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KS. Công nghệ MT

Lập báo cáo

7

Trần Thị Kim Khánh

ThS. Khoa học MT

Lập báo cáo

8

Lê Hữu Tâm

ThS. Quản lý MT

Lấy mẫu

9

Lê Công Thành

ThS. Khoa học MT

Lấy mẫu

10 Nguyễn Chơn Nhật

CN. Môi trƣờng

Lấy mẫu

11 Phạm Thị Thuý Hằng

KS. Công nghệ MT

Lấy mẫu

12 Hoàng Thị Ngọc Mai

KS. Công nghệ MT

Phân tích

13 Vũ Thị Thúy Hằng

CN. Khoa học MT

Phân tích

14 Trần Ngọc Yến Nhi

CN. Môi trƣờng

Phân tích

15 Võ Huệ Liên

CN. Kinh tế - MT

Phân tích

16 Bùi Thu Thảo

CN. Hóa thực phẩm

Phân tích

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị
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CHƢƠNG I. MỞ ĐẦU
1.1. Căn cứ thực hiện nhiệm vụ
- Luật Bảo vệ môi trƣờng Việt Nam ngày 23 tháng 6 năm 2014;
- Thông tƣ số 19/2013/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2013 của Bộ Tài
nguyên và Môi trƣờng về việc quy định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nƣớc dƣới
đất;
- Thông tƣ số 21/2012/TT-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài
nguyên và Môi trƣờng về việc quy định đảm bảo chất lƣợng và kiểm soát chất
lƣợng trong quan trắc môi trƣờng;
- Thông tƣ số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01 tháng 9 năm 2017 của của Bộ
Tài nguyên và Môi trƣờng về việc Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi
trƣờng;
- Thông tƣ số 39/2016/TT-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài
nguyên và Môi trƣờng về việc Quy định kỹ thuật quan trắc và điều tra khảo sát
xâm nhập mặn;
- Thông tƣ số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2015 của Bộ Tài
nguyên và Môi trƣờng về báo cáo hiện trạng môi trƣờng, bộ chỉ thị môi trƣờng và
quản lý số liệu quan trắc môi trƣờng;
- Quyết định số 3364/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2016 của UBND
tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt đề án Xây dựng mạng lƣới quan trắc Tài nguyên
và Môi trƣờng tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030;
- Quyết định số 252/QĐ-STNMT ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Sở Tài
nguyên và Môi trƣờng tỉnh Quảng Trị về việc giao nhiệm vụ Quan trắc tài nguyên
và môi trƣờng tỉnh Quảng Trị năm 2021;
- Các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia, Quốc tế hiện hành và các
văn bản hƣớng dẫn kỹ thuật thực hiện quan trắc của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng
ban hành.
1.2. Phạm vi, thời gian và nội dung thực hiện của nhiệm vụ
Trên cơ sở nhiệm vụ đƣợc giao, quý II năm 2021 Trung tâm Quan trắc Tài
nguyên và Môi trƣờng đã chủ động lập kế hoạch, thực hiện Quan trắc các thành
phần môi trƣờng tại phạm vi 9 huyện, thị xã, thành phố. Cụ thể nhƣ sau:
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* Tần suất quan trắc trong quý II:
- Môi trƣờng không khí xung quanh – độ rung – tiếng ồn:
+ Quan trắc điểm nền: 03 đợt.
+ Quan trắc điểm tác động: 01 đợt.
- Môi trƣờng nƣớc sông:
+ Quan trắc điểm nền: 03 đợt;
+ Quan trắc điểm tác động: 01 đợt.
+ Xâm nhập mặn với tần suất: 01 đợt/tuần (12 lần/đợt: Chế độ đo 2 giờ/lần).
- Môi trƣờng nƣớc hồ: 01 đợt.
- Môi trƣờng nƣớc biển ven bờ:
+ Quan trắc điểm nền: 01 đợt.
+ Quan trắc tác động: 01 đợt.
+ Quan trắc đột biến: 03 đợt.
- Môi trƣờng nƣớc dƣới đất: 01 đợt.
- Môi trƣờng nƣớc thải đô thị: 01 đợt.
- Tài nguyên nƣớc dƣới đất: 01 đợt.
- Tài nguyên nƣớc mặt: 01 đợt.
* Số lƣợng vị trí và tổng số mẫu quan trắc trong quý II năm 2021:
- Môi trƣờng không khí xung quanh - tiếng ồn - độ rung: 25 vị trí quan trắc
với số mẫu là 29 mẫu (06 mẫu nền và 23 mẫu tác động) + 03 mẫu QC;
- Môi trƣờng nƣớc sông: 32 vị trí quan trắc với số mẫu là 46 mẫu (21 mẫu nền
và 25 mẫu tác động) + 05 mẫu (QC); Quan trắc xâm nhập mặn tại 14 vị trí (04
điểm sông Thạch Hãn, 04 điểm thuộc sông Hiếu, 03 điểm thuộc sông Bến Hải, 03
điểm thuộc sông Sa Lung), với tổng số 6552 mẫu + 39 mẫu QC
- Môi trƣờng nƣớc hồ: 10 vị trí quan trắc với số mẫu là 10 mẫu + 01 mẫu QC;
- Môi trƣờng nƣớc biển ven bờ: 08 vị trí quan trắc với số mẫu là 24 mẫu (16
mẫu tác động, 02 mẫu nền và 06 mẫu quan trắc đột biến) + 02 mẫu QC;
- Môi trƣờng nƣớc dƣới đất: 25 vị trí quan trắc với số mẫu là 25 mẫu + 02
mẫu (QC);
- Môi trƣờng nƣớc thải đô thị: 11 vị trí quan trắc với số mẫu là 11 mẫu + 01
mẫu (QC);
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị
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- Tài nguyên nƣớc dƣới đất: 08 vị trí.
- Tài nguyên nƣớc mặt: 06 vị trí.
Bảng 1.1. Thời gian và đối tượng thực hiện quan trắc quý II năm 2021
STT

