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1. Vị trí giám sát, dự báo chất lượng nước 

Vị trí các trạm giám sát, dự báo chất lượng nước được đặt ở những điểm các kênh 

trục quan trọng trong khu vực nội đồng, có tầm ảnh hưởng lớn đến các khu vực xung 

quanh. Những kênh có cống thì trạm dự báo được đặt gần cống, phía trong đồng nhằm 

mục đích đánh giá được chính xác và tổng quan nhất mức độ ô nhiễm của nguồn nước 

khi vận hành công trình. Dự án quan trắc 13 điểm phục vụ giám sát, dự báo chất lượng 

nước được trình bày trong hình sau: 

 
Hình 1. Bản đồ vị trí các trạm quan trắc chất lượng nước định kỳ 

2. Thông tin tại thời điểm lấy mẫu 

Tại thời điểm lấy mẫu, vụ Hè Thu chủ yếu đang trong giai đoạn trong vụ mới. 

Bảng 1. Thông tin tại thời điểm lấy mẫu trong vùng dự án 

TT Kí hiệu Tên 
Đặc điểm lúc 

lấy mẫu 

Vận hành 

công trình 

Tình hình 

sản xuất 

1 MT1 Măng Thít Trời nắng, nước hơi đục Nước lớn 
Đang trong vụ 

mới 

2 MT2 Bưng Trường 
Trời mát, Lục Bình trôi trên 

kênh 
Nước lớn 

Đang trong vụ 

mới 

3 MT3 Cầu Kè Trời nắng, rác đọng ở cống 
Cống xả 2 cửa, 

nước ròng 

Đang trong vụ 

mới 
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TT Kí hiệu Tên 
Đặc điểm lúc 

lấy mẫu 

Vận hành 

công trình 

Tình hình 

sản xuất 

4 MT4 Càng Long 
Trời mưa nhỏ, có nhiều rác 

đọng dưới chân cầu. 
Nước lớn 

Đang trong vụ 

mới 

5 MT5 Trà Ốp 
Trời mưa, dòng chảy yếu, 

nước đục 
Nước ròng 

Đang trong vụ 

mới 

6 MT6 Láng Thé 
Trời nắng, nước có màu 

xanh, hơi đục 

Cống đóng, nước 

ròng 

Đang trong vụ 

mới 

7 MT7 Cần Chông 
Trời mưa, nước đục, dòng 

chảy yếu 
Nước ròng 

Đang trong vụ 

mới 

8 MT8 Cầu Quan 
Trời nắng, nhiều lục bình, 

nước hơi đục 

Cống xả 2 cửa, 

nước lớn 

Đang trong vụ 

mới 

9 MT9 Trà Cú 
Trời nắng nhẹ, có rác, nước 

đen, có mùi hôi 

Đóng cống, nước 

ròng 

Đang trong vụ 

mới 

10 MT10 La Ban 
Trời mát, gió nhẹ, lục bình 

nhiều 

Đóng cống, nước 

ròng 

Đang trong vụ 

mới 

11 MT11 Cầu Ngang Trời mát, gió nhẹ 
Đóng cống, nước 

ròng 

Đang trong vụ 

mới 

12 MT12 Trà Ôn Trời nắng, dòng chảy lớn Nước lớn 
Đang trong vụ 

mới 

13 MT13 
Phà Măng 

Thít 
Trời nắng, dòng chảy lớn Nước lớn 

Đang trong vụ 

mới 

3. Kết quả giám sát chất lượng nước ngày 24/06/2021 

a. Độ pH 

 
Hình 2. Giá trị pH tại các vị trí quan trắc 

Độ pH tại các vị trí quan trắc dao động từ 

6,45 – 7,30, tất cả các vị trí đều có giá trị  

pH nằm trong giới hạn cho phép theo 

QCVN 08:2015/BTNMT giới hạn B1. So 

với đợt 10, giá trị pH tương đối ổn định 

không biến động nhiều. 
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b. Độ mặn (Cl-) 

 
Hình 3. Giá trị Cl- tại các vị trí quan trắc 

Hàm lượng Cl-, đặc trưng cho độ mặn của 

nước, dao động trong khoảng 10,1 – 545,2 

mg/L, giá trị Cl-  cao vượt QCVN08:2015 

B1 tại các khu vực nằm gần biển như Cầu 

Ngang (MT11), La Bang (MT10). So với 

đợt 10, giá trị Cl- tại các cống MT10 và 

M11 tăng nhẹ, các vị trí còn lại giảm. 

