung tâm CLN&MT và hiện nay Trung tâm đang hoàn tất thủ tục để 

được tiếp tục công nhận cho năm 2015.    

 Thực hiện các hoạt động bảo đảm và kiểm soát chất lượng (QA/QC) trong phân 

tích bao gồm việc phân tích các mẫu kiểm soát chất lượng, mẫu lặp, tại hiện trường cũng 

như tại phòng thí nghiệm v.v.v. Các thiết bị phân tích đều được xác định các giới hạn 

xác định, giới hạn tin cậy, thường xuyên được hiệu chuẩn bảo đảm độ chính xác cao. 

Các kết quả phân tích mẫu QC trong năm 2014 đều đạt kết quả tốt. 

3.1.5 Phương pháp đánh giá số liệu 

Sử dụng công cụ thống kê SPSS, chương trình xử lý số liệu MS Excel để so sánh 

các số liệu thực đo với các quy chuẩn về nước mặt, nước dùng cho thủy lợi, và nuôi 

trồng thủy sản. Từ đó đánh giá các diễn biến chất lượng nước cho các nhóm vị trí giám 

sát , bao gồm: 

- Các vị trí giám sát nguồn nước vào hệ thống thủy lợi Nam Măng Thít; 

- Các vị trí nội đồng, trung tâm hệ thống thủy lợi Nam Măng Thít, có nguy cơ  ô 

nhiễm do vận hành hệ thống thủy lợi; 

- Các vị trí cống ngăn mặn, ở cuối nguồn của hệ thống thủy lợi, phản ánh chất 

lượng nước trước khi được tiêu thoát ra ngoài hệ thống thủy lợi. 

Đối với nước dùng cho tưới, đại lượng Tỷ số hấp thụ natri –SAR (sodium 

adsorption ratio) của nước được sử dụng rất phổ biến để đánh giá . SAR được xác định 

bởi tỷ số hàm lượng của natri với tổng hàm lượng của canxi và magie theo công thức 

bên dưới, trong đó nồng độ các thành phần tính bằng meq/L. 

𝑆𝐴𝑅 =
𝑁𝑎+

√
𝐶𝑎2++𝑀𝑔2+

2

 

Chỉ số này thể hiện hoạt độ tương đối của ion natri trong phản ứng trao đổi với đất. 

Phân loại mức độ ảnh hưởng chi tiết hơn của SAR đối với sử dụng nước trong nước tưới 

được trình bầy trong Bảng  11. 

Bảng  11. Mức độ nguy hại theo SAR của nước tưới 

SAR  Mức độ 

nguy hại 
Ghi chú  

< 3.0 Không  
Không hạn chế trong việc sử dụng lại nước tái chế (recycled 

water)   
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3- 9 
Nhẹ đến 

trung bình  

Từ 3-6, cần chú ý đối với các loại cây nhạy cảm 

Từ 6-8, cần sử dụng gypsum (đá vôi), không dùng cho các loại 

cây nhạy cảm 

Đất cần lấy mẫu và thử nghiệm sau 1-2 năm để xác định nước 

tưới có làm tăng độ mặn (sodium) trong đất không    

>9 Rất mạnh  Phá hủy đất nghiêm trọng, không thích hợp dùng làm nước tưới 

 

3.2 Mô hình dự báo chất lượng nước 

3.2.1 Giới thiệu mô hình và các mô đun tính toán 

Mô hình MIKE 11 là một phần mềm kỹ thuật trong lĩnh vực tài nguyên nước, do 

Viện Thủy lực Đan Mạch (DHI) xây dựng và phát triển.MIKE 11 là mô hình động lực 

một chiều và thân thiện với người sử dụng. Mô hình có khả năng mô phỏng chi tiết các 

yếu tố thủy động lực học, môi trường và vận chuyển bùn cát. MIKE11 được sử dụng 

phổ biến trong quản lý và vận hành cho lưu vực sông suối và hệ thống kênh dẫn từ đơn 

giản đến phức tạp. Với môi trường sử dụng rất thân thiện với người dùng, MIKE 11 là 

một công cụ rất hữu ích trong công tác thiết kế kỹ thuật công trình, tài nguyên nước, 

quản lý chất lượng nước và các ứng dụng quy hoạch. 

MIKE 11 bao gồm nhiều mô đun có khả năng và nhiệm vụ khác nhau như: mô đun 

thủy động lực (HD), mô đun tải – khuếch tán (AD), mô đun chất lượng nước 

(WQ/Ecolab), mô đun mưa dòng chảy (RR) và một số mô đun khác. 

 
Hình 8. Giao diện của mô hình thủy lựcmô hình MIKE 
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Trong nghiên cứu này các mô đun được ứng dụng vào tính toán gồm 4 mô đun: 

(1) Mô đun thủy động lực (HD); (2)Mô đun tải khuếch tán (AD);(3) Mô đun mưa dòng 

chảy (RR) và (4) Mô đun chất lượng nước (WQ/Ecolab). 

3.2.2 Qui trình dự báo chất lượng nước khu vực NMT 

Qui trình thực hiện dự báo  các yêu tố chất lượng nước được thực hiện qua 3 bước 

chính. 

Bước 1: Thu thập số liệu thủy văn, khí tượng dân sinh, sử dụng đất để tính toán số 

liệu đầu vào trong mô hình. Bên cạnh đó, thu thập số liệu đo đạc chất lượng nước theo 

các kỳ để phục vụ hiệu chỉnh mô hình dự báo. Trong Bước 1 sử dụng hai mô hình: (1) 

Mô hình toàn đồng bằng để dự báo dòng chảy từ phía thượng lưu về vùng NMT, mô 

hình toàn đồng bằng cung cấp biên trên cho mô hình NMT, (2) Mô hình 2 chiều có 

nhiệm vụ dự báo thủy triều tại các trạm cửa sông cung cấp biên dưới cho mô hình dự 

báo [ xem Hình 9]. 
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Hình 9. Quy trình dự báo chất lượng nước cho khu vực NMT 

 

Bước 2: Dự báo và đánh giá kết quả dự báo, trong bước này từ số liệu được cung 

cấp bước 1 tiến hành dự báo các yếu tố môi trường như đề cương gồm (BOD, DO, COD 

và NH4). Đánh giá kết quả so sánh với số liệu thực đo trong kỳ trước, đánh giá tính hợp 

lý số liệu dự báo kỳ tiếp theo. Nếu phù hợp có độ tin cậy sẽ tiếp tục tiến hành bước 3. 

Bước 3: Từ kết quả dự báo đã được đánh giá tính hợp lý, phân tích đưa ra báo cáo 

kỳ và đưa lên trang web: http://www.httl.com.vn/ 
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3.2.3 Mô hình dự báo cho vùng NMT 

Mô hình dự báo cho vùng NMT được tách ra từ mô hình toàn đồng bằng sông Cửu 

Long, và được chi tiết hóa cho vùng NMT, [xemHình  10] 

 

Hình  10. Sơ đồ mô hình dự báo vùng NMT 

Phạm vi mô hình bao gồm diện tích của hai huyện Vĩnh Long là Trà Ôn và Vũng 

Liêm, và 8 huyện Trà Vinh. Mô hình mô phỏng 46 sông và kênh chính, 15 cống kiểm 

soát mặn và cấp nước, gồm 7 biên hở trong đo 2 biên trên là biên lưu lương tại Cần Thơ, 

và đầu sông Cổ Chiên, và 5 biên cửa sông là biên mực nước [xem Hình  10]. Ngoài ra, 

các biên nhập lưu từ mưa, biên nhu cầu nước và xả thải. 

3.2.4 Số liệu đầu vào 

3.2.4.1 Mô hình lớn và mô hình 2 chiều 

(1) Mưa dự báo được sử dụng dựa trên kết quả mưa dự báo toàn cầu của Cơ quan 

Khí quyển Đại dương quốc gia Hoa Kỳ (NOAA): http://www.cpc.ncep.noaa.gov/. 

(2) Dòng chảy thượng lưu dự báo tại Kraite cung cấp từ Ủy hội sông Mê Công 

quốc tế (MRC) theo địa chỉ trang web http://www.mrcmekong.org/ 

(3) Số liệu thực đo từ hệ thống của MRC mực nước và lưu lượng các trạm trên 

dòng chính. 

(4) Số liệu vận hành công trình của hệ thống cống toàn Đông Bằng 
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(5) Mô hình triều điều hòa toàn cầu do DHI cung cấp, ngoài ra tham khảo số liệu 

Bảng dự tính thủy triều của Viện kỹ thuật Biển http://www.icoe.org.vn/; Bảng thủy triều 

hằng năm do Trung tâm Hải văn phát hành, để phục vụ mô phỏng mô hình hai chiều. 

3.2.4.2 Mô hình dự báo 

(1) Số liệu nhu cầu nước: 

Nhu cầu nước được tính theo phân khu thủy lợi, khu vực NMT gồm có 6 tiểu khu 

thủy lợi  từ tiểu khu 81 đến tiểu khu 85 và khu 87, [xemHình  11]. 

Bảng 12. Nhu cầu nước theo từng tiểu khu vùng NMT 

Khu K_81 K_82 K_83 K_84 K_85 K_87 

Tháng I 

Tuần 1 8,44 4,45 19,46 7,1 4,88 2,1 

Tuần 2 13,64 4,95 20,59 7,26 3,97 1,57 

Tuần 3 12,55 4,56 20,13 7,22 4,08 1,78 

Tháng II 

Tuần 1 14,22 5,16 23,52 8,69 5,36 2,12 

Tuần 2 10,93 3,97 23,22 9,12 6,86 2,55 

Tuần 3 10,97 3,98 15,79 6,88 6,68 2,22 

Tháng III 

Tuần 1 6,51 2,36 12,08 6,19 8,38 1,78 

Tuần 2 11,79 4,28 6,63 4,45 8,14 1,66 

Tuần 3 11,54 4,19 6,07 3,99 7,4 1,11 

Tháng IV 

Tuần 1 8,96 3,25 6,37 3,52 6,94 0,66 

Tuần 2 8,14 2,96 8,93 3,45 5,28 0,28 

Tuần 3 7,08 2,57 0,39 0,16 0,26 0,17 

Tháng V 

Tuần 1 3,91 1,42 0,86 0,16 0,26 0,18 

Tuần 2 14,08 5,11 0,39 0,16 0,26 0,12 

Tuần 3 2,31 0,84 1,98 0,94 1,2 0,11 

Nguồn: Dự án Qui hoạch tổng thể ĐBSCL trong điều kiện BĐKH - NBD 

 Nhu cầu nước khu 81, 83 lớn hơn các khu khác trong vùng dự án, vì 2 khu này 

sản xuất lúa ba vụ và nhiều loại hình sản xuất khác nên nhu cầu nước là lớn hơn. Riêng 

khu 85 thì ngoài nhu cầu nước cho nông nghiệp còn cả nhu cầu nước cho nuôi trồng 

mailto:gsdbmt.mnt.vqhtlmn@gmail.com
http://www.icoe.org.vn/


Dự án giám sát và dự báo chất lượng nước phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp hệ 

thống thủy lợi Nam Măng Thít 

Thông tin liên hệ: gsdbmt.mnt.vqhtlmn@gmail.com                          Trang 26 
 

thủy sản.  

