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I. Kết quả giám sát chất lượng nước ngày 24/04/2020 

1. Vị trí lấy mẫu 

Vị trí các trạm quan trắc 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 quan trắc 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: 

 

 Bản đồ vị trí các trạm quan trắc, dự báo chất lượng nước 
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2. Thông tin lúc lấy mẫu  

Hiện nay lúa Đông Xuân chủ yếu trong giai đoạn làm đòng, trổ, trổ đều và chắc 

xanh. Tại thời điểm lấy mẫu, các cống tại các vị trí OX1-OX4, OX9-OX11 đều đang mở. 

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

TT 
Kí 

hiệu 
Vị trí 

Đặc điểm lúc 

lấy mẫu 

Vận hành 

công trình 
Tình hình sản xuất 

1 OX1 Cống KH8-Đ 

Trời nắng nhẹ, 

gió nhẹ, không 

mây, kênh ít rác. 

Mở cống 

Lúa trong giai đoạn 

làm đòng, trổ, trổ đều 

và chắc xanh 

2 OX2 Cống KH9-Đ 

Trời mát, không 

mây, có ít lục 

bình 

Mở cống 

Lúa trong giai đoạn 

làm đòng, trổ, trổ đều 

và chắc xanh 

3 OX3 Cống Bà Đầm C 

Trời nắng nhẹ, 

gió mạnh, dòng 

chảy nhẹ 

Mở cống 

Lúa trong giai đoạn 

làm đòng, trổ, trổ đều 

và chắc xanh 

4 OX4 
Giao giữa kênh 

KH9 và 4000 

Trời nắng nóng, 

có lục bình, 

không mây, 

nhiều tàu ghe 

Mở cống 

Lúa trong giai đoạn 

làm đòng, trổ, trổ đều 

và chắc xanh 

5 OX5 
Kênh KH8 (gần 

kênh Tô Ma) 

Trời mát, có lục 

bình, gió nhẹ, 

nhiều mây 

Nước lớn 

Lúa trong giai đoạn 

làm đòng, trổ, trổ đều 

và chắc xanh 

6 OX6 
Giao giữa kênh 

KH9 và 14000 

Trời nắng, gió 

nhẹ, không mây 
Nước đứng 

Lúa trong giai đoạn 

làm đòng, trổ, trổ đều 

và chắc xanh 

7 OX7 
Giao giữa kênh 

lộ 62 và KH9 

Trời nắng nhẹ, 

nhiều mây, gió 

nhẹ, có ít lục 

bình 

Nước đứng 

Lúa trong giai đoạn 

làm đòng, trổ, trổ đều 

và chắc xanh 

8 OX8 Cống KH9-C 

Trời nắng, có 

lục bình, dòng 

chảy chậm 

Đóng mở 

cống theo 

thủy triều 

Lúa trong giai đoạn 

làm đòng, trổ, trổ đều 

và chắc xanh 

9 OX9 Cống KH8-C 

Trời nắng, có 

lục bình, nước 

có váng xanh bề 

mặt 

Mở cống 

Lúa trong giai đoạn 

làm đòng, trổ, trổ đều 

và chắc xanh 

10 OX10 Cống Xẻo Xào 

Trời nắng nhẹ, 

nhiều tàu 

thuyền, gió nhẹ, 

có xác thực vật 

Mở cống 

Lúa trong giai đoạn 

làm đòng, trổ, trổ đều 

và chắc xanh 

11 OX11 Cầu Ô Môn 

Trời mát, nắng 

nhẹ, gió mạnh, 

dòng chảy chậm. 

Mở cống 
Lúa trong giai đoạn 

làm đòng, trổ, trổ đều 

và chắc xanh 
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TT 
Kí 

hiệu 
Vị trí 

Đặc điểm lúc 

lấy mẫu 

Vận hành 

công trình 
Tình hình sản xuất 

12 OX12 

Ngã 3 sông Cần 

Thơ và kênh Xà 

No, bến đò Vàm 

Xáng 

Trời nắng nhẹ, 

nhiều tàu 

thuyền. 