1

2

Thời gian thực
hiện quan trắc
Tháng 4:
12 – 20/4/2021
Tháng 5:
07 – 29/5/2021
Tháng 6:
07 – 26/6/2021

3

01 đợt/tuần vào các
tháng 4, 5, 6 năm
2021

Số mẫu
quan trắc

Đối tƣợng quan trắc

59

Môi trƣờng nền nƣớc sông, nền
không khí, nƣớc dƣới đất, tài nguyên
nƣớc dƣới đất

125

Môi trƣờng nền và tác động nƣớc
sông, nền và tác động không khí,
nƣớc hồ, nƣớc biển ven bờ, nƣớc thải

28

Môi trƣờng nền nƣớc sông, nền
không khí

6.591

Quan trắc xâm nhập mặn

- Đơn vị theo dõi, giám sát và phối hợp thực hiện: Chi cục bảo vệ môi
trƣờng Quảng Trị; Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng các huyện, thị xã, thành phố.
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CHƢƠNG II. GIỚI THIỆU CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC
2.1. Tổng quan địa điểm, vị trí quan trắc
Theo quyết định số 252/QĐ-STNMT ngày 26 tháng 1 năm 2021 của Sở Tài
nguyên và Môi trƣờng Quảng Trị thì địa điểm thực hiện trên địa bàn 9 huyện, thị
xã, thành phố với tổng 162 vị trí quan trắc và đƣợc cụ thể nhƣ sau:
+ Thành phố Đông Hà có 25 vị trí quan trắc.
+ Thị xã Quảng Trị có 9 vị trí quan trắc.
+ Huyện Hải Lăng có 25 vị trí quan trắc.
+ Huyện Triệu Phong có 12 vị trí quan trắc.
+ Huyện Gio Linh có 24 vị trí quan trắc.
+ Huyện Vĩnh Linh có 31 vị trí quan trắc.
+ Huyện Cam Lộ có 10 vị trí quan trắc.
+ Huyện Đakrong có 7 vị trí quan trắc.
+ Huyện Hƣớng Hoá có 19 vị trí quan trắc.
Mô tả vị trí quan trắc: Bản đồ, vị trí, ký hiệu, kiểu quan trắc, tọa độ, đặc điểm
khu vực lấy mẫu đƣợc trình bày chi tiết tại phụ lục 1 và phụ lục 2 đính kèm.
Kiểu quan trắc: Quan trắc môi trƣờng tác động/quan trắc môi trƣờng
nền/quan trắc chất phát thải.
2.2. Danh mục các thông số quan trắc theo đợt
Các thành phần tài nguyên và môi trƣờng, số lƣợng mẫu, tần suất lấy mẫu
đƣợc thực hiện theo Quyết định giao nhiệm vụ số 252/QĐ-STNMT ngày 26 tháng
1 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng Quảng Trị.
Danh mục thành phần, thông số quan trắc đƣợc trình bày chi tiết tại phụ lục 3.
2.3. Danh mục thiết bị quan trắc hiện trƣờng và thiết bị phòng thí nghiệm
Danh mục các thiết bị quan trắc hiện trƣờng và thiết bị phòng thí nghiệm
đƣợc trình bày chi tiết tại phụ lục 4.
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2.4. Phƣơng pháp lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu
Danh mục phƣơng pháp lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu đƣợc trình
bày chi tiết tại phụ lục 5.
2.5. Danh mục phƣơng pháp đo tại hiện trƣờng và phân tích ở phòng thí nghiệm