 

Hình  11. Vị trí các tiểu khu thủy lợi khu vực NMT 

(2) Tính toán Tải lượng xả thải 

Tải lượng xả thải của các thành phần sử dụng nước trong vùng NMT như dân sinh, 

công nghiệp, nông nghiệp và thủy sản được tính toán đưa vào trong mô hình.  

Một số tiêu chuẩn, Qui định dùng làm cơ sở tính toán tải lượng xả thải gồm: tiêu 

chuẩn cấp nước cho công nghiệp theo TCXDVN 33:2006; QCVN 40:2011/BTNMT 

dùng cho tính toán xả thải công nghiệp; QCVN 11:2008/BTNMT (Cột B) dùng cho tính 

toán xả thải của Thủy sản, theo tiêu chuẩn của WHO trong tính toán xả thải của dân 

sinh; Một số kết quả về tính toán tải lượng xả thải. 

mailto:gsdbmt.mnt.vqhtlmn@gmail.com


Dự án giám sát và dự báo chất lượng nước phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp hệ 

thống thủy lợi Nam Măng Thít 

Thông tin liên hệ: gsdbmt.mnt.vqhtlmn@gmail.com                          Trang 27 
 

 
Hình  12. Tải lượng sinh hoạt theo huyện vùng NMT 

 
Hình  13. Tải lượng từ thủy sản theo huyện vùng NMT 

(3) Số liệu dòng chảy từ mưa 

Mô hình mưa dòng chảy toàn đồng bằng được sử dụng mô phỏng dòng chảy từ 

mưa, đưa vào mô hình bằng nhập lưu dọc sông, vị trí điểm nhập lưu được xác định từ 

GIS. Các tiểu lưu vực mưa được phân theo phân khu thủy lợi như tính nhu cầu nước. 
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Hình  14. Mô hình mưa dòng chảy NAM toàn ĐBSCL 

(4) Hệ thống cống và qui trình vận hành 

Cống khu vực NMT vận  hành cấp nước và kiểm soát mặn, nguyên tắc vận hành: 

Khi mặn ngoài cống lớn hơn 2g/l thì cống đóng, ngược lại cống mở lấy nước. Đối với 

tiêu môi trường, nếu trong cống nồng độ ô nhiễm cao, hàng tháng sẽ vận hành tiêu. 

Riêng khu vực nuôi trồng thủy sản các cống Thâu Râu, Vĩnh Kim, Biến Chùa mở cấp 

nước cho nuôi trồng thủy sản. 

Bảng 13. Danh sách cống chính mô phỏng trong mô hình 

STT Tên kênh Tên cống Số cửa 
Bề rộng 

(m) 

Cao trình đáy 

(m) 

1 Cái Hóp Cái Hóp 7 10 -4.5 

2 Basic Láng Thé 10 10 -4.5 

3 Trà Vinh Cầu Kinh 1 3 -3 

4 Vĩnh Kim Vĩnh Kim 6 10 -4.5 

5 Vĩnh Bình Vĩnh Bình 2 8 -3 

6 Thâu Râu-Tân Lập Bến Chùa 3 10 -4.5 
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STT Tên kênh Tên cống Số cửa 
Bề rộng 

(m) 

Cao trình đáy 

(m) 

7 Kênh 3-2 La Ban 1 10 -3 

8 Hàm Giang Hàm Giang 1 5 -3 

9 Trà Cú Trà Cú 2 7.5 -3 

10 Bắc Trang Bắc Trang 1 7.5 -3 

11 Vàm Buôn Vàm Buôn 2 7.5 -3 

12 Cần Chông Cần Chông 8 10 -4.5 

13 Mỹ Văn Mỹ Văn 1 10 -3 

14 Long Hiệp Bình Tân 1 7 -2 

15 Thông Nhất Hiệp Hoa 2 5 -2 

 

3.2.5 Kiểm định mô hình 

3.2.5.1 Kết quả kiểm định dòng chảy và mặn 

Mô hình dự báo NMT kiểm định với mùa khô năm 2006 thời gian mô phỏng từ 

1/1/2006 đến 30/05/2006. 

(1) Kết quả kiểm định mực nước 

 
Hình  15. So sánh mực nước tính toán và thực đo trạm Đại Ngãi 
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Hình  16. So sánh mực nước tính toán và thực đo lớn nhất ngày tại trạm Trà Vinh 

(2) Kết quả kiểm định mặn 

 
Hình  17. Giá trị mặn thực đo và tính toán tại trạm Trà Vinh tháng 3 và tháng 4 

 
Hình  18. Giá trị mặn thực đo và tính toán tại trạm Trà Kha  tháng 3 và tháng 4 
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Hình  19. Giá trị mặn thực đo và tính toán tại trạm Đại Ngãi tháng 3 và tháng 4 

 
Hình  20. Giá trị mặn thực đo và tính toán tại trạm Hưng Mỹ tháng 3 và tháng 4 

 
Hình  21. Giá trị mặn thực đo và tính toán tại trạm Hương Mỹ tháng 3 và tháng 4 

Nhận xét: Kết quả kiểm định mô phỏng dòng chảy và mặn cho thấy mô hình phản 

ánh phù hợp chế độ dòng chảy khu vực nghiên cứu, với hệ số tương quan tại Đại Ngãi 

của mực nước là 0.9 và tương quan giá trị lớn nhất ngày tại Trà Vinh là 0.85. Vậy, mô 
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hình có thể sử dụng cho mô phỏng kiểm định chất lượng nước, và dùng dự báo cho dự 

án. 

3.2.5.2 Kết quả kiểm định các yếu tố chất lượng nước 

Số liệu kiểm định các yếu tố chất lượng nước BOD, DO, COD và NH4 được kế 

thừa từ dự án đo đạc các yếu tố môi trường cho vùng NMT do Ngân hàng thế giới (WB) 

tài trợ , năm 2006, mạng lưới trạm quan trắc của dự án [xem 0]. 

 
Hình  22. Mạng lưới quan trắc và giám sát chất lượng nước vùng NMT dự án WB 
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Hình  23. Giá trị BOD thực đo và tính toán tại các trạm ngày 15/04/2006 

 
Hình  24. Giá trị DO thực đo và tính toán tại các trạm ngày 15/04/2006 

 
Hình  25. Giá trị NH4 thực đo và tính toán tại các trạm ngày 15/04/2006 

Nhận xét: Kết quả so sánh các yếu tố DO, BOD và NH4 tại 10 trạm trong vùng 

NMT ngày 15/04/2006 cho thấy mô hình phản ảnh phù hợp diễn biến của các yếu tố 

môi trường trong vùng NMT, chênh lệch giữa mô phỏng và thực đo tại các trạm ở các 

yếu tố là nhỏ, ví dụ một số trạm có giá trị mô phỏng sát với thực đo như MT7, MT9 và 

MT10 ở yếu tố BOD [xem Hình  23], hay MT2 và MT1 ở yếu tố DO [xem 0]. Các trạm 

khác sự chênh lệch là không lớn. Từ kết quả kiểm định về chất lượng nước cho thấy, có 

thể sử dụng mô hình để dự báo. 

3.3 Xây dựng phân hệ thông tin trên trang thông tin của Tổng cục Thủy lợi. 

Hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành hệ thống thủy lợi toàn quốc cho 

Tổng cục Thủy lợi tại địa chỉ http://httl.com.vn được đưa vào hoạt động từ năm 2013. 
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Hệ thống này có nhiệm vụ thu thập, cập nhật số liệu quan trắc mực nước, một số thông 

tin vận hành công trình của các hệ thống thủy lợi trong toàn nhằm hỗ trợ công tác chỉ 

đạo, điều hành của Tổng cục Thủy lợi. Hiện nay đã có khoảng 50 Công ty KTCTTL 

trong cả nước thường xuyên cập nhật và quản lý số liệu trên http://httl.com.vn với 

khoảng gần 600 công trình thủy lợi khác nhau (khoảng 500 hồ chứa, 100 công trình 

khác).  

Năm 2015, cùng với yêu cầu về giám sát và dự báo môi trường nước, Tổng cục 

Thủy lợi cũng đặt ra yêu cầu bổ sung thêm phân hệ về môi trường để cập nhật và thông 

tin về các dự án giám sát và dự báo chất lượng nước trong các hệ thống thủy lợi. 

Việc xây dựng phân hệ thông tin về Môi trường do Công ty Cổ phần Công nghệ 

phần mềm và thương mại điện tử CNN thực hiện để đảm bảo sự tương thích với trang 

thông tin đã có.  

Phân hệ về Môi trường có giao diện chung thống nhất cho tất cả các dự án giám 

sát, bao gồm trang thông tin về kết quả thực đo và kết quả dự báo. Các kết quả thực đo 

và dự báo được quy về 9 giờ sáng trong ngày cung cấp thông tin (Hình  26).  

