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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: 

 

Hình 1. Bản đồ vị trí các trạm quan trắc, dự báo chất lượng nước 
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2 Thông tin lúc lấy mẫu  

Tại thời điểm lấy mẫu, các cống tại các vị trí OX1, OX2, OX8, OX9, OX10 đều 

đang mở. 

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

TT Kí 

hiệu 

Vị trí Đ c  i m lúc lấy 

mẫu 

Vận hành 

công trình 

Tình hình sản 

xuất 

1 OX1 Cống KH8-Đ Trời nhiều mây, 

kênh có rác 

Mở cống Đang thu hoạch 

lú hè thu 

2 OX2 Cống KH9-Đ Trời nhiều mây, 

kênh có rác 

Mở cống - 

3 OX3 Cống Bà Đầm C Trời nhiều mây, 

kênh có rác 

Mở cống - 

4 OX4 Giao giữa kênh 

KH9 và 4000 

Trời nhiều mây, 

kênh có rác 

Nước ròng Đang thu hoạch 

lú hè thu 

5 OX5 Kênh KH8 (gần 

kênh Tô Ma) 

Trời nhiều mây, 

kênh có rác 

Nước lớn Đang thu hoạch 

lú hè thu 

6 OX6 Giao giữa kênh 

KH9 và 14000 

Trời nhiều mây, 

kênh có rác 

Nước đứng Lúa đang chín 

7 OX7 Giao giữa kênh 

lộ 62 và KH9 

Trời mưa mới 

tạnh, kênh có rác 

Nước đứng Lúa đang chín 

8 OX8 Cống KH9-C Trời nhiều mây, 

kênh có rác 

Mở cống - 

9 OX9 Cống KH8-C Trời mưa mới 

tạnh, kênh có rác 

Mở cống Lúa đang chín 

10 OX10 Cống Xẻo Xào Trời nhiều mây, 

kênh có rác 

Nước ròng - 

11 OX11 Cầu Ô Môn Trời nhiều mây, 

kênh có rác 

Nước đứng - 

12 OX12 Ngã 3 sông Cần 

Thơ và kênh Xà 

No, bến đò Vàm 

Xáng 

Trời nhiều mây, 

kênh có rác 

Nước ròng - 

13 OX13 Cầu Đoàn Kết, 

TP. Vị Thanh 

Trời đang mưa Nước lớn - 

3 Kết quả giám sát chất lượng nước ngày 26 tháng 04 năm 2021 

a. Độ pH 

  Độ pH tại các vị trí quan trắc dao động từ 
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Hình 2. Giá trị pH tại các vị trí quan trắc 

6,56 – 7,21 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 của kỳ thực đo lần 

trước, Giá trị pH tại các trạm thay đổi 

không đáng kể. 

 

 

b. Độ mặn (Cl
-
) 

    

 
Hình 3. 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 16,79 – 35,04 mg/L (tương đương 

độ mặn 0,10 - 0,20g/L, độ mặn phù hợp 

với tất cả các loại cây trồng). 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 của kỳ thực đo 

lần trước, hầu hết vị trí có hàm lượng 

clorua giảm trừ OX5 và OX9, hàm lượng 

clorua giảm nhiều nhất tại OX11 (giảm 

khoảng 1,42 lần). 

 

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

trắc 

 iá trị tổng chất rắn lơ lửng (TSS) dao 

động trong khoảng 31 – 91 mg/L. Hầu hết 

vị trí không đạt GHCP theo QCVN 

08:2015 cột B1 trừ OX04 và OX08, vượt 

cao nhất tại OX06 và OX12 (1,8 lần). So 

với kết quả của kỳ thực đo lần trước, 4/13 

vị trí có giá trị TSS tăng, tăng nhiều nhất 

tại vị trí OX06 (tăng khoảng 1,44 lần). 

 

d. Chỉ số SAR 

 
Hình 5. Giá trị SAR tại các vị trí quan 

trắc 

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

động trong khoảng hẹp 0,48 – 1,03. 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 cho tất cả 

loại cây trồng kể cả các loại cây nhạy cảm. 

So với kết quả của kỳ thực đo lần trước, 

giá trị SAR tại các vị trí không thay đổi 

nhiều. 

 

e. Ô nhiễm hữu cơ (BOD5, COD, DO) 
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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 2,06 

– 3,32 mg/L. So với QCVN 08:2015, tất 

cả các vị trí đều đạt mức A2 (6mg/L). So 

với kết quả của đợt thực đo lần trước, 

5/13 vị trí có giá trị BOD5 tăng, tăng cao 

nhất tại OX10 (tăng 1,84 lần). 

 

 
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 5,05 

– 7,76 mg/L. So với QCVN 08:2015, tất 

cả vị trí lấy mẫu đều dưới mức A2 (15 

mg/L). So với kết quả của đợt thực đo lần 

trước, có 9/13 vị trí có giá trị COD tăng. 