c. TSS 

 
Hình 4. Giá trị TSS tại các vị trí quan trắc 

Giá trị tổng chất rắn lơ lửng (TSS) dao 

động trong khoảng 54 - 106 mg/L. Tất cả 

các vị trí vượt giới hạn theo QCVN08:2015 

mức B1. So với đợt 10, hàm lượng TSS có 

xu hướng tăng nhiều tại các vị trí, đây có 

thể do ảnh hưởng từ mùa mưa rửa trôi đất 

vào các kênh mương 

d. Chỉ số SAR 

 
Hình 5. Giá trị SAR tại các vị trí quan trắc 

Dựa trên kết quả đo đạc hàm lượng các ion 

Na, Ca, Mg, tính được giá trị tỉ số hấp phụ 

Natri (SAR) cho thấy SAR dao động trong 

khoảng 0,36 – 6,96 đều thấp hơn ngưỡng 

cho phép đối với nguồn nước tưới tiêu 

(giới hạn là 9). So với đợt 10 giá trị SAR 

giảm nhẹ tại các vị trí trừ MT10  tăng 

nhẹ. 
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e. Ô nhiễm hữu cơ (BOD5, COD, DO) 

 
Hình 6. Giá trị BOD5 tại các vị trí quan trắc 

Thành phần nhu cầu ôxy sinh hóa (BOD5) 

của các mẫu nước nằm trong khoảng 2,3 – 

5,1 mg/L, tất cả các vị trí đều đạt giới hạn 

A2 theo QCVN 08:2015 (6mg/L). So với 

đợt 9, hàm lượng BOD5 có xu hướng tăng 

nhẹ tại các vị trí nhưng không đáng kể. 

Hình 7. Giá trị COD tại các vị trí quan trắc 

Thành phần nhu cầu ôxy hóa học (COD) 

của các mẫu nước nằm trong khoảng 3,7 – 

10,9 mg/L, tất cả các vị trí đều đạt giới hạn 

A2 theo QCVN 08:2015 (15mg/L). So với 

đợt 10, hàm lượng COD có xu hướng tăng 

nhẹ tại các vị trí cống, các vị trí khác giảm 

nhẹ hay không biến động. 

 
Hình 8. Giá trị DO tại các vị trí quan trắc 

Hàm lượng DO có giá trị biến thiên trong 

khoảng từ 3,64 - 5,11 mg/L, giá trị thấp 

nhất ghi nhận được tại vị trí, MT5. So với 

đợt 10 thì hàm lượng DO có xu hướng tăng 

nhẹ tại các vị trí nguồn cấp và nội đồng. 
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f. Ô nhiễm dinh dưỡng (NH4
+, NO2

-, NO3
-, PO4

3-) 

 
Hình 9. Giá trị NH4

+ tại các vị trí quan trắc 

Hàm lượng amoni (NH4
+ tính theo N) dao 

động trong khoảng khoảng 0 – 0,64 mg/L. 

Tất cả các vị trí có hàm lượng amoni thấp 

hơn giới hạn B1 theo QCVN 08:2015. So 

với đợt 10 hàm lượng NH4
+ tại tất cả các vị 

trí giảm, trừ MT1, MT4, MT6 tăng nhẹ. 

 
Hình 10. Giá trị NO2

- tại các vị trí quan trắc 

Hàm lượng nitrit (NO2
- tính theo N) dao 

động trong khoảng 0,06 – 0,52 mg/L. MT9 

và MT10 có giá trị nitrit vượt mức A2 và 

B1 của QCVN. So với đợt 10, hàm lượng 

nitrit có xu hướng giảm nhiều tại hầu hết 

các vị trí, tuy nhiên vị trí MT9 và MT10 

vân ở mức khá cao, đặc biệt MT10 gấp 9-

10 lần QCVN08. 

Hình 11. Giá trị NO3
- tại các vị trí quan trắc 

Hàm lượng nitrat (NO3
- tính theo N) tại các 

vị trí nằm trong khoảng 0,27 – 0,92 mg/L, 

thấp hơn nhiều lần so với QCVN 08:2015 

mức A2 và B1 (5 và 10 mg/L). So với đợt 

10 hàm lượng nitrat không biến biến động 

nhiều. 
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Hình 12. Giá trị PO4
3- tại các vị trí quan trắc 

Thành phần phosphat (PO4
3- tính theo P) 

của các mẫu nước đều rất thấp, nằm trong 

khoảng 0,04 – 0,51 mg/L. Tất cả vị trí có 

giá trị phosphat đạt giới hạn cho phép theo 

QCVN 08:2015 mức A2 (0,2 mg/L) trừ 

MT11. So với đợt 10, hàm lượng  phosphat 

không biến động nhiều trừ vị trí MT11 tăng 

cao đột biến vượt QCVN. 