 

Hình  26. Giao diện thông tin số liệu quan trắc và dự báo 

Bên cạnh đó các báo cáo kỳ cũng được đính kèm để cung cấp các thông tin chi tiết 

hơn về nhận định xu thế diễn biến chất lượng nước. Các tập tin báo cáo kỳ có thể tải 

xuống để tham khảo (Hình  27) 
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Hình  27. Giao diện thông tin về nhận định xu thế, diễn biến 

Phân hệ cung cấp chức năng cập nhật dữ liệu khá thuận lợi, cho phép tải tập tin dữ 

liệu dạng excel trực tiếp lên trang thông tin, với các lựa chọn cập nhật số liệu thực đo, 

dự báo hoặc cả hai dữ liệu cho chuỗi thời gian được lựa chọn; hoặc nhập trực tiếp trên 

trang nhập liệu (Hình  28) 

 

Hình  28. Giao diện trang  số liệu trực tiếp 

 Hạn chế của phân hệ: 

- Về bảo mật: Hệ thống bảo mật còn đơn giản, dễ bị can thiệp sửa đổi dữ liệu. 

mailto:gsdbmt.mnt.vqhtlmn@gmail.com


Dự án giám sát và dự báo chất lượng nước phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp hệ 

thống thủy lợi Nam Măng Thít 

Thông tin liên hệ: gsdbmt.mnt.vqhtlmn@gmail.com                          Trang 36 
 

- Về chức năng truy cập xem số liệu: phải nhấp chuột nhiều lần để đến ngày có số 

liệu cần tham khảo. Chưa có chức năng xuất dữ liệu dưới dạng file. 

3.4 Khối lượng công việc đã thực hiện 

- Số liệu thực đo: 88 số liệu hóa lý, vi sinh và 24 số liệu thuốc BVTV đạt 100% so 

với đề cương nhiệm vụ yêu cầu 

- Số liệu dự báo: 6 kỳ dự báo, mỗi kỳ dự báo chuỗi thời gian 7 -10 ngày với thời 

gian dự báo tính bằng giờ, đạt 100% so với đề cương nhiệm vụ yêu cầu 

- Báo cáo kỳ: 6 kỳ, đạt 100% so với đề cương nhiệm vụ yêu cầu 

- Tài liệu thu thập: Trong thời gian thực hiện dự án, các tài liệu thu thập được gồm: 

Báo cáo nông nghiệp các huyện Vũng Liêm, Trà Ôn của tỉnh Vĩnh Long năm 

2014 và các huyện thuộc tỉnh Trà Vinh năm 2014. 

Báo cáo tiến độ sản xuất nông nghiệp của tỉnh Trà Vinh các tháng trong mùa khô 

năm 2015. 

Lịch vận hành cống, mực nước và độ mặn trước và sau các cống chính trên địa 

bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Báo cáo tổng kết 

Chương 4. Đánh giá kết quả giám sát và dự báo chất lượng nước 
vùng dự án 

4.1 Đánh giá diễn biến chất lượng nước 

4.1.1 Đặc điểm chất lượng nguồn nước từ sông Tiền và sông Hậu 

Nguồn nước mặt khu vực dự án Nam Măng Thít được cấp chủ yếu từ nước sông 

Hậu sông Cổ Chiên và sông Măng Thít. Sông Hậu và sông Tiền là hai nhánh của sông 

Mê Công chảy vào Việt Nam, sông này bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng, Trung Quốc 

chảy qua Thái Lan,  Lào và  Campuchia trên một đoạn khá dài hơn 4000 km trước khi 

vào Việt Nam. Sông Hậu cũng như sông Tiền có pH trong khoảng từ 6 đến 8,3. Độ dẫn 

biến thiên theo mùa một cách rõ rệt. Trong mùa mưa giá trị  trung bình độ dẫn biến thiên 

trong khoảng từ 10-12 mS/cm, nhưng trong mùa khô tăng lên đến khoảng 20-23 mS/cm 

tương đương độ mặn là 0,13g/l (không kể đến vùng hạ lưu gần biện chịu ảnh hưởng trực 

tiếp của nước biển nên độ mặn cao hơn). Nước sông Hậu và sông Tiền hầu hết có giá trị 

SAR nhỏ hơn 5 (không kể vùng bị ảnh hưởng triều như sông Tiền tại Mỹ Tho nơi bị tác 

động mạnh của nước triều trong một số tháng mùa khô có SAR khoảng gần 13). Hàm 

lượng phù sa của sông Hậu&sông Tiền biến thiên theo mùa rõ rêt, mùa lũ, có hàm lượng 

phù sa cao và  mùa kiệt có hàm lượng phù sa nhỏ. Trong mùa hàm lượng phù sa lên tới 

1000 mg/l, hiện nay đã giảm nhiều, có thể do tác động phần nào của các công trình thủy 
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điện ở thượng lưu. Nguồn nước sông Hậu, sông Tiền có các thành phần dĩnh dưỡng, 

hữu cơ, vi sinh (coliform, fecal coliform) thấp, tuy nhiên hiện nay tác động ô nhiễm đã 

thấy khá rõ, nhất là tại các khu vực có nuôi trồng thủy sản (cá bè), sinh hoạt dân cư  phát 

triển mạnh như tại Châu Đốc hay Cần Thơ.        

4.1.2 Diễn biến chất lượng nước trong thời gian giám sát 

4.1.2.1 Diễn biến chất lượng nước các vị trí nguồn cấp 

Các vị trí để đánh giá chất lượng nước nguồn nước vào hệ thống công trình thủy lợi 

NMT bao gồm: 

- MT1: Giám sát chất lượng nước vào vùng NMT từ sông Măng Thít qua sông Trà 

Ngoa,  

- MT2: Giám sát chất lượng nước vào vùng NMT từ sông Măng Thít qua rạch 

Bưng Trường 

- MT3: Giám sát chất lượng nước vào vùng NMT từ sông Hậu qua rạch Bông Bốt 

(rạch Trà Ông) 

- MT6: Giám sát chất lượng nước vào vùng NMT từ sông Cổ Chiên qua sông Láng 

Thé. 

Các kết quả giám sát chất lượng nước trong 8 đợt mùa khô năm 2015 được đánh 

giá như sau: 

a) pH và ảnh hưởng chua phèn:  
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Hình  29. Diễn biến pH các vị trí nguồn cấp vùng NMT, 2015 

Chất lượng nước đầu vào của hệ thống thủy lợi NMT có pH phù hợp với các yêu 

cầu cho nước sản xuất nông nghiệp cũng như bảo vệ đời sống thủy sinh (Hình  29). Giá 

trị pH dao động trong khoảng 6,5 – 8,0. Tại vị trí MT2 (rạch Bưng Trường), dao động 

pH qua các đợt đo là lớn nhất. 

Các giá trị pH này cho thấy chất lượng nước của nguồn nước vào vùng Nam Măng 

Thít chưa có dấu hiệu bị tác động của chua phèn. Các giá trị giám sát sắt,  nhôm và hàm 

lượng sunphát, những thông số phản ánh chua phèn đều ở mức thấp, với khoảng giá trị 

đo được lần lượt là  0,43 – 8,15 mg/L (Fe); <0,02 – 0,4 mg/L(Al); và  12,6 – 68,5mg/L 

(SO4
2-). 

b) Độ mặn, hàm lượng Clo 

Nguồn nước từ sông Măng Thít vào có độ mặn nhỏ và ổn định. Các số liệu thực 

đo tại 2 vị trí MT1 và MT2 có độ mặn cũng như hàm lượng Clorua thấp, đáp ứng yêu 

cầu về nước tưới tiêu cho nông nghiệp (Hình  30). Các nguồn nước cấp từ sông Cổ Chiên 

qua sông Láng Thé (MT6) và từ sông Hậu qua rạch Bông Bốt (MT3), cũng có độ mặn 

hầu như đáp ứng yêu cầu tưới tiêu trong suốt mùa khô 2015. Tuy nhiên, có một vài thời 

điểm mặn trên 1g/l xuất hiện tại các vị trí này. Số liệu thực đo cho thấy mặn trên sông 

Cổ Chiên và sông Hậu vào ngày 14/04 tăng khá cao xấp xỉ 1g/l. Tại vị trí MT3, trên 
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rạch Bông Bốt, mặn lên cao đến 1,07 mg/l với hàm lượng Cl- vượt trên 350mg/l, cao 

hơn giá trị cho phép theo QCVN39:2011 đối với nước tưới tiêu.  

 

Hình  30. Diễn biến độ mặn và nồng độ Clorua các trạm nguồn cấp vùng NMT, 2015 
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c) Độ khoáng hóa và chỉ số SAR: 

Độ khoáng hóa các nguồn nước đầu vào của vùng NMT khá thấp, dao động trong 

khoảng 24 – 775 mg/L thấp hơn giá trị cho phép theo QCVN39:2011 trên 2,5 lần (giá 

trị cho phép là 2000mg/L). Các giá trị độ khoáng hóa cao  là do ảnh hưởng xâm nhập 

mặn làm gia tăng hàm lượng muối (các vị trí MT3 và MT6 vào ngày 14/4). 

Chỉ số SAR của các nguồn nước đầu vào đạt yêu cầu cho nước tưới tiêu theo 

QCVN 39:2011 (nhỏ hơn 9). Tuy nhiên, vào những thời điểm mặn gia tăng trên sông 

Cổ Chiên và sông Hậu, chỉ số SAR tại các vị trí MT3 và MT6 có khi vượt trên 6 (Hình  

31). Vì vậy cần lưu ý vấn đề kiểm soát đất bị nhiễm mặn và cần có biện pháp xử lý khi 

cần thiết. 

 

Hình  31. Diễn biến chỉ số SAR các vị trí nguồn cấp vùng NMT, 2015 

d) Chất rắn lơ lửng 

Hầu hết các giá trị thực đo TSS tại các vị trí nguồn cấp đầu vào vùng NMT đều đạt 

yêu cầu đối với mục đích bảo vệ đời sống thủy sinh (QCVN38: 2011 yêu cầu TSS , 

100mg/L). Vị trí MT1, do lấy gần chợ, thuyền bè đi lại nhiều nên có nhiều số liệu đo 

vượt quy chuẩn này. (Hình  32) 
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Hình  32. Diễn biến chất rắn lơ lửng (TSS) nguồn cấp vùng NMT, 2015  

e) Hàm lượng Nitơ dạng vô cơ: 

Các vị trí nguồn cấp có hàm lượng NH4 tính theo N khá thấp, tất cả các giá trị đo 

đều dưới 0,5mgN/l đạt yêu cầu cho mục đích bảo vệ thủy sinh theo QCVN 38:2011. 

Nhiều giá trị còn đạt yêu cầu cho nước cấp sinh hoạt cần qua xử lý theo QCVN 08:2008 

cột A2 (<0,2mgN/l).  