COD tăng nhiều nhất tại vị trí OX07 

(tăng 1,37 lần). 
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Hình 8. Giá trị DO tại các vị trí quan trắc 

  i hòa tan (DO) của các mẫu nước nằm 

trong khoảng 3,77 – 5,43 mg/L. So với 

QCVN 08 mức B1, có 2 vị trí không đạt 

mức yêu cầu (≥4 mg/L) là các vị trí OX04 

và OX09. So với kết quả của đợt thực đo 

lần trước, có 11/13 vị trí có DO tăng, tăng 

nhiều nhất tại vị trí OX10 (tăng khoảng 

1,78 lần. 

Nhìn chung, đa số 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-
) 

 
Hình 9. Giá trị NH4

+
 tại các vị trí quan 

trắc 

Hàm lượng amoni (NH4
+
 theo N) biến 

thiên trong khoảng 0,02  0,77 mg/L. Có 

7/13 vị trí vượt quy định  A2 theo QCVN 

08:2015, vượt nhiều nhất tại OX05 (vượt 

2,57 lần). Hầu hết các vị trí vượt nằm ở 

Trung tâm và hạ lưu của hệ thống thủy lợi 

Hầu hết.  So với kết quả của đợt thực đo 

lần trước, có 5/13 vị trí có giá trị amoni 

tăng, tăng nhiều nhất tại vị trí OX06 (tăng 

khoảng 2,18 lần). 

 
Hình 10. Giá trị NO2

- 
theo N tại các vị trí 

quan trắc 

Hàm lượng nitrit (NO2
-
 theo N) của các 

mẫu nước nằm trong khoảng 0,03 – 0,19 

mg/L. Hầu hết vị trí đều có giá trị nitrit 

vượt mức A2/B1 của QCVN08 trừ OX07 

và OX08, mức vượt cao nhất tại vị trí 

OX10 (vượt khoảng 3,78 lần) so với 

GHCP. So với kết quả của đợt thực đo lần 

trước, 6/13 vị trí có hàm lượng nitrit tăng, 

tăng nhiều nhất tại vị trí OX09 (tăng 

khoảng 2,1 lần).  
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Hình 11. Giá trị NO3

- 
theo N tại các vị trí 

quan trắc 

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

trí nằm trong khoảng 0,17 – 0,98 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 đợt thực đo lần trước, có 5/13 vị trí  

có hàm lượng nitrat tăng, tăng nhiều tại vị 

trí OX10 (tăng khoảng 1,6 lần). 

 
Hình 12. 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 0,06 – 0,13 mg/L. Các kết quả này 

đều đạt GHCP theo QCVN 08:2015 mức 

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

đo lần trước, 8/13 vị trí có hàm lượng 

phosphat tăng, tăng nhiều nhất tại vị trí 

OX13 (tăng khoảng 1,56 lần). 

 

g. Ô nhiễm vi sinh 
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Hình 13. Coliform tại các vị trí quan trắc 

Thành phần Coliform của các mẫu nước 

dao động trong khoảng 2300 – 43000 

MPN/100mL, cao nhất tại OX10. Có 

6/13 vị trí có hàm lượng coliform vượt 

ngưỡng GHCP cột B1 QCVN vượt cao 

nhất tại OX10 (vượt 5,7 lần). So với kết 

quả của đợt thực đo lần trước, 5/13 vị trí 

có hàm lượng coliform tăng, tăng nhiều 

nhất tại OX6 (tăng 10 lần). 

 

h. Kết quả tính WQI 
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Hình 14. Giá trị WQI chất lượng nước vùng Ô Môn Xà No ngày 11/06/2021 
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4 Dự báo chất lượng nước từ ngày 18/06/2021  ến ngày 24/06/2021 

4.1 Diễn biễn 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 (18/06 – 24/06) trên dòng chính sông 

Mê Công tại trạm Kratie có xu thế tăng đến ngày 24/06 với cường suất trung bình 9,3 

cm/ngày. Đến ngày 24/06, mực nước tại trạm Kratie là 12,41 m, cao hơn 0,56 m so với 

TBNN (11,85 m), xem Error! Reference source not found.. 

- Diễn biến mực nước dự báo trong tuần tới (18/06 – 24/06) trên sông chính tại 

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

12,0 đến 13,3 cm/ngày. Đến ngày 24/06, mực nước tại trạm Tân Châu là 0,98 m, thấp 

hơn 0,15 m so với TBNN (1,13 m); tại trạm Châu Đốc là 0,81 m, thấp hơn 0,07 m so 

với TBNN (0,88 m), xem Error! Reference source not found. và Error! Reference 

source not found.. 