g. Ô nhiễm vi sinh 

 
Hình 13. Coliform tại các vị trí quan trắc 

Hàm lượng Coliform dao động trong 

khoảng 150 – 46000 MNP/100mL. Tất cả 

các vị trí đều đạt giới hạn cho phép theo 

QCVN 08:2015-B1/BTNMT trừ MT7, 

MT11 và MT13. So với đợt 10 hàm lượng 

Coliform ko biến động nhiều tuy nhiên các 

vị trí nội đồng có xu hướng tăng nhẹ. 
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h. Kết quả tính WQI 

 
Hình 14. Giá trị WQI chất lượng nước vùng Nam Măng Thít ngày 24/06/2021 

4. Dự báo chất lượng nước từ ngày 02/07/2021 đến ngày 08/07/2021 

4.1. Diễn biến thủy văn và lịch sản xuất trong các ngày tới 

Về diễn biến thủy văn thượng nguồn đồng bằng sông Cửu Long, theo nguồn số 

liệu từ Ủy hội sông Mê Công quốc tế (MRC): 

- Diễn biến mực nước dự báo trong tuần tới (02/07 – 08/07) trên dòng chính sông 

Mê Công tại trạm Kratie có xu thế tăng đến ngày 08/07 với cường suất trung bình 2,8 

cm/ngày. Đến ngày 08/07, mực nước tại trạm Kratie là 10,3 m, thấp hơn 3,06 m so với 

TBNN (13,35 m), xem Hình 15. 

- Diễn biến mực nước dự báo trong tuần tới (02/07 – 08/07) trên sông chính tại các 

trạm Tân Châu và Châu Đốc có xu thế tăng với cường suất trung bình dao động từ 13,0 

đến 15,4 cm/ngày. Đến ngày 08/07, mực nước tại trạm Tân Châu là 0,91 m, thấp hơn 

0,52 m so với TBNN (1,43 m); tại trạm Châu Đốc là 1,08 m, thấp hơn 0,06 m so với 

TBNN (1,13 m), xem Hình 16 và Hình 17. 
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Hình 15. Mực nước thực đo và dự báo (7 giờ) tại trạm Kratie đến ngày 08/07/2021 

 
Hình 16. Mực nước dự báo (7 giờ) tại trạm Tân Châu đến ngày 08/07/2021 

 
Hình 17. Mực nước dự báo (7 giờ) tại trạm Châu Đốc đến ngày 08/07/2021 
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Về diễn biến thủy văn vùng Nam Măng Thít, mực nước dự báo trong kỳ biến đổi 

từ -1,09 m đến 1,03 m và có xu thế tăng dần từ sông chính vào nội đồng. Dự báo thời 

gian tới là thời gian triều tăng, chính vì vậy mực nước khu vực dự báo có xu thế tăng, 

xem Hình 18. 

  

Hình 18. Diễn biến mực nước nhỏ nhất, và lớn nhất vùng dự án NMT trong kỳ dự báo 

Tình hình mùa vụ trong vùng Nam Măng Thít, đến thời điểm hiện nay 

(01/07/2021), vụ Hè Thu, hiện tại, đã xuống giống được 85.324 ha, đạt khoảng 95,29% 

so với kế hoạch, thu hoạch được 4.561 ha, năng suất khoảng 17 tấn/ha. 

4.2. Dự báo hàm lượng ô nhiễm hữu cơ trong các ngày tới 

Các dự báo về chất lượng nước từ ngày 02/07/2021 đến ngày 08/07/2021 được thể 

hiện chi tiết trong bảng sau: 

a. Chỉ tiêu DO 

 
Hình 19. Giá trị DO dự báo  

Dự báo giá trị biến động của chỉ tiêu DO 

trong 7 ngày tiếp theo biến đổi từ 2,0 mg/l 

đến 5,0 mg/l. Các vị trí ở phía đầu nguồn 

như MT1, MT2, MT3, MT12, MT13 gần 

sông Măng Thít có giá trị DO đều nằm dưới 

ngưỡng A2 trong QCVN 08-MT:2015 

(ngoại trừ MT3 và MT13 vượt ngưỡng A2). 