 

Hình  33. Diễn biến NH4_N và NO2_N nguồn cấp vùng NMT, 2015 
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Hàm lượng NH4-N có xu thế  giảm trong thời gian giám sát (Hình  33), với các giá 

trị vượt QCVN08 A2 chủ yếu tập trung vào các đợt đo từ tháng 1 đến đầu tháng 3, còn 

các giá trị đo ở các đợt còn lại hầu hết lại nhỏ hơn ngưỡng này.  

Hàm lượng Nitrit của nguồn nước đầu vào vùng Nam MăngThítkhá cao, hầu hết 

không đáp ứng yêu cầu bảo vệ đời sống thủy sinh theo QCVN 38:2011 (giá trị cho phép 

là 0,02mgN/L) và có nhiều giá trị vượt giá trị quy định cho nước sản xuất nông nghiệp 

theo QCVN08 cột B2 (trên 0,5mg/L) (Hình  33). Giá trị cao đột biến xuất hiện vào ngày 

14/3 tại các vị trí MT1 và MT6. Giá trị cao nhất đo được lên đến trên 0,4 mgN/L. Hàm 

lượng Nitrit cao trong nước là một trong các nguyên nhân gây chết và làm chậm quá 

trình sinh trưởng ở các loài thủy sinh vật. 

Hàm lượng Nitrat tính theo N của nguồn nước cấp khá thấp, tất cả đạt quy chuẩn 

cho nước mặt theo QCVN08 cột A2 và cho mục đích bảo vệ đời sống thủy sinh theo 

QCVN38:2011. Hàm lượng NO3_N dao động trong khoảng 0,1 – 1 mgN/L, và chỉ có 1 

giá trị đo cao đột biến lên đến 5,04 mgN/L (tại MT1 vào ngày 14/4). 

f) Nồng độ oxy hòa tan và ô nhiễm hữu cơ: 

Hàm lượng oxy hòa tan (DO) trong các nguồn nước vào vùng NMT đều đạt yêu 

cầu đối với nước tưới tiêu (QCVN 39:2011 quy định là >2 mg/L). Trong thời gian giám 

sát, ghi nhận được xu thế DO giảm rõ rệt theo thời gian ở tất cả các vị trí lấy nước từ 

sông Hậu, sông Cổ Chiên và sông Măng Thít.  

 

Hình  34. Diễn biến DO và BOD5 nguồn cấp vùng NMT, 2015 
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Một số giá trị đo DO thấp hơn giá trị quy định đối với chất lượng nước để bảo vệ 

đời sống thủy sinh QCVN38:2011 (DO lớn hơn hoặc bằng 4 mgO/L). Các giá trị đo này 

chủ yếu xuất hiện ở các vị trí lấy nước từ sông Măng Thít và sông Cổ Chiên và tập trung 

trong các đợt đo mẫu từ 14/3 – 15/5 (Hình  34). 

Ô nhiễm hữu cơ tại các vị trí trí đầu các nguồn  nước chưa cao, các giá trị BOD 

trong thời gian quan trắc dao động trong khoảng 2-7,5 mg/L, với hầu hết giá trị đo thấp 

hơn giá trị BOD quy định cho nước mặt cột A1 (QCVN08:2008).Cùng với sự suy giảm 

của DO, BOD có xu thế tăng nhưng không rõ rệt. 

g) Hàm lượng vi sinh: 

Số lượng Coliform trong nước nguồn cấp của vùng NMT dao động trong khoảng  

80 – 90.000 MPN/100mL. Vị trí MT1, nguồn cấp từ sông Măng Thít qua sông Trà Ngoa 

vào vùng NMT, có tới 5/8 mẫu Coli > 5000 MPN/100mL, vượt giá trị giới hạn theo 

QCVN08 cột B1. Các vị trí nguồn cấp khác có số lượng Coli thấp hơn, đa số giá trị đo 

đều đạt QCVN08 bột B1, phù hợp cho nước dùng trong nông nghiệp. 

Số lượng Fecal Coliform tại các vị trí nguồn nước đầu vào vùng NMT khá cao. 

Các vị trí có đa số giá trị đo vượt QCVN39:2011 là MT1 và MT3, là các khu vực tiếp 

nhận nước từ sông Măng Thít và sông Hậu. Các vị trí MT2 và MT6 có đa số giá trị đo 

đạt yêu cầu về Fecal đối với nước tưới tiêu, chỉ có 2/8 giá trị đo Fecal. Coli > 

200MPN/100mL các mẫu (Hình  35). 

 

Hình  35. Số lượng mẫu vi sinh vượt quy chuẩn vùng Nam Măng Thít, 2015 
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h) Dư lượng thuốc BVTV: 

Dư lượng thuốc BVTV họ Clo được giám sát tại 2 vị trí nguồn cấp từ sông Hậu và 

sông Cổ Chiên trong 4 đợt giám sát. Các kết quả giám sát chưa phát hiện được dư lượng 

thuốc BVTV họ Clo tại các vị trí này. Như vậy, nguồn cấp của hệ thống thủy lợi NMT 

chưa bị tác động của dư lượng thuốc BVTV do hoạt động nông nghiệp từ các khu vực 

thượng lưu. 

 

4.1.2.2 Diễn biến chất lượng nước các khu vực nội đồng, giáp nước 

Chất lượng nước nội đồng vùng NMT được đánh giá thông qua các vị trí giám sát 

MT4 (Rạch Mây Tức), MT5 (Kênh Tổng Tồn), và MT7(Kênh Thống Nhất giao kênh 

3/2) là các khu vực được xác định có khả năng ô nhiễm cao do gần thị trấn (MT4), hay 

dòng chảy yếu, là khu vực giáp nước (MT5 và MT7). 

Các kết quả thực đo từ ngày 30/1 đến ngày 15/5/2015 tại các vị trí nội đồng vùng 

Nam Măng Thít được đánh giá như sau: 

a) pH và ảnh hưởng chua phèn:  

pH ổn định trong khoảng 6,76 – 7,72, đạt yêu cầu cho các mục đích sử dụng  tưới 

tiêu hay bảo vệ đời sống thủy sinh (Hình  36).  Các hàm lượng trung bình của các yếu 

tố chua phèn như SO4, Fe và nhôm thấp, lần lượt là 45,6 mg/L, 1,35mg/L và 0,028mg/L.  

 

Hình  36. Diễn biến pH các trạm nội đồng vùng NMT, 2015 

b) Độ mặn, hàm lượng Clorua 
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Độ mặn dao động trong khoảng 0,16 – 1,15 g/L , ứng với hàm lượng Clorua từ 

15,4 – 460 mg/L. Giá trị mặn cao nhất đo được là tại MT7 (Ngãi Hùng, kênh Thống 

Nhất) vào ngày 12/2. Nhìn chung độ mặn các vị trí nội đồng ổn định do trong thời gian 

giám sát, hệ thống công trình thủy lợi NMT đóng cống thường xuyên để ngăn mặn. Các 

thời điểm mở cống để lấy nước hay tiêu thoát đều trong thời gian ngắn vào thời điểm 

triều xuống nên mặn không vào sâu trong nội đồng. 

Hàm lượng Clorua trong nội đồng vùng NMT năm 2015 hầu hết đáp ứng yêu cầu 

nước tưới theo QCVN39:2011. Các giá trị vượt ngưỡng cho phép (>350 mg/L) đo được 

tại MT7 (30/1) và MT4 (27/2). 

 

Hình  37. Diễn biến độ mặn và Cl- nội đồng vùng NMT, 2015 

c) Độ khoáng hóa và chỉ số SAR 
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Hình  38. Diễn biến chỉ số SAR nội đồng vùng NMT, 2015 

Độ khoáng hóa (TDS) 

trogn nội đồng NMT dao động 

trong khoảng 15 – 810mg/L, 

các chỉ số  SAR trung bình từ 

3 -4,5. Một vài giá trị đo được 

cao hơn 6 (tại vị trí MT4, 

MT7). Tại các vị trí này cần 

lưu ý vấn đề tích lũy mặn 

trong đất trồng (Hình  38). 

 

d) Chất rắn lơ lửng (TSS) 

 TSS biến động nhiều nhất 

tại vị trí MT4 ( 25 – 128 mg/L) là 

vị trí cầu Mây Tức, khu vực ảnh 

hưởng nguồn thải từ Vĩnh Long 

(thị trấn Càng Long). Các giá trị 

TSS cao vượt giới hạn bảo vệ thủy 

sinh tại trạm MT4 xuất hiện vào 

ngày 14/4 và 14/5. Hai vị trí còn 

lại là MT5 và MT7, là khu vực 

giáp nước, dòng chảy yếu, nên 

TTS đều nhỏ hơn 100mg/L đạt giá 

trị cho phép của QCVN38:2011 

cho mục đích bảo vệ đời sống 

thủy sinh. 

 

 

Hình  39. Diễn biến TSS nội đồng NMT, 2015 

e) Hàm lượng N dạng vô cơ 
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Các hàm lượng N dạng vô cơ tại các khu vực nội đồng khá thấp, với Amoni (NH4-

N) dao động trong khoảng 0,01 – 0,64 mgN/L. Chỉ có 1 giá trị đo vượt ngưỡng B2 theo 

QCVN08 (tại MT7, ngày 29/3); Diễn biến theo thời gian cho thấy NH4 trong nội đồng 

NMT có xu thế giảm (Hình  40). 

 

Hình  40. Diễnbiến NH4_N và NO2_N nội đồng vùng NMT, 2015 

Nồng độ NO2-N trung bình nộ đồng vùng NMT trên 0,04 mgN/L, với nhiều giá trị 

đo vượt các ngưỡng cho phép về nước dùng cho nông nghiệp và bảo vệ thủy sinh. Các 

giá trị NO2-N cao nhất đo được lên đến 0,3 mgN/L. Đây là nguy cơ gây độc với các thủy 

sinh vật trong vùng và làm suy giảm chất lượng nước tưới. Hàm lượng NO2_N chỉ thị 

cho ô nhiễm tại những vùng nước lưu thông kém, quá trình nitơ hóa đang xảy ra. 

Hàm lượng NO3-N trong nội đồng NMT trong thời gian giám sát có giá trị  từ 0,05 

– 1,04 mgN/L, thấp hơn rất nhiều ngưỡng giới hạn của QCVN08:2008 cho nước nông 

nghiệp cũng như bảo vệ đời sống thủy sinh. 

f) Nồng độ oxy hòa tan và ô nhiễm hữu cơ 

Trung bình hàm lượng oxy hòa tan tại các vị trí nội đồng từ 3 – 5 mgO/L, đạt yêu 

cầu đối với nước dùng cho mục đích tưới tiêu.Vị trí có giá trị DO thấp là MT7. 