 

Hình 15. Mực nước thực đo và dự báo (7 giờ) tại trạm Kratie đến ngày 13/05/2021  
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Hình 16.  Mực nước dự báo (7 giờ) tại trạm Tân Châu đến ngày 13/05/2021 

 

Hình 17. Mực nước dự báo (7 giờ) tại trạm Châu Đốc đến ngày 13/05/2021 

Về diễn biến thủy văn vùng Ô Môn – Xà No, mực nước dự báo trong kỳ biến đổi 

từ -0,94 m đến 1,33 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 cao, chính vì vậy mực nước khu vực dự báo có xu thế tăng trong tuần 

tới, xem Hình 18. 
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Hình 18. Diễn biến mực nước nhỏ nhất, và lớn nhất vùng dự án OMXN trong kỳ dự 

báo 

Vụ Hè Thu năm 2021 đã  uống giống đạt trên 100% kế hoạch. 

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

Các dự báo về chất lượng nước từ ngày 18/06/2021 đến ngày 24/06/2021 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 3,3 mg/l 

đến 5,5 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, OX5. 

Bảng 2. Kết quả dự báo thông số DO các trạm đến ngày 24/06/2021 

Đơn vị: mg/l 
TT Trạm 18/06 19/06 20/06 21/06 22/06 23/06 24/06 

1 OX1 4,9 5,0 5,0 5,1 4,9 4,8 4,6 

2 OX2 4,5 4,5 4,6 4,6 4,5 4,3 4,2 

3 OX3 4,6 4,7 4,7 4,8 4,6 4,5 4,3 

4 OX4 3,6 3,6 3,7 3,7 3,6 3,4 3,3 



Dự án: Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Ô Môn – Xà No, phục vụ 

lấy nước sản xuất nông nghiệp 
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TT Trạm 18/06 19/06 20/06 21/06 22/06 23/06 24/06 

5 OX5 4,1 4,1 4,2 4,2 4,1 3,9 3,8 

6 OX6 3,9 3,9 4,0 4,0 3,9 3,7 3,6 

7 OX7 4,5 4,5 4,6 4,6 4,5 4,3 4,2 

8 OX8 3,9 3,9 4,0 4,0 3,9 3,7 3,6 

9 OX9 4,6 4,6 4,7 4,7 4,6 4,4 4,3 

10 OX10 4,3 4,3 4,4 4,4 4,3 4,1 4,0 

11 OX11 4,6 4,7 4,7 4,8 4,6 4,5 4,3 

12 OX12 4,8 4,8 4,9 4,9 4,8 4,6 4,5 

13 OX13 5,3 5,4 5,4 5,5 5,3 5,2 5,0 

b) Chỉ tiêu BOD5 

 

Hình 20. Giá trị BOD5 dự báo 

Dự báo BOD5 trong 7 ngày tiếp theo biến 

đổi từ 1,3 mg/l đến 4,6 mg/l. Một số điểm 

có giá trị BOD ở mức cao như OX4, OX5, 

OX7, OX8 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 24/06/2021 

Đơn vị: mg/l 

TT Trạm 18/06 19/06 20/06 21/06 22/06 23/06 24/06 

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

2 OX2 2,6 2,5 2,4 2,3 2,4 2,5 2,6 

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

4 OX4 2,8 2,7 2,6 2,5 2,6 2,7 2,8 

5 OX5 2,7 2,6 2,5 2,4 2,5 2,6 2,7 

6 OX6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,3 2,4 2,5 

7 OX7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,4 4,5 4,6 

8 OX8 3,9 3,8 3,7 3,6 3,7 3,8 3,9 

9 OX9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,6 2,7 2,8 

10 OX10 4,6 4,5 4,4 4,3 4,4 4,5 4,6 

11 OX11 2,3 2,2 2,1 2,0 2,1 2,2 2,3 

12 OX12 2,6 2,5 2,4 2,3 2,4 2,5 2,6 

13 OX13 1,6 1,5 1,4 1,3 1,4 1,5 1,6 

c) Chỉ tiêu COD 



Dự án: Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Ô Môn – Xà No, phục vụ 
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Hình 21. 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 2,1 mg/l đến 7,6 mg/l. Một số 

khu vực có giá trị COD cao như OX4, 

OX5, OX7, OX8, và 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 24/06/2021 