Nước ròng 

Lúa trong giai đoạn 

làm đòng, trổ, trổ đều 

và chắc xanh 

13 OX13 
Cầu Đoàn Kết, 

TP. Vị Thanh 

Trời nắng nhẹ, 

nhiều rác nhỏ, 

gió nhẹ, nhiều 

tàu thuyền 

Nước lớn 

Lúa trong giai đoạn 

làm đòng, trổ, trổ đều 

và chắc xanh 

3. Kết quả đo đạc 

a. Độ pH 

 
 Giá trị pH tại các vị trí quan trắc 

Độ pH tại các vị trí quan trắc dao động từ 

7,2 – 7,6 và nằm trong khoảng giới hạn cho 

phép của QCVN 08:2015 quy định cho bảo 

vệ đời sống thủy sinh, cấp nước sinh hoạt 

(mức A2) và tưới tiêu (mức B1). So với kết 

quả thực đo của cùng kỳ năm trước, độ pH 

ở khu các điểm giám sát tương đối ổn định 

ít biến đổi, đa số các vị trí đều có độ pH tăng 

nhẹ, từ 0,01 - 0,17 đơn vị, trong đó tăng 

nhiều nhất tại vị trí OX1. 

b. Độ mặn (Cl-) 

 
 Giá trị Cl- tại các vị trí quan trắc 

Hàm lượng Clorua (Cl-), đặc trưng cho độ 

mặn của nước, dao động trong khoảng giá 

trị 18,9 – 40,2 mg/L (tương đương độ mặn 

0,10 - 0,20ppt). Các kết quả này còn thấp 

hơn mức cho phép A2/B1 của QCVN 

08:2015 (350 mg/L) gấp nhiều lần. So với 

kết quả đo của kỳ trước, đa số vị trí có thành 

phần Cl- tăng, tăng nhiều nhất tại OX6 (tăng 

khoảng 1,4 lần). Hàm lượng clorua giảm 

nhẹ tại hai vị trí OX8 và OX9 (giảm khoảng 

1,1 lần). 
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c. TSS và độ đục 

 
 Giá trị TSS tại các vị trí quan trắc 

Giá trị tổng chất rắn lơ lửng (TSS) dao động 

trong khoảng 33 – 346 mg/L. Có 11/13 vị 

trí không đạt GHCP theo QCVN 08:2015 

mức A2, trừ hai vị trí OX8 và OX11. So với 

mức B1, có 8/13 vị trí không đạt GHCP, 

mức vượt cao nhất là tại vị trí OX10, vượt 

khoảng 7 lần . So với kết quả của kỳ thực 

đo trước, đa số các vị trí có giá trị TSS giảm, 

giảm nhiều nhất tại vị trí OX7 (giảm hơn 5 

lần). Chỉ có hai vị trí có hàm lượng TSS 

tăng là OX5 (tăng khoảng 1,4 lần) và OX10 

(tăng khoảng hơn 3 lần). Nguyên nhân có 

thể là do lượng phương tiện giao thông và 

các hoạt động dân sinh tại các vị trí này tăng 

mạnh tại thời điểm lấy mẫu gây ra sự xáo 

trộn. 

 
 Giá trị Độ đục tại các vị trí quan 

trắc 

Các kết quả độ đục dao động trong khoảng 

26 – 200 NTU. Cao nhất tại vị trí OX10, 

phù hợp với xu thế của TSS. Tuy trong 

QCVN không yêu cầu đụ đục nhưng đụ đục 

quá lớn sẽ ảnh hưởng đến mặt cảm quan. So 

với kết quả đo kỳ trước, đa số các vị trí có 

hàm lượng độ đục giảm, chỉ tăng tại 3 vị trí 

là OX5, OX6 và OX10, tăng nhiều nhất tại 

OX10 (tăng khoảng 2 lần). 

d. Chỉ số SAR 

 
 Giá trị SAR tại các vị trí quan trắc 

Các giá trị tỉ số hấp phụ Natri (SAR) dao 

động trong khoảng hẹp 0,46 – 0,77. Các kết 

quả SAR đều nằm dưới mức phân loại có 

thể tác động đến đất trồng (SAR<3) và phù 

hợp cho mục đích tưới tiêu. So với kết quả 

của kỳ thực đo trước, hầu hết các vị trí có 

giá trị SAR giảm, giảm nhiều nhất tại vị trí 

OX8 (giảm khoảng 1,8 lần). Riêng vị trí 

OX1 và OX2 có giá trị SAR tăng nhẹ. Nhìn 

chung, các kết quả SAR đều khá thấp. 