BOD dao động từ nhỏ hơn 2mg/L đến trên 8mg/L, phần lớn  giá trị BOD đo được 

trên 4 mg/L cho thấy vùng nội đồng có dấu hiệu ô nhiễm hữu cơ nhẹ.Chất lượng nước 

tại các vị trí này phù hợp với quy chuẩn QCVN08:2008 cột B1 cho nước dùng sản xuất 

nông nghiệp (giới hạn cho phép là 15mg/L). 
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g) Hàm lượng vi sinh 

Các giá trị đo vi sinh trong vùng nội đồng được thể hiện trong Bảng 14. Các giá trị 

thống kê cho thấy ô nhiễm vi sinh đáng kể nhất là ô nhiễm Fecal Coliform với 50% số 

mẫu vượt giá trị cho phép (<200MPN/100mL) của QCVN39:2011 đối với nước tưới. 

Trong khi đó các giá trị tổng Coliform vượt giới hạn cho phép đối với loại B1 theo 

QCVN08:2008  không nhiều chỉ từ 1-3 mẫu so với tổng 8 mẫu tại mỗi vị trí giám sát. 

Bảng 14. Giá trị vi sinh các vị trí nội đồng NMT, 2015 

Đơn vị: MPN/100mL 

Vị trí MT4 MT5 MT7 Toàn vùng 

Coliform Trung bình 14977 20056 17786 17606 

GT Nhỏ nhất 93 230 230 93 

GT Lớn nhất 110000 110000 93000 110000 

Trung bình hình học 999 2394 2817 1888 

Trung vị 330 680 1615 680 

Số mẫu vượt QCVN 08 
B1 (>7500) 

1 3 3 7 

Fecal 
Coli 

Trung bình 910 2560 5193 2887 

GT Nhỏ nhất <3 <3 3 <3 

GT Lớn nhất 4300 9300 23000 23000 

Trung bình hình học 65 113 458 150 

Trung vị 135 470 525 190 

Số mẫu vượt QCVN 39 
(>200) 

4 4 4 12 
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h) Dư lượng thuốc trừ sâu: 

Dư lượng thuốc BVTV họ Clo được giám sát tại 2 vị trí nội đồng là MT4 và MT7 

trong 4 đợt giám sát. Các kết quả giám sát chưa phát hiện được dư lượng thuốc BVTV 

họ Clo tại các vị trí này. Như vậy, chưa phát hiện dư lượng thuốc BVTV do hoạt động 

nông nghiệp tại các thời điểm giám sát trong nội đồng vùng NMT. 

 

4.1.2.3 Diễn biến chất lượng nước các khu vực cống tiêu thoát, ngăn mặn 

Các khu vực cống ngăn mặn thường nằm ở vị trí cuối nguồn nước, ngoài việc chịu 

ảnh hưởng mặn theo lịch vận hành cống, trong mùa khô, khi cống đóng thường xuyên 

để ngăn mặn, ô nhiễm thường tích tụ trước cống. Các vị trí cống được giám sát ô nhiễm 

và kiểm soát mặn trong mạng giám sát bao gồm MT8 (cống Cần Chông), MT9 (cống 

Trà Cú), MT10 (cống La Ban) và MT11 (cống Bình Tân). 

Diễn biến các thông số chất lượng nước  tại các vị trí cống trong mùa khô 2015 

như sau: 

a) pH và ảnh hưởng chua phèn:  

Tại các vị trí cống ngăn mặn do ảnh hưởng của nước biển, pH có xu thế cao, dao 

động trong khoảng 6,7 – 7,8. Trong thời gian giám sát vào mùa khô nên không có biểu 

hiện của ảnh hưởng chua phèn như Fe, Al đều rất thấp, (Fe trong khoảng 0,07 – 5,25 

mg/L, Al dưới 0,1 mg/l). Hàm lượng sunphát dao động trong khoảng 29 – 130mg/L thể 

hiện tính chất của nguồn nước lợ. 
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Hình  41. Diễn biến pH tại các cống ngăn mặn vùng NMT, 2015 

b) Độ mặn, hàm lượng Clorua 

Tại các vị trí cống ngăn mặn, do quy trình vận hành cống quy định đóng cống khi 

mặn vượt trên 1g/L, hầu hết các giá trị đo trong thời gian khảo sát dao động trong khoảng 

0,8 -1,5mg/L. Riêng tại cống Bình Tân (Cầu Ngang M11), cống ngăn mặn từ sông Cổ 

Chiên vào vùng Nam Măng Thít qua kênh Ba So, sau tháng 2 có nhiều giá trị giám sát 

vượt trên 1,5 g/l. Giá trị độ mặn cao nhất đo được tại Cầu Ngang lên tới 2,31g/L. Do 

ảnh hưởng của xâm nhập mặn, hàm lượng Clorua tại các vị trí cống ngăn mặn khá cao. 

Hàm lượng Cl- tại các cống (trừ cống Cần Chông) tăng đáng kể từ đợt đo cuối tháng 2, 

và chỉ suy giảm từ đầu tháng 5. Các giá trị giám sát Cl- trong thời đoạn này vượt quá 

giá trị cho phép đối với nước tưới tiêu (theo QVCN 39 là 350mg/L). (Hình  42) 

 

 

Hình  42. Diễn biến độ mặn và clorua tại các cống vùng NMT, năm 2015 

 

c) Độ khoáng hóa và chỉ số SAR 

Hầu hết chỉ số SAR tại các cống ngăn mặn có giá trị dao động trong khoảng từ 3 

– 6. Một số giá trị SAR trên 6, chủ yếu xuất hiện ở vị trí cống Trà Cú (MT9) và cống La 

Ban (MT10). Các giá trị chỉ số SAR vượt giới hạn đối với nước tưới tiêu theo quy định 

của QCVN39:2011 chỉ xuất hiện 2 lần tại cốngTrà Cú (ngày 30/01 và ngày 14/4).  
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Hình  43. Chỉ số SAR và hàm lượng TDS tại các cống vùng NMT, năm 2015 

Nhìn chung, ở các khu vực cống ngăn mặn do tiếp giáp trực tiếp với nguồn nước 

nhiễm mặn, chỉ số SAR khá cao so với các khu vực khác trong nội đồng. Vì thế,  chất 

lượng nước của nguồn nước tại các khu vực này không phù hợp cho các loài nhạy cảm 

với mặn, đồng thời gây nguy cơ tích lũy mặn trong đất trồng cao, nhất là tại khu vực 

cống Trà Cú. 

Các giá trị tổng rắn hòa tan (TDS) tại khu vực cống ngăn mặn khá cao nhưng hầu 

hết vẫn đạt yêu cầu đối với nước tưới tiêu (dưới 2000 mg/L). Mặc dù hàm lượng tổng 

khoáng hóa hòa tan (TDS) trong thời gian bị ảnh hưởng mặn tại Cầu Ngang khá cao 

(trên 1000mg/L vượt giá trị giới hạn theo QCVN38:2011 về bảo vệ đời sống thủy sinh), 

nhưng chỉ số SAR lại thấp hơn các vị trí MT9 và MT10 (Hình  43).  

 

d) Chất rắn lơ lửng (TSS) 
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Hình  44. Diễn biến TSS các cống vùng NMT,  

năm 2015 

Hình  44 cho thấy hầu hết các giá trị 

TSS tại các cống ngăn mặn dưới 

100mg/L, đáp ứng yêu cầu về bảo vệ 

đời sống thuỷ sinh, thậm chí đạt cả 

QCVN08 – B1 (dưới 50mg/L). Thời 

gian giám sát ghi nhận 2 giá trị vượt 

QCVN38:2011 tại MT11 (cống Bình 

Tân, Cầu Ngang). Do đóng cống liên 

tục, ít các hoạt động giao thông thủy, 

nên tại các khu vực cống ngăn mặn, 

TSS có xu thế lắng đọng nên hàm lượng 

thấp và ít biến động hơn các khu vực 

khác. 

e) Hàm lượng N dạng vô cơ 

Hàm lượng các hợp chất nitơ vô cơ tại các cống ngăm mặn khá cao. Giá trị NH4-

N và NO2-N đo được đều vượt QCVN08 – A2 (Hình  45). Hàm lượng NH4-N tại các vị 

trí  MT9 và MT10 có thời điểm vượt giới hạn cho phép đối với nước tưới tiêu theo 

QCVN08 B1 (0,5mg/L). 

 

Hình  45. Hàm lượng NH4-N và NO2-N tại các cống vùng NMT, năm 2015 
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Các giá trị NO2-N đo được tại các vị trí cống rất cao, với nhiều giá trị giám sát 

vượt ngưỡng B2 của QCVN08 (0,05mg/L), vượt xa ngưỡng bảo vệ đời sống thủy sinh 

(0,02 mgN/L) theo QCVN38:2011. Như vậy, nguồn nước bị ô nhiễm N khá rõ và có khả 

năng gây độc đối với các loài thủy sinh và là nguồn gây nguy cơ nhiễm độc đối với các 

vùng nuôi trồng thủy sảntiếp nhận nước tiêu thoát từ  vùng được bảo vệ ngăn mặn. Diễn 

biến qua các đợt đo cho thấy các giá trị NO2-N cao xuất hiện từ cuối tháng 2 và có xu 

thế giảm  vào tháng 5.  

Hàm lượng Nitrat NO3-N không cao, dao động trong khoảng 0,01 – 0,8 mg/L. 

Nitrat là sản phẩm cuối cùng của quá trình chuyển hóa nitơ (nitrification). Hàm lượng 

NH4-N và NO2-N cao trong khi NO3-N thấpcho thấy quá trình chuyển hóa Nitơ tại các 

cống đang diễn ra không hoàn toàn do điều kiện thiếu oxi, gây ra nguy cơ tích tụ độc tố 

đối với các loài thủy sinh.  

f) Nồng độ oxy hòa tan và ô nhiễm hữu cơ 

Hầu hết các thời điểm giám sát tại các cống đều ghi nhận được giá trị DO đạt các 

yêu cầu cho tưới tiêu (>2mg/L) và bảo vệ đời sống thủy sinh (>4mg/L) (Hình  46). Các 

giá trị đo thấp hơn 2mg/L ghi nhận được tại cống La Ban và Trà Cú vào ngày 14/3. Các 

vị trí này cũng có biên độ dao động DO lớn. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, tại các 

cống La Ban, Trà Cú lục bình và bèo tấm phát triển mạnh bên trong cống, là một trong 

các nguyên nhân làm hàm lượng oxi hòa tan biến động lớn. 