Đơn vị: mg/l 

TT Trạm 18/06 19/06 20/06 21/06 22/06 23/06 24/06 

1 OX1 4,8 4,6 4,4 4,3 4,4 4,6 4,8 

2 OX2 4,3 4,1 3,9 3,8 3,9 4,1 4,3 

3 OX3 4,3 4,1 3,9 3,8 3,9 4,1 4,3 

4 OX4 4,7 4,5 4,4 4,2 4,4 4,5 4,7 

5 OX5 4,4 4,3 4,1 3,9 4,1 4,3 4,4 

6 OX6 4,1 3,9 3,8 3,6 3,8 3,9 4,1 

7 OX7 7,6 7,4 7,3 7,1 7,3 7,4 7,6 

8 OX8 6,4 6,3 6,1 5,9 6,1 6,3 6,4 

9 OX9 4,7 4,6 4,4 4,2 4,4 4,6 4,7 

10 OX10 7,6 7,4 7,3 7,1 7,3 7,4 7,6 

11 OX11 3,8 3,6 3,4 3,3 3,4 3,6 3,8 

12 OX12 4,3 4,1 3,9 3,8 3,9 4,1 4,3 

13 OX13 2,6 2,4 2,3 2,1 2,3 2,4 2,6 

d) Chỉ tiêu NH4
+
 

 

Hình 22. Giá trị NH4
+
 dự báo  

Giá trị NH4
+
 dự báo biến đổi từ 0,06 đến 

0,28 mg/l, thấp hơn so với các kỳ dự báo 

trước. Một số khu vực có giá trị NH4
+
 cao 

như OX4, OX5, OX7, OX8, và OX10.  

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 24/06/2021 

Đơn vị: mg/l 

TT Trạm 18/06 19/06 20/06 21/06 22/06 23/06 24/06 

1 OX1 0,13 0,12 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 

2 OX2 0,12 0,12 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11 

3 OX3 0,14 0,14 0,13 0,12 0,12 0,12 0,13 



Dự án: Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Ô Môn – Xà No, phục vụ 
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TT Trạm 18/06 19/06 20/06 21/06 22/06 23/06 24/06 

4 OX4 0,19 0,19 0,18 0,17 0,17 0,17 0,18 

5 OX5 0,22 0,21 0,21 0,20 0,20 0,20 0,21 

6 OX6 0,28 0,27 0,27 0,26 0,25 0,26 0,27 

7 OX7 0,27 0,27 0,26 0,26 0,25 0,26 0,26 

8 OX8 0,26 0,25 0,25 0,24 0,23 0,24 0,25 

9 OX9 0,15 0,15 0,14 0,13 0,13 0,13 0,14 

10 OX10 0,24 0,24 0,23 0,23 0,22 0,23 0,23 

11 OX11 0,10 0,10 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 

12 OX12 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,07 

13 OX13 0,10 0,09 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08 

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 cao ở khu vực phía trên thuộc TP. Cần 

Thơ, và  u 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. 

  

Hình 23. Lan truyền ô nhiễm NH4
+
 và BOD5 trong kỳ dự báo 

5 Các khuyến nghị, cảnh báo 

Trong kỳ quan trắc ngày 11/06/2021, kết quả quan trắc cho thấy hàm lượng 

clorua, TSS và coliform giảm nhẹ, các thành phần khác thay đổi không đáng kể so với 

kỳ thực đo trước. 

Tại kỳ quan trắc chưa ghi nhận ô nhiễm hữu cơ ở hầu hết các vị trí, tuy nhiên 

nguồn nước tại các vị trí quan trắc cho thấy bắt đầu có sự ô nhiễm dinh dượng với 

nhiều vị trí có hàm lượng amoni, nitrite vượt chuẩn QCVN08. Các trạm OX04, OX05 



Dự án: Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Ô Môn – Xà No, phục vụ 
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và OX09 có hàm lượng amoni và nitrite đều vượt chuẩn và hàm lượng 2 thông số này 

cũng đã vượt chuẩn 2 kỳ liên tiếp. Nguồn nước cũng có nhiều vị trí có hàm lượng 

coliform cao 

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, khu vực sau các cống đóng 

ngăn mặn khu vực huyện Gò Quao tỉnh Kiên  iang như OX8, chất lượng nước xấu 

hơn khu vực các trạm còn lại. 

Đề nghị cần cảnh báo các địa phương trong vùng về thực trạng ô nhiễm NH4, 

phải có biện pháp xử lý nếu lấy nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt, cẩn trọng trong nuôi 

trồng thủy sản do nguy cơ dịch bệnh. 

6 Nguồn tài liệu tham khảo 

[1]. Báo cáo tổng kết công tác nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang, 

Kiên Giang, Cần Thơ năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021. 

[2]. Lịch gieo trồng và kế hoạch gieo trồng năm 2020-2021 của các tỉnh Hậu Giang, 

Kiên Giang, Cần Thơ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Chủ nhiệm dự án: Nguyễn Thu Hà ĐT: 0944.117.261 

 

  



 

Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam  1 

 

BÁO CÁO KỲ 19 

ĐỢT ĐO NGÀY 11/06/2021 

DỰ BÁO 18/06 – 24/06/2021 