e. Ô nhiễm hữu cơ (BOD5, COD, DO) 
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 Giá trị BOD5 tại các vị trí quan 

trắc 

Thành phần nhu cầu ôxy sinh hóa (BOD5) 

của các mẫu nước nằm trong khoảng 2,2 – 

2,4 mg/L. So với QCVN 08:2015, tất cả các 

vị trí đều đạt mức A2 (6mg/L). So với kết 

quả đo kỳ trước, đa số các vị trí có giá trị 

BOD5 giảm, giảm từ 1,01 đến 1,57 lần, giảm 

nhiều nhất tại vị trí OX9. Có ba vị trí có giá 

trị BOD tăng nhẹ là OX1, OX11 và OX12. 

 
 Giá trị COD tại các vị trí quan 

trắc 

Thành phần nhu cầu ôxy hóa học (COD) của 

các mẫu nước nằm trong khoảng 4,2 – 7,8 

mg/L. So với QCVN 08:2015, tất cả vị trí 

lấy mẫu đều dưới mức A2 (15 mg/L). So với 

kết quả đo kỳ trước, giá trị COD tại tất cả 

các vị trí có sự biến đổi không đáng kể. Tăng 

nhiều nhất tại vị trí OX11 (tăng khoảng 1,29 

lần), giảm nhiều nhất tại vị trí OX2 (giảm 

khoảng 1,2 lần). 

 
 Giá trị DO tại các vị trí quan trắc 

Ôxi hòa tan (DO) của các mẫu nước nằm 

trong khoảng 4,67 – 6,34 mg/L. So với 

QCVN 08 mức B1, tất cả các vị trí đều đạt 

mức yêu cầu (≥4 mg/L). So với kết quả đo 

kỳ trước, đa số vị trí có DO biến đổi không 

đáng kể, tăng nhiều nhất tại vị trí OX8 (tăng 

khoảng 1,3 lần), giảm nhiều nhất tại vị trí 

OX6 (giảm khoảng 1,3 lần). 

Nhìn chung, các vị trí quan trắc có kết quả 

vào thời điểm quan trắc chưa bị ô nhiễm hữu 

cơ. 

 

f. Ô nhiễm dinh dưỡng (NH4
+, NO2 

-, NO3
-, PO4

3-) 
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 Giá trị NH4

+ tại các vị trí 

quan trắc 

Hàm lượng amoni (NH4
+ theo N) biến 

thiên trong khoảng KPH − 0,98 mg/L. Đa 

số các vị trí có amôni đạt quy định A2 theo 

QCVN 08:2015, trừ vị trí OX9 vượt 

ngưỡng QCVN khoảng 2 lần. So với kết 

quả đo của kỳ trước, có 4/13 vị trí có hàm 

lượng amoni tăng, tăng nhiều nhất tại vị trí 

OX6 (tăng khoảng hơn 8 lần). Tại hai vị 

trí OX1 và OX9, hàm lượng amoni cũng 

tăng hơn 5 lần, nguyên nhân có thể là do 

các hoạt động sinh hoạt của khu dân cư 

xung quanh. 

 
 Giá trị NO2

- tại các vị trí 

quan trắc 

Hàm lượng nitrit (NO2
- theo N) của các 

mẫu nước nằm trong khoảng 0,02 – 0,10 

mg/L. Tổng cộng có 4/13 vị trí vượt mức 

A2/B1 của QCVN, vượt nhiều nhất tại 

OX7 và OX13 (vượt khoảng hơn 2 lần). 

So với kết quả của kỳ thực đo trước, đa số 

các vị trí có nitrit giảm (trừ vị trí OX2 tăng 

nhẹ), giảm nhiều tại các vị trí OX1 và OX8 

(giảm khoảng 2 lần). 