Các giá trị BOD rất thấp, hầu hết dưới 4mg/l (QCVN08 – A1), các giá trị BOD 

cao hơn 4mg/L đo được vào cuối tháng 2 và giữa tháng 5 cũng chỉ dao động trong 

khoảng 4 -10mg/L. Như vậy, ô nhiễm hữu cơ tại các cống ngăn mặn là không đáng kể. 
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Hình  46. Hàm lượng DO và BOD5 tại các cống vùng NMT, năm 2015 

g) Hàm lượng vi sinh 

Ô nhiễm vi sinh tại các cống ngăn mặn không cao. Các giá trị thống kê về hàm 

lượng vi sinh tại các cống được trình bày trong Bảng 15 cho thấy 50% các giá trị đo 

được đạt các yêu cầu về giới hạn vi sinh cho nước tưới tiêu (Fecal <200 MPN/100mL 

theo QCVN39, và tổng Coli <7500 MPN/100mL theo QCVN08- B1). Tuy nhiên, một 

vài thời điểm cũng ghi được các giá trị vi sinh cao hơn giới hạn cho phép nhiều lần.  

Bảng 15. Giá trị vi sinh các vị trí cống ngăn mặn NMT, 2015 

Đơn vị: MPN/100mL 

Vị trí MT10 MT11 MT8 MT9 Toàn vùng 

Coliform 

Trung bình 15700 58900 8970 31400 28700 

GT nhỏ nhất 90 40 40 90 40 

GT lớn nhất 100000 500000 50000 200000 500000 

TB hình học 1300 516 600 1460 875 

Trung vị 430 236 330 915 430 

Số mẫu vượt QCVN08 – 
B1 (>7500) 

2 2 2 1 7 

Fecal Coli 

Trung bình 6940 1670 1710 566 2720 

GT nhỏ nhất <3 <3 3 <3 <3 

GT lớn nhất 50000 9000 9000 4000 50000 

TB hình học 74 34 39 31 42 

Trung vị 40 22 22 40 40 

Số mẫu vượt QCVN39 – 
B1 (>200) 

2 2 2 2 8 

 

h) Dư lượng thuốc trừ sâu: 

Dư lượng thuốc BVTV họ Clo được giám sát tại 2 vị trí cống ngăn mặn là MT10 

và MT11 trong 4 đợt giám sát. Các kết quả giám sát chưa phát hiện được dư lượng thuốc 
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BVTV họ Clo tại các vị trí này. Như vậy, các hoạt động nông nghiệp sử dụng hóa chất 

BVTV chưa gây tác động nào đáng kể đến chất lượng nước trong vùng, đặc biệt tại các 

vị trí cuối nguồn nước (cống La Ban, Bình Tân). 

 

4.1.3 So sánh chất lượng nước giữa các khu vực 

Áp dụng phương pháp tính chỉ số chất lượng nước của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, với các hiệu chỉnh cho phù hợp với số liệu đo để quy đổi các yếu tố chất lượng 

nước thành số đo định lượng (WQI) để so sánh, đánh giá chất lượng nước giữa các khu 

vực. Các hiệu chỉnh thực hiện bao gồm: 

- Do không đo độ đục, nên thành phần WQIc chỉ có TSS nên không lấy trung bình 

cộng; 

- Không đo PO4-P, nên thành phần WQIb (ô nhiễm hữu cơ) là trung bình cộng của 

4 thành phần (BOD, COD, DO và NH4); 

Kết quả tính chỉ số chất lượng nước WQI theo các đợt đo được thể hiện trong Bảng 16 

cho thấy vùng nội đồng NMT có chỉ số WQI thấp nhất. Các khu vực nguồn cấp có chỉ 

số tốt hơn, riêng vị trí MT1 có giá trị WQI rất thấp do có hàm lượng vi sinh và TSS cao 

(ảnh hưởng từ nước thải của chợ Trà Ôn). Các vị trí có chỉ số WQI trung bình năm (mùa 

khô) dưới 50 là MT01 (Trà Ôn), MT05 (Tổng Tồn), MT07 (Ngãi Hùng) và MT11 (Cầu 

Ngang) chủ yếu là do hàm lượng vi sinh và TSS cao. 

Bảng 16. Kết quả tính chỉ số chất lượng nước WQI vùng NMT, năm 2015 

Vùng Vị trí Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 Đợt 5 Đợt 6 Đợt 7 Đợt 8 
Nguồn 

cấp 
MT01 4.33 76.36 4.25 17.24 55.65 20.14 20.68 17.18 

MT02 4.52 89.05 85.42 88.30 79.39 59.63 76.95 72.30 

MT03 15.49 13.65 74.58 56.18 75.48 63.48 56.17 61.60 

MT06 18.17 92.30 64.63 83.68 61.71 77.17 73.98 79.75 

Nội đồng MT04 16.51 88.59 72.94 72.79 90.74 20.60 73.81 20.36 

MT05 13.71 12.64 75.10 15.89 68.12 67.17 74.68 66.03 

MT07 14.72 16.56 16.48 77.25 57.74 67.30 80.72 68.39 

Cống 

ngăn 

mặn, tiêu 

thoát 

MT08 15.40 17.98 79.90 98.51 81.02 87.72 83.32 65.80 

MT09 16.13 68.03 77.61 72.10 69.99 80.83 79.91 75.54 

MT10 15.54 59.50 79.26 87.73 76.65 93.22 75.37 69.51 

MT11 47.72 16.77 19.70 85.31 19.86 78.50 67.35 64.60 
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Hình  47. Chỉ số chất lượng nước WQI vùng NMT đợt 1- năm 2015 

 

Hình  48. Chỉ số chất lượng nước WQI vùng NMT đợt 2- năm 2015 
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Hình  49. Chỉ số chất lượng nước WQI vùng NMT đợt 3- năm 2015 

 

Hình  50. Chỉ số chất lượng nước WQI vùng NMT đợt 4- năm 2015 
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Hình  51. Chỉ số chất lượng nước WQI vùng NMT đợt 5- năm 2015 

 

Hình  52. Chỉ số chất lượng nước WQI vùng NMT đợt 6- năm 2015 
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Hình  53. Chỉ số chất lượng nước WQI vùng NMT đợt 7- năm 2015 

 

Hình  54. Chỉ số chất lượng nước WQI vùng NMT đợt 8- năm 2015 
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Do ảnh hưởng mặn, và ở xa các nguồn thải dân cư, các khu vực vị trí cống ngăn 

mặn có chỉ số WQI khá tốt, có thời điểm đạt trên 90. Tuy nhiên do ảnh hưởng mặn, nên 

mặc dù chỉ số WQI cao (WQI >90 tương ứng với QCVN08 A1, phù hợp cho nước sinh 

hoạt) nhưng chất lượng nước tại các khu vực cống ngăn mặn rất hạn chế trong sử dụng 

cho cấp nước sinh hoạt. 

Mặc dù còn nhiều hạn chế do cách tính của Bộ Tài nguyên Môi trường chủ yếu 

dựa trên QCVN 08 cho nước bề mặt, các kết quả tính WQI  cho toàn bộ thời gian giám 

sát (trung bình cộng các WQI theo vùng) cũng cho thấy xu hướng phù hợp với các phân 

tích đánh giá chất lượng nước. Theo đó, chất lượng nước trong vùng Nam Măng Thít ở 

mức trung bình, phù hợp cho các mục đích tưới tiêu và sản xuất nông nghiệp, với các 

giá trị WQI trong khoảng 50 – 75. Căn cứ trên các giá trị WQI của từng khu vực, có thể 

thấy khu vực nội đồng có chất lượng nước thấp nhất. Khu vực các nguồn cấp có chất 

lượng nước tốt hơn (khu vực đầu nguồn sông Trà Ngoa có chất lượng nước xấu do ảnh 

hưởng nước thải từ chợ). Khu vực các cống tiêu thoát chất lượng nước tốt nhất (do lượng 

vi sinh thấp nên giá trị WQI cao). (Hình 55) 

 

Hình 55. Diễn biến chỉ số WQI các khu vực vùng NMT, năm 2015 
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4.2 Đánh giá diễn biến chất lượng nước dựa trên số liệu dự báo 

4.2.1 Mục tiêu 

Số liệu đo đạc trong thời kỳ của dự án rời rạc, và chỉ đo đạc được 6 thời kỳ đo. 

Chính vì vậy, nếu chỉ dùng số liệu đo đạc để đánh giá thì sẽ khó thể hiện được toàn bộ 

diễn biến của các yếu tố chất lượng nước theo thời gian. Bên cạnh việc đánh giá diễn 

biến của các yếu tố chất lượng nước dựa trên số liệu mô phỏng, báo cáo sẽ đánh giá về 

độ chính xác của kết quả dự báo.  
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4.2.2 Diễn biến các yếu tố chất lượng nước 

4.2.2.1 Diễn biến theo thời gian 

a) Yếu tố DO 

Hình  56cho thấy giá trị DO ở các trạm trong thời gian dự báo có xu hướng giảm nhẹ. Tuy nhiên, phần lớn giá trị nằm trong ngưỡng A1 

và A2 của QCVN08. Một số trạm DO xu thế giảm về cuối thời kỳ dự báo như khu vực cống Bông Bốt (MT3) và MT8 khu vực cống Cần 

Chông. Đánh giá chung giá trị DO khu vực NMT đảm bảo ngưỡng A1 và A2 có thể sử dụng cho mục đích sinh hoạt và nông nghiệp. 

 
Hình  56. Diễn biến DO tại các trạm đo so sánh với Qui chuẩn chất lượng nước mặt QCVN08:2008 BTNMT 

b) Yếu tố BOD 
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Nhận xét: Diễn biến BOD trong thời kỳ dự báo phần lớn nằm trong ngưỡng A1 và A2, xu thế giảm vào cuối thời kỳ dự báo. Một số 

trạm ở thời kỳ dự báo 2 và 3 có giá trị cao nằm trong ngưỡng B1 của QCVN08:2008 là MT5 trên kênh Trà Ngoa, MT4 khu vực thị trấn Càng 

Long. Tuy nhiên, giá trị giảm dần về ngưỡng A2 ở các kỳ cuối. Nhìn chung, dựa trên yếu tố BOD có thể thấy chất lượng nước mặt trên toàn 

vùng NMT đảm bảo ở ngưỡng A1 và A2, tham chiếu tới phân hạng trong QCVN08:2008, nguồn nước có thể sử dụng cho sinh hoạt và nông 

nghiệp. 