Các vị trí giáp nước cuối nguồn và các vị trí 

sau cống như các điểm MT4, MT5, MT7, 

MT6, MT8, MT9, MT10, và MT11 thì giá 

trị DO thấp hơn ngưỡng A2 trong QCVN 

08-MT:2015. 
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Bảng 2. Kết quả dự báo thông số DO các trạm đến ngày 08/07/2021 

 Đơn vị: mg/l 
TT Trạm 02/07 03/07 04/07 05/07 06/07 07/07 08/07 

1 MT1 4,03 3,83 3,61 3,70 3,89 4,16 4,05 

2 MT2 4,02 3,96 3,87 3,72 3,66 3,81 3,84 

3 MT3 4,53 4,40 4,26 4,15 4,07 4,38 4,86 

4 MT4 2,48 2,28 2,16 2,16 2,04 2,08 2,14 

5 MT5 2,39 2,18 2,15 2,23 2,21 2,21 2,14 

6 MT6 3,82 3,50 3,44 3,55 3,50 3,52 3,40 

7 MT7 3,75 3,80 3,90 3,90 3,85 3,80 3,80 

8 MT8 3,38 3,16 3,32 3,34 3,08 3,06 3,16 

9 MT9 2,74 2,45 2,22 2,12 2,05 2,06 2,21 

10 MT10 2,15 2,26 2,22 2,18 2,11 2,22 2,26 

11 MT11 3,60 3,60 3,72 3,72 3,84 3,84 3,84 

12 MT12 4,22 3,88 3,71 3,67 3,60 3,74 3,88 

13 MT13 4,96 4,77 4,30 4,03 4,16 4,27 4,54 

b. Chỉ tiêu BOD5 

 
Hình 20. Giá trị BOD5 dự báo 

Dự báo BOD5 trong 7 ngày tiếp theo biến 

đổi từ 1,7 mg/l đến 4,3 mg/l. Các giá trị dự 

báo đều thấp hơn nhiều so với ngưỡng A2 

trong QCVN 08-MT:2015. 

Bảng 3. Kết quả dự báo thông số BOD5 các trạm đến ngày 08/07/2021 

Đơn vị: mg/l 

TT Trạm 02/07 03/07 04/07 05/07 06/07 07/07 08/07 

1 MT1 2,34 2,61 2,79 2,88 2,79 2,70 2,70 

2 MT2 2,24 2,24 2,29 2,44 2,55 2,44 2,33 

3 MT3 3,85 3,98 3,90 3,77 3,72 3,69 3,56 

4 MT4 2,51 2,49 2,64 2,64 2,71 2,84 2,75 

5 MT5 2,17 2,37 2,61 2,39 2,32 2,31 2,22 

6 MT6 1,74 1,74 1,73 1,72 1,74 1,77 1,74 

7 MT7 2,44 2,44 2,14 2,19 2,87 2,48 3,19 

8 MT8 2,87 3,01 3,15 3,15 3,19 3,12 3,08 

9 MT9 4,27 4,00 3,84 3,82 3,83 3,83 3,70 

10 MT10 3,24 3,17 3,10 3,03 2,96 2,88 2,81 

11 MT11 2,31 2,78 2,96 2,93 3,14 2,98 3,46 

12 MT12 3,04 2,94 2,65 2,32 2,42 2,58 2,39 

13 MT13 3,88 3,90 3,88 3,83 3,85 3,88 3,88 
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c. Chỉ tiêu COD 

 
Hình 21. Giá trị COD dự báo 

Chỉ tiêu COD có xu thế tương đồng với 

BOD5, giá trị biến đổi từ 2,9 mg/l đến 7,1 

mg/l. Khi so sánh với ngưỡng A2 trong 

QCVN 08-MT:2015, giá trị dự báo trong 7 

ngày tiếp theo đều thấp hơn.   