 
 Giá trị NO3

- tại các vị trí 

quan trắc 

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

trí nằm trong khoảng 0,20 – 0,84 mg/L, 

thấp hơn nhiều lần so với QCVN 08:2015 

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

quả của kỳ thực đo trước, hàm lượng nitrat 

tại 5/13 vị trí, trong đó tăng nhiều nhất tại 

vị trí OX1 (tăng khoảng 1,4 lần). Hàm 

lượng nitrat giảm nhiều nhất tại vị trí OX8 

(giảm khoảng 1,6 lần). 
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 Giá trị PO4

3- tại các vị trí 

quan trắc 

Thành phần phosphat (PO4
3- theo P) của 

các mẫu nước đều rất thấp, nằm trong 

khoảng 0,03 – 0,07 mg/L. Các kết quả này 

đều đạt GHCP theo QCVN 08:2015 mức 

A2 (0,2 mg/L). So với kết quả của kỳ thực 

đo trước, đa số các vị trí có phosphat giảm 

(trừ vị trí OX2 tăng nhẹ), hàm lượng 

phosphat giảm nhiều nhất tại vị trí OX3 và 

OX8 (giảm khoảng hơn 2 lần). 

 
g. Ô nhiễm vi sinh 

 
 Coliform tại các vị trí quan 

trắc 

Thành phần Coliform của các mẫu nước 

dao động trong khoảng 90 – 4.300 

MPN/100mL. Tất cả các vị trí đều đạt 

mức A2 của QCVN08, ô nhiễm vi sinh 

được cải thiện đáng kể. So với kết quả của 

kỳ thực đo trước, tất cả các vị trí có ô 

nhiễm vi sinh giảm, mức giảm từ 1 – 25 

lần. Giảm nhiều nhất tại các vị trí OX1, 

OX4, OX6, OX11 và OX13. 
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h. Kết quả tính WQI 

 

 Giá trị WQI chất lượng nước vùng Ô Môn Xà No ngày 24/04/2020 
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II. Dự báo chất lượng nước từ ngày 08/05/2020 đến ngày 14/05/2020   

1. Diễn biễn thủy văn và lịch sản xuất trong các ngày tới 

Theo tài liệu dự báo mực nước 7 ngày, diễn biến mực nước dự báo trong tuần tới trên 

dòng chính sông Mê Công tại trạm Kratie có xu thế giảm với cường suất trung bình 2 

cm/ngày. Đến ngày 14/05/2020 mực nước tại trạm Kratie là 6,44 m, thấp hơn 0,67 m so 

với TBNN (7,11 m) [xem Hình 16]. 

Diễn biến mực nước dự báo trong tuần tới trên sông chính vùng ĐBSCL, tại trạm Tân 

Châu, và Châu Đốc, có xu thế tăng theo triều với cường suất trung bình khoảng 6,0 

cm/ngày. Đến ngày 14/05/2020 mực nước dự báo tại trạm Tân Châu là 0,63 m, cao hơn 

0,06 m so với TBNN (0,57m), mực nước dự báo tại trạm Châu Đốc là 0,50 m, ngang so 

với TBNN (0,50 m) [xem Hình 17 và Hình 18]. 

 

 Mực nước dự báo (7 giờ) tại trạm Kratie đến ngày 14/05/2020   

 

 Mực nước dự báo (7 giờ) tại trạm Tân Châu đến ngày 14/05/2020   
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 Mực nước dự báo (7 giờ) tại trạm Châu Đốc đến ngày 14/05/2020   

Diễn biến mực nước vùng Ô Môn Xà No trong kỳ dự báo biến đổi từ -1,10 m đến 1,01 

m, có xu thế giảm dần từ phía sông Hậu về phía sông Cái Lớn, diễn biến theo triều, trong 

thời gian này các cống mở hai chiều. Dự báo thời gian tới là thời gian triều rút, chính vì 

vậy mực nước khu vực dự báo có xu thế giảm. [xem Hình 19]. 

  

 Diễn biến mực nước nhỏ nhất, và lớn nhất vùng dự án OMXN trong kỳ dự 

báo 

Vụ Đông Xuân 2019-2020 đến nay đã thu hoạch dứt điểm, hiện địa phương đang triển 

giống vụ Hè Thu.  

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

Các dự báo về chất lượng nước từ ngày 08/05/2020 đến ngày 14/05/2020   được thể 

hiện chi tiết trong bảng sau: 
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a. Chỉ tiêu DO 

 
 Giá trị DO dự báo  

Dự báo giá trị biến động của chỉ tiêu DO 

trong 7 ngày tiếp theo biến đổi từ 4,1mg/l 

đến 5,8 mg/l. Các vị trí trạm đều có giá trị 

DO nằm trên ngưỡng B1 của quy chuẩn 

QCVN08-MT:2015. Một số trạm nội đồng 

có giá trị DO thấp như OX4, OX10. 