 

Hình  57. Diễn biến BOD tại các trạm đo so sánh với Qui chuẩn chất lượng nước mặt QCVN08:2008 BTNMT 

 

c) Yếu tố COD 

mailto:gsdbmt.mnt.vqhtlmn@gmail.com


Dự án giám sát và dự báo chất lượng nước phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp hệ thống thủy lợi Nam Măng Thít 

Thông tin liên hệ: gsdbmt.mnt.vqhtlmn@gmail.com                          Trang 64 
 

Hình  58cho thấy phần lớn giá trị của yếu tố COD nằm trong ngưỡng A1 của QCVN08:2008. Đánh giá chung giá trị COD của các trạm 

có xu hướng tốt lên ở các kỳ cuối. Tham chiếu tới phân hạng chất lượng nước dựa trên COD trong QCVN08:2008 cho thấy, chất lượng nước 

khu vực đảm bảo có thể dùng cho sinh hoạt  và nông nghiệp. 

 

Hình  58. Diễn biến COD tại các trạm đo so sánh với Qui chuẩn chất lượng nước mặt QCVN08:2008 BTNMT 

 

 

 

d) Yếu tố NH4 
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Nhận xét: Giá trị NH4 có xu thế giảm dần về các kỳ cuối. Ở ba kỳ đầu giá trị tập trung ở mức B1 và A2, ba kỳ cuối phổ biến ở mức A2. 

Một số khu vực trong nội vùng có giá trị NH4 biến động lớn như MT5 (khu vực giao giữa kênh Trà Ngoa và Tổng Tồn), hay vị trí thị trấn 

Càng Long MT4. Đánh giá chung, giá trị phổ biến trong cả thời kỳ giao động ở giới hạn A2 và B1. 

 

Hình  59. Diễn biến NH4 tại các trạm đo so sánh với Qui chuẩn chất lượng nước mặt QCVN08:2008 BTNMT 
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4.2.2.2 Diễn biến về mặt giá trị 

a) Yếu tố DO 

Về mặt giá trị, các trạm phía gần sông chính có giá trị DO lớn hơn so với các trạm 

bên trong nội vùng, cụ thể một số trạm như MT1, MT3, MT11 và MT9. Ngược lại các 

trạm nằm trong nội vùng do sự thay đổi dòng chảy nhỏ như MT5, MT6 giá trị DO nhỏ 

và ít biến động. 

 
Hình  60. Diễn biến DO theo giá trị so sánh giữa các trạm vùng NMT 

 

b) Yếu tố BOD 

Hình  61cho thấy BOD có xu thế ngược với sự biến động và phân bố của DO. Các 

trạm trong nội vùng, giá trị BOD có xu thế thiên lớn như MT5, MT6. Ngược lại, các 

trạm có ảnh hưởng của thủy triều sông chính  như MT1, MT2, MT9 và hệ thống cống 

thường xuyên vận hành như MT10 giá trị và sự biến động của BOD thấp. 
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Hình  61. Diễn biến BOD theo giá trị dự báo so sánh giữa các trạm vùng NMT 

c) Yếu tố COD 

Xu thế phân bố giá trị và sự biến động của COD tương đồng với BOD, các trạm 

có giá trị COD lớn như MT5, MT8. Ngược lại các trạm có giá trị COD thấp hơn và mức 

độ giao động nhỏ như MT1, MT2, MT10, [xemHình  62]. 

 
Hình  62. Diễn biến COD theo giá trị dự báo so sánh giữa các trạm vùng NMT 

 

d) Yếu tố NH4 
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Hình  63cho thấy giá trị phổ biến ở các trạm giao động từ 0.1 đến 0.3 mg/l, so sánh 

với QCVN08:2008 về chất lượng nước mặt, biên độ giao động này nằm trong ngưỡng 

A2 và B1. Một số trạm có giá trị NH4 lớn và biến động cao như MT5 và MT8. 

 
Hình  63. Diễn biến NH4 theo giá trị dự báo so sánh giữa các trạm vùng NMT 

 

4.2.2.3 Diễn biến theo không gian 

Để đánh giá diễn biến giá trị các yếu tố theo không gian trên toàn vùng NMT, 

nghiên cứu sẽ thống kê số liệu dự báo và tính toán các đặc trưng thống kê, nhằm diễn tả 

đẩy đủ diễn biến của giá trị các yếu tố môi trường, và đưa kết quả của mốt ố đặc trưng 

thống kê lên GIS, nhằm đánh giá trên phạm vi không gian thì các yếu tố môi trường dự 

báo biến đổi như thế nào? Kết quả ở đây trình bày với ngướng tứ phân vị trên Percentile 

75%. 

a) Yếu tố BOD và COD 

Giá trị BOD và COD có xu thế cao ở các trạm trong nội vùng so với các trạm phía 

gần sông chính, ví dụ các trạm MT4, MT5, MT6 và MT11 giá trị BOD phổ biến 4,8 đến 

5,2 mg/l. Các trạm khác giá trị có xu thế nhỏ. Về nguyên nhân ảnh hưởng tới xu thế biến 

đổi của giá trị hai tố BOD và COD, có thể thấy khu vực MT1 và MT2 không có sự kiểm 

soát hệ thống công trình chính vì vậy chảy lưu thông, các trạm khác thường nằm trong 

cống, khi cống vận hành kiểm soát mặt sẽ làm tăng giá trị các yếu tố môi trường. 
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Hình  64. Giá trị BOD mô phỏng ngưỡng tứ phân vị trên (P75%) ở các trạm dự báo 

 
Hình  65. Giá trị COD mô phỏng ngưỡng tứ phân vị trên (P75%) ở các trạm dự báo 

b) Yếu tố DO và NH4 
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 Diễn biến của DO có xu thế ngược lại so với giá trị của BOD và COD, có thể thấy 

các trạm có giá trị DO cao như MT1 và MT2, đây là những trạm không bị ảnh hưởng 

của vận hành công trình. Các trạm nội vùng bên trong hệ thống kiểm soát có giá trị DO 

thấp, điều này phù hợp với xu thế của dòng chảy. Những khu vực này, do ảnh hưởng 

của công trình kiểm soát mặn nên dòng chảy sẽ ít lưu thông, các chất ô nhiễm sẽ bị ùn 

ứ trong nội vùng làm giảm giá trị của DO xuống. 

 
Hình  66. Giá trị DO mô phỏng ngưỡng tứ phân vị trên (P75%) ở các trạm dự báo 

 

Biến đổi giá trị NH4 theo không gian ở các trạm tương đồng với xu thế của BOD 

và DO, và ngược xu thế của DO. Hình  67 cho thấy các trạm bên trong nội vùng và trong 

cống thường có giá trị NH4 cao như MT5, MT8 và MT11. 
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Hình  67. Giá trị NH4 mô phỏng ngưỡng tứ phân vị trên (P75%) ở các trạm dự báo 

 

4.2.3 Đánh giá sai số mô hình 

Mục tiêu:  Đánh giá sai số mô hình sẽ chỉ ra được mức độ chính xác của mô hình 

dự báo so với số liệu thực đo như thế nào. Mô hình dự báo thiên lớn hay thiên nhỏ, biên 

độ giao động dự báo của mỗi yếu tố biến đổi ở ngưỡng nào? Dựa vào kết quả sai số đó 

sẽ làm tăng mức độ chắc chắn của kết quả dự báo. Đồng thời, giúp công tác dự báo càng 

ngày sẽ được cải thiện hơn. 

Để thực hiện đánh giá sai số, nghiên cứu sẽ so sánh 6 kỳ đo đạc của các yếu tố với 

giá trị dự báo cùng thời gian đó, và phân tích. Số liệu mô phỏng của các yếu tố trừ số 

liệu đo đạc tương ứng và tiến hành phân tích thống kê, kết quả như sau: 

Về biến động giá trị chênh lệch giữa tính toán và thực đo, yếu tố DO giá trị chênh 

lệch biến đổi phổ biến từ -1,14 đến 1,23 mg/l, trường hợp dự báo thiên lớn có giá trị 

chênh lệch lớn nhất xấp xỉ 3,57 mg/l và thiên nhỏ có giá trị lớn nhất là 2,51 mg/l [xem 

Hình  68 và Bảng 17], tần suất biến động giá trị thiên lớn và nhỏ của DO xấp xỉ nhau 

[xem  Hình  69] 
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Hình  69 cho thấy yếu tố BOD có xu thế dự báo thiên lớn, biên độ chênh lệch dự 

báo biến đổi từ 0,02 đến 0,94 mg/l, với giá trị dự báo chênh lệch thiên lớn lớn nhất là 

2,53 mg/l và thiên nhỏ lớn nhất là 3,45 mg/l. 

Yếu tố NH4 có biên độ giao động dự báo từ -0,02 đến 0,08 mg/l, giá trị chênh lệch 

lớn nhất xét theo hướng thiên lớn là 0,18 mg/l và thiên nhỏ là 0,65 mg/l. 

 
Hình  68. Biến động giá trị sai số giữa mô phỏng và thực đo của các yếu tố BOD, NH4 và DO 

 

Hình  69. Xu thế mô phỏng của các yếu tố so sánh giữa tính toán và thực đo 
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Bảng 17. Đặc trưng thống kê trong đánh giá sai số mô phỏng 

Đặc trưng BOD (mg/l) DO(mg/l) NH4(mg/l) 

Nhỏ nhất -3,450 -2,510 -0,650 

Tứ phân vị dưới 0,020 -1,140 -0,020 

Trung vị 0,500 0,080 0,050 

Trung bình 0,309 0,142 0,003 

Tứ phân vị trên 0,935 1,230 0,080 

Lớn nhất 2,530 3,570 0,180 

Sai số phép đo 1 0,02 0,01 

 

4.3 Đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm 

Các ô nhiễm chính được xác định qua các kết quả thực đo và dự báo của vùng nam 

Măng Thít bao gồm: nhiễm mặn, ô nhiễm Nitơ và vi sinh. 