Bảng 4. Kết quả dự báo thông số COD các trạm đến ngày 08/07/2021 

Đơn vị: mg/l 

TT Trạm 02/07 03/07 04/07 05/07 06/07 07/07 08/07 

1 MT1 3,90 4,35 4,65 4,80 4,65 4,50 4,50 

2 MT2 3,74 3,74 3,81 4,07 4,25 4,07 3,89 

3 MT3 6,41 6,63 6,50 6,28 6,20 6,15 5,94 

4 MT4 4,18 4,14 4,40 4,40 4,51 4,73 4,58 

5 MT5 3,62 3,95 4,35 3,98 3,87 3,85 3,70 

6 MT6 2,90 2,90 2,88 2,86 2,90 2,95 2,90 

7 MT7 4,07 4,07 3,57 3,65 4,78 4,13 5,32 

8 MT8 4,78 5,02 5,25 5,25 5,31 5,19 5,13 

9 MT9 7,11 6,66 6,40 6,36 6,38 6,39 6,16 

10 MT10 5,40 5,28 5,17 5,06 4,93 4,80 4,69 

11 MT11 3,85 4,64 4,93 4,89 5,23 4,96 5,77 

12 MT12 5,06 4,91 4,41 3,87 4,03 4,29 3,99 

13 MT13 6,46 6,50 6,46 6,38 6,42 6,46 6,46 

d. Chỉ tiêu NH4
+ 

 
Hình 22. Giá trị NH4 dự báo  

Giá trị NH4
+ dự báo biến đổi từ 0,02 mg/l 

đến 0,22 mg/l. Các giá trị dự báo đều ở mức 

thấp hơn ngưỡng A2 theo QCVN 08-

MT:2015. 
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Bảng 5. Kết quả dự báo thông số NH4 các trạm đến ngày 08/07/2021 

Đơn vị: mg/l 
TT Trạm 02/07 03/07 04/07 05/07 06/07 07/07 08/07 

1 MT1 0,024 0,028 0,028 0,032 0,032 0,032 0,032 

2 MT2 0,040 0,040 0,040 0,043 0,045 0,042 0,040 

3 MT3 0,185 0,195 0,190 0,185 0,180 0,180 0,175 

4 MT4 0,078 0,075 0,078 0,078 0,078 0,084 0,081 

5 MT5 0,057 0,062 0,067 0,061 0,058 0,058 0,055 

6 MT6 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,114 0,111 

7 MT7 0,186 0,177 0,162 0,168 0,204 0,174 0,222 

8 MT8 0,048 0,046 0,046 0,046 0,046 0,044 0,044 

9 MT9 0,156 0,148 0,145 0,146 0,147 0,150 0,144 

10 MT10 0,166 0,163 0,160 0,157 0,154 0,151 0,149 

11 MT11 0,069 0,081 0,085 0,084 0,085 0,083 0,097 

12 MT12 0,034 0,032 0,029 0,026 0,026 0,028 0,026 

13 MT13 0,038 0,038 0,038 0,037 0,038 0,038 0,038 

4.3. Lan truyền ô nhiễm hữu cơ theo không gian trong vùng dự án  

Từ kết quả mô hình dự báo chất lượng nước (xem Hình 23), cho thấy các yếu tố 

gây ô nhiễm nguồn nước gồm NH4
+ và BOD5 có giá trị thấp ở khu vực đầu nguồn và 

ven sông chính. Giá trị NH4
+ và BOD5 cao ở các khu vực nội đồng phía trong các cống 

và các vị trí cuối nguồn. 

  
Hình 23. Lan truyền ô nhiễm NH4

+ và BOD5 trong kỳ dự báo 

5. Các khuyến nghị, cảnh báo 

Các kết quả quan trắc cho thấy nguồn nước hệ thống Nam Măng Thít có hàm lượng 

Clorua tại các vị trí cống vẫn ở mức khá cao. Chỉ số SAR tại các vị trí cống vẫn lớn hơn 

6 có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt và trồng trọt, cần tiếp tục khuyến cáo người dân lưu ý 

khi sử dụng nước trực tiếp. 

Kết quả quan trắc kỳ này cho thấy mức độ ô nhiễm các thành phần dinh dưỡng, 

hữu cơ trong khu vực vẫn có xu hướng tăng tại các vị trí cống và nội đồng. Hàm lượng 
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nitrit và amoni tại các vị trí nội đồng có xu hướng giảm. Tuy nhiên, MT10 và MT11 vẫn 

ở mức cao, hàm lượng nitrat xu hướng tăng. 

Kết quả dự báo chất lượng nước nhìn chung khi xem xét các yếu tố vẫn đảm bảo 

phục vụ cho tưới tiêu. Tuy nhiên, địa phương cần lưu ý một số khu vực trung tâm và sau 

các cống do ảnh hưởng của giáp triều và nước bị ứ động dẫn đến chất lượng nước xấu 

đi. 

Chính quyền địa phương cần khuyến cáo các hộ nuôi thủy sản ở vùng ngập mặn, 

ven biển thuộc 4 huyện: Duyên Hải, Cầu Ngang, Trà Cú và Châu Thành cần xử lý nước 

thải trước khi xả ra môi trường, và theo dõi tình trạng dịch bệnh của thủy sản. 

Các địa phương cần theo dõi các kết quả giám sát, dự báo chất lượng nước hàng 

tuần để chủ động trong công tác kiểm soát dịch bệnh do ô nhiễm nguồn nước gây ra. 
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