Bảng 2. Kết quả dự báo thông số DO các trạm đến ngày 14/05/2020   

                                                                                                          Đơn vị: mg/l 

TT Trạm 08/05 09/05 10/05 11/05 12/05 13/05 14/05 

1 OX1 5,5 5,4 5,3 5,1 5,2 5,1 5,2 

2 OX2 5,5 5,4 5,3 5,1 5,0 4,9 5,0 

3 OX3 5,1 5,0 4,9 4,7 4,6 4,5 4,6 

4 OX4 4,8 4,7 4,6 4,4 4,5 4,4 4,5 

5 OX5 4,8 4,7 4,6 4,4 4,3 4,2 4,3 

6 OX6 4,7 4,6 4,5 4,3 4,2 4,1 4,2 

7 OX7 5,0 4,9 4,8 4,6 4,7 4,6 4,7 

8 OX8 5,0 4,9 4,8 4,6 4,5 4,4 4,5 

9 OX9 5,3 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 4,8 

10 OX10 5,1 5,0 4,9 4,7 4,6 4,5 4,6 

11 OX11 5,7 5,6 5,5 5,3 5,4 5,3 5,4 

12 OX12 5,5 5,4 5,3 5,1 5,0 4,9 5,0 

13 OX13 5,8 5,7 5,6 5,4 5,3 5,2 5,3 
 

b. Chỉ tiêu BOD5 

 
 Giá trị BOD5 dự báo 

Dự báo BOD5 trong 7 ngày tiếp theo biến 

đổi từ 2,1 mg/l đến 4,5 mg/l. Một số điểm 

có giá trị BOD ở mức cao như OX4, OX9, 

và OX10. Tuy nhiên nhìn chung giá trị 

BOD5 trong vùng dự án đều đang ở mức 

thấp hơn so với ngưỡng A2 trong 

QCVN08-MT:2015. 

Bảng 3. Kết quả dự báo thông số BOD5 các trạm đến ngày 14/05/2020   

                                                                                              Đơn vị: mg/l 

TT Trạm 08/05 09/05 10/05 11/05 12/05 13/05 14/05 

1 OX1 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 2,9 3,0 

2 OX2 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 
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TT Trạm 08/05 09/05 10/05 11/05 12/05 13/05 14/05 

3 OX3 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,6 

4 OX4 2,9 3,0 3,1 3,1 3,2 3,3 3,4 

5 OX5 2,5 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 2,9 

6 OX6 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 

7 OX7 3,7 3,7 3,8 3,8 3,9 4,0 4,0 

8 OX8 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 

9 OX9 2,9 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 

10 OX10 4,0 4,1 4,2 4,2 4,3 4,4 4,5 

11 OX11 2,1 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 

12 OX12 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 

13 OX13 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,4 2,5 
 

c. Chỉ tiêu COD 

 
 Giá trị COD dự báo 

Chỉ tiêu COD có xu thế tương đồng với 

BOD5, giá trị dự báo trong 7 ngày tiếp theo 

biến đổi từ 3,5 mg/l đến 7,5 mg/l. Một số 

khu vực có giá trị COD cao như OX4, OX5, 

OX7, OX9, OX10. Tuy nhiên, nhìn chung 

giá trị COD trong vùng dự án đều đang ở 

mức thấp hơn so với ngưỡng A2 trong 

QCVN08-MT:2015. 

 

Bảng 4. Kết quả dự báo thông số COD các trạm đến ngày 14/05/2020   

                                                                                               Đơn vị: mg/l 

TT Trạm 08/05 09/05 10/05 11/05 12/05 13/05 14/05 

1 OX1 4,3 4,3 4,5 4,5 4,7 4,8 5,0 

2 OX2 4,5 4,7 4,8 5,0 5,2 5,3 5,5 

3 OX3 3,5 3,7 3,8 4,0 4,2 4,3 4,3 

4 OX4 4,8 5,0 5,2 5,2 5,3 5,5 5,7 

5 OX5 4,2 4,2 4,3 4,5 4,7 4,8 4,8 

6 OX6 3,7 3,8 4,0 4,2 4,3 4,5 4,7 

7 OX7 6,2 6,2 6,3 6,3 6,5 6,7 6,7 

8 OX8 5,5 5,7 5,8 6,0 6,2 6,3 6,5 

9 OX9 4,8 4,8 5,0 5,2 5,3 5,5 5,7 

10 OX10 6,7 6,8 7,0 7,0 7,2 7,3 7,5 

11 OX11 3,5 3,5 3,7 3,8 4,0 4,2 4,3 

12 OX12 3,8 4,0 4,2 4,3 4,5 4,7 4,8 

13 OX13 3,5 3,5 3,7 3,7 3,8 4,0 4,2 
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d. Chỉ tiêu NH4 

 
 Giá trị NH4 dự báo  

Giá trị NH4 dự báo biến đổi từ 0,03 đến 

0,21 mg/l, thấp hơn so với kỳ dự báo trước. 