Để giải quyết các vấn đề trên, đơn vị tư vấn đề xuất các biện pháp sau: 

- Về nhiễm mặn: Các khu vực nhiễm mặn chủ yếu là khu vực cống ngăn mặn. Quy 

trình vận hành hiện nay đã đảm bảo ngăn mặn trên 1g/l xâm nhập vào vùng được 

bảo vệ. Tuy nhiên, với giá trị độ mặn này, vẫn có nguy cơ đất bị tích tụ mặn. Do 

đó ở các khu vực có nguy cơ, cần áp dụng các biện pháp cải tạo đất như bón vôi 

cho đất, đồng thời chọn các giống cây trồng phù hợp không nhạy cảm với độ 

mặn. 

- Về ô nhiễm N vô cơ: do thiếu hàm lượng oxi hòa tan do dòng chảy kém nên N 

trong vùng Nam Măng Thít chuyển hóa không hoàn toàn, làm tích tụ NO2 và NH4 

ở hàm lượng cao gây độc đối với các loài thủy sinh. Để khắc phục hiện tượng 

này cần có biện pháp tăng cường oxi trong nước (giúp NH4 chuyển hóa hoàn toàn 

sang NO3). Các biện pháp bổ sung oxi hòa tan có thể thực hiện bao gồm các biện 

pháp công trình thủy lợi (xây cống, khơi thông các dòng chảy v.v...), các biện 

pháp trên đồng ruộng (sử dụng các hệ thống tạo oxi cho các ao nuôi trồng thủy 

sản v.v...) 

- Ô nhiễm vi sinh: Ô nhiễm vi sinh trong vùng Nam Măng Thít chủ yếu do các 

hoạt động nông nghiệp và dân cư. Do vậy cần lưu ý khi sử dụng làm nước sinh 

hoạt phải áp dụng các biện pháp khử trùng thích hợp.  
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- Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, cần áp dụng các biện pháp về quản lý và sử dụng 

nguồn nước, giảm thiểu việc xả thải trực tiếp xuống các nguồn nước để hạn chế 

các nguồn gây ô nhiễm vi sinh và các nguồn thải N có nguồn gốc hữu cơ. 
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Chương 5. Kết luận, kiến nghị 

5.1 Kết luận 

Hệ thống công trình thủy lợi Nam Măng Thít đã đi vào hoạt động từ nhiều năm và 

đã phát huy tác dụng của mình. Trong quá trình vận hành, bên cạnh các giám sát mực 

nước, độ mặn đã được thực hiện để phục vụ vận hành hệ thống theo quy trình, việc giám 

sát chất lượng nước trong hệ thống công trình để phục vụ chức năng vận hành tiêu thoát 

ô nhiễm cho hệ thống cũng được thực hiện từ năm 2015. 

Công tác giám sát và dự báo chất lượng nước trong vùng Nam Măng Thít trong 

năm 2015 đã được thực hiện theo đúng tiến độ và khối lượng công việc trong đề cương 

được Tổng cục Thủy lợi phê duyệt.Các kết quả thực đo và dự báo được cập nhật kịp thời 

trên trang thông tin về quản lý các hệ thống công trình Thủy lợi của Tổng cục Thủy lợi. 

Số liệu thực đo phản ánh khá chi tiết diễn biến chất lượng nước vùng Nam Măng 

Thít trong 5 tháng đầu năm 2015. Nhìn chung, chất lượng nước ở các nguồn nước cấp 

vào vùng Nam Măng Thít khá tốt, đáp ứng các yêu cầu về tưới tiêu và sản xuất nông 

nghiệp. Một số khu vực có chỉ số WQI khá thấp, có thời điểm không đáp ứng cho mục 

tiêu cấp nước của nông nghiệp như Trà Ôn (Măng Thít), Trà Ốp (Tổng Tồn), Cần Chông 

(Ngãi Hùng), và Cầu Ngang (cống Bình Tân).  Khu vực đầu nguồn sông Trà Ngoa 

(Măng Thít), chịu ảnh hưởng của chợ Trà Côn nên có các giá trị vi sinh và TSS khá cao, 

gây ảnh hưởng đến chất lượng nước cấp từ sông Trà Ngoa cho toàn vùng. Vùng nội 

đồng xa nguồn nước nên dòng chảy kém, bên cạnh đó lại có nhiều khu vực giáp nước 

do chế độ dòng chảy phức tạp trong vùng. Điều này làm cho ô nhiễm có dấu hiệu tính 

tụ trong nội đồng, khó tiêu thoát nên chất lượng nước thường kém hơn. Ở các khu vực 

cống ngăn mặn và tiêu thoát, chất lượng nước chủ yếu bị suy giảm do nước mặn. Mặc 

dù trong năm 2015, các cống thường xuyên đóng, nhưng chưa thấy có dấu hiệu ô nhiễm 

đáng kể tại các khu vực này.  

Khu vực Nam Măng Thít giai đoạn dự báo, có hai vụ lúa là Đông Xuân và Hè Thu. 

Chính vì vậy, việc cấp nước phục vụ sản xuất là cần thiết, bên cạnh đó kiểm soát xâm 

nhập mặn nhằm giảm thiểu ảnh hưởng tới mùa vụ.Năm 2015, mặn xâm nhập sớm và 

ảnh hưởng của gió chướng. Chính vì vậy hệ thống cống phải đóng thường xuyên điều 

này sẽ ảnh hưởng tới chất lượng nước vùng NMT. 

Diễn biến chất lượng nước dựa trên kết quả dự báo cho thấy, chất lượng nước khu 

vực NMT đáp ứng về yêu cầu sử dụng sinh hoạt và nông nghiệp, công nghiệp trong thời 
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gian dự báo. Khu vực ít ảnh hưởng của mặn như Trà Ôn, Vũng Liêm có chất lượng nước 

tốt hơn so với khu vực cần phải kiểm soát mặn.  

Dự báo các yếu tố môi trường bằng mô hình MIKE11 đã đáp ứng được những yêu 

cầu đề ra về dự báo chất lượng nước. Mô hình phản ánh phù hợp chế độ dòng chảy, diễn 

biến chất lượng nước trong vùng NMT. Kết quả mô hình phù hợp với kết quả đo đạc 

trong lịch sử và các kỳ giám sát năm 2015, mô hình đáp ứng kịp thời phục vụ công tác 

vận hành hệ thống. 

Từ các kết quả giám sát và dự báo, các vấn đề chính về chất lượng nước trong vùng 

Nam Măng Thít đã được xác định bao gồm nguy cơ tích tụ mặn, tích lũy độc tố do 

chuyển hóa nitơ không hòa toàn, cũng như sự gia tăng ô nhiễm vi sinh gây các vấn đề 

về vệ sinh và lan truyền bệnh. Các vấn đề trên có thể được giảm thiểu bởi các giải pháp 

công trình, cải tạo đồng ruộng hay quản lý, sử dụng nguồn nước một các hợp lý. 

5.2 Kiến nghị 

Các kết quả giám sát và dự báo chất lượng nước trong hệ thống thủy lợi Nam Măng 

Thít bước đầu đã đem lại những thông tin hữu ích cho công tác vận hành các công trình 

trong hệ thống. Để có cơ sở dữ liệu đủ tin cậy làm cơ sở cho việc bổ sung quy trình vận 

hành hệ thống đáp ứng yêu cầu vận hành tiêu thoát ô nhiễm, các nhiệm vụ này cần được 

thực hiện liên tục và thường xuyên. 

Qua các kết quả giám sát và dự báo, đơn vị tư vấn kiến nghị các giải pháp, công 

việc cần thực hiện để nâng cao hiệu quả của dự án như sau: 

- Về công tác giám sát: giám sát bổ sung các thông số được quy định dùng để tính 

chỉ số chất lượng nước WQI như PO4-P, độ đục, COD và nhiệt độ. 

- Giá trị DO là giá trị quan trọng trong đánh giá cũng như dự báo chất lượng nước 

mặt và đặc biệt có ý nghĩa đối với nguồn nước cấp cho nuôi trồng thủy sản nên 

cần được giám sát thường xuyên bằng máy đo tại hiện trường (tương tự như giám 

sát mặn). Vì thế, cần xem xét cung cấp máy đo hiện trường cho các vị trí giám 

sát mặn ở các cống hiện có để có được số liệu chuỗi theo giờ, làm cơ sở cho việc 

hiệu chỉnh mô hình dự báo. 

- Các đánh giá về chỉ số SAR cho thấy do là vùng ngăn mặn, ngọt hóa, vùng Nam 

Măng Thít có nhiều khu vực có nguy cơ tích tụ mặn trong đất. Đất bị tích tụ mặn 

làm giảm sản lượng cây trồng do vậy, trong nhiệm vụ giám sát, cần xem xét bổ 

sung giám sát chất lượng đất với tần suất 5 năm 1 lần. 
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- Xem xét dời vị trí giám sát chất lượng nước MT01 hiện tại ở vị trí Trà Ôn (Măng 

Thít) xuống hạ lưu 500m để đảm bảo tính ổn định của trạm tránh các ô nhiễm 

cục bộ từ chợ Trà Côn. 

- Về mức độ không chắc chắn (uncertainty) của mô hình dự báo chất lượng nước. 

Yếu tố chất lượng nước biến đổi phức tạp và ảnh hưởng của nhiều quá trình như 

vật lý, hóa học và sinh học. Dự báo chất lượng nước là một trong những lĩnh vực 

khó nhưng vô cùng cần thiết trong bối cảnh tăng trưởng nhanh của các ngành 

kinh tế mà chưa quan tâm nhiều tới bảo vệ môi trường.  

- Số liệu đo đạc chất lượng nước còn ít, mới được 8 số liệu tại mỗi vị trí (trong 4 

tháng mùa khô).Đây cũng là một trong những hạn chế, cần tiếp tục thực hiện đo 

đạc và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ mô phỏng trong thời gian tiếp theo nhằm 

nâng cao độ chính xác của mô hình dự báo. 

- Đề nghị các nhà quản lý đưa ra lịch vận hành tiêu nước, theo định kỳ để rửa trôi 

ô nhiễm tồn đọng ở trước và sau cửa cống. 

- Phân hệ thông tin về môi trường cần cải thiện hơn cơ chế bảo mật và truy xuất 

dữ liệu.  
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