Một số khu vực có giá trị NH4 cao như 

OX4, OX5, OX6, và OX7. Tuy nhiên, nhìn 

chung giá trị NH4 trong vùng dự án đều 

đang ở mức thấp hơn so với ngưỡng A2 

trong QCVN08-MT:2015. 

 

Bảng 5. Kết quả dự báo thông số NH4 các trạm đến ngày 14/05/2020   

Đơn vị: mg/l 

TT Trạm 08/05 09/05 10/05 11/05 12/05 13/05 14/05 

1 OX1 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,08 0,09 

2 OX2 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 

3 OX3 0,08 0,09 0,10 0,11 0,11 0,12 0,13 

4 OX4 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 

5 OX5 0,17 0,18 0,19 0,19 0,19 0,20 0,21 

6 OX6 0,14 0,15 0,16 0,17 0,17 0,18 0,19 

7 OX7 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 

8 OX8 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 

9 OX9 0,12 0,13 0,14 0,15 0,15 0,16 0,17 

10 OX10 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 

11 OX11 0,10 0,11 0,12 0,12 0,13 0,14 0,15 

12 OX12 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 

13 OX13 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 

e. 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 24), cho thấy các yếu tố gây 

ô nhiễm nguồn nước gồm NH4 và BOD5 cao ở khu vực phía trên thuộc TP. Cần Thơ, và 

xu thế thấp dần xuống các huyện phía dưới thuộc tỉnh Hậu Giang và Kiên Giang. Tuy 

nhiên, giá trị NH4, và BOD5 đều ở mức thấp hơn ngưỡng A2 – QCVN08-MT:2015. 
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 Lan truyền ô nhiễm NH4, và BOD5 trong kỳ dự báo 

III. Các khuyến nghị, cảnh báo 

(1). Trong kỳ quan trắc ngày 24/04/2020, kết quả cho thấy chưa có sự xuất hiện của ô 

nhiễm hữu cơ, ô nhiễm vi sinh cũng giảm so với kỳ thực đo trước, nguồn nước tại 13/13 vị 

trí quan trắc xếp loại chất lượng nước tốt, phù hợp với đa số các mục đích sử dụng theo kết 

quả tính WQI.  

(2). Độ mặn tuy không cao nhưng có xu hướng tăng nhẹ trên toàn hệ thống. Thành phần 

TSS và độ đục có xu hướng giảm ở đa số các vị trí, trừ hai vị trí OX5 và OX10 tăng mạnh, 

vượt ngưỡng GHCP. 

(3). Nhìn chung tại thời điểm quan trắc, ô nhiễm dinh dưỡng chưa xảy ra ở hầu hết các vị 

trí. Tuy nhiên, hàm lượng nitrit tại một số vị trí vượt ngưỡng khá cao như OX7, OX9 và 

OX13, cần khuyến cáo người dân cần lưu ý khi sử dụng nước trực tiếp. 

(4). Dự báo trong thời gian tiếp theo, nhìn chung chất lượng nước dựa trên các yếu tố dự 

báo đảm bảo phục vụ cho tưới tiêu. Một số khu vực nội đồng giáp nước, và khu vực tập 

trung đông dân cư như các trạm OX10, OX5, OX7, và khu vực sau các cống đóng ngăn 

mặn khu vực huyện Gò Quao tỉnh Kiên Giang như OX8, chất lượng nước xấu hơn khu vực 

các trạm còn lại.  

(5). Hiện đang trong mùa khô, nắng nóng kéo dài, xâm nhập mặn diễn ra gay gắt. Đề nghị 

các địa phương trong hệ thống thủy lợi OMXN theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và tình 

hình hạn hán xâm nhập mặn để có các biện pháp vận hành công trình lấy nước phục vụ sản 

xuất hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo được môi trường nước. 
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