Toàn bộ các hoạt động quan trắc đều tuân thủ theo các quy định nhƣ thông tƣ
số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi
trƣờng về việc Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trƣờng, thông tƣ số
39/2016/TT-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi
trƣờng về việc Quy định kỹ thuật về quan trắc và điều tra khảo sát xâm nhập mặn;
các tiêu chuẩn Việt Nam hoặc quốc tế hiện hành. Các tiêu chuẩn, phƣơng pháp thử
trƣớc khi áp dụng đã đƣợc khảo sát giá trị sử dụng của phƣơng pháp gồm các yếu
tố nhƣ: Sự phù hợp với các đặc trƣng thiết bị, độ lặp lại, độ tái lặp, độ chệch,
khoảng tuyến tính. Danh mục các phƣơng pháp đo hiện trƣờng và phân tích trong
phòng thí nghiệm đƣợc trình bày chi tiết tại phụ lục 6 và phụ lục 7.
2.6. Công tác QA/QC trong quan trắc
Công tác QA/QC trong quan trắc đƣợc trình bày chi tiết tại phụ lục 8.
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CHƢƠNG III. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC
3.1. Chất lƣợng môi trƣờng không khí
3.1.1. Chất lượng môi trường nền
Kết quả quan trắc chất lƣợng môi trƣờng không khí, tiếng ồn, độ rung tại
trạm khí tƣợng Đông Hà (KQG1) và thôn Tà Ri - xã Húc (KN5) quý II năm 2021
cho thấy: Tất cả các thông số thực hiện quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép
theo QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT và QCVN
27:2010/BTNMT. Cụ thể đối với các thông số quan trắc nhƣ sau:
a/ Độ ồn
Chất lƣợng môi trƣờng nền không khí trong quý II năm 2021 chƣa có dấu
hiệu ô nhiễm tiếng ồn. Tại 02 vị trí KQG1, KN5 có kết quả dao động lần lƣợt từ
65,5 – 68,2 dB(A) và 64,7 – 65,1 dB(A), nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN
26:2010/BTNMT, biểu đồ so sánh 3.1.

Biểu đồ 3.1. Độ ồn môi trường nền quý II năm 2021
b/ Bụi lơ lửng
Kết quả quan trắc bụi lơ lửng trong quý II năm 2021 tại 02 vị trí KQG1, KN5
có kết quả dao động lần lƣợt từ 129 – 180 µg/m3 và 52 – 134 µg/m3 và nằm trong
giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT, biểu đồ so sánh 3.2.

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị

6

Báo cáo Kết quả Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị quý II năm 2021

Biểu đồ 3.2. Bụi lơ lửng môi trường nền quý II năm 2021
c/ Nồng độ khí độc
Kết quả phân tích nồng độ khí độc trong quý II năm 2021 tại 02 vị trí quan
trắc đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT. Cụ thể:
Thông số NO2 dao động từ 16 - 26 µg/m3, thông số SO2 dao động từ <LOD – 23
µg/m3. và thông số CO dao động từ <LOD – 2371 µg/m3, biểu đồ so sánh 3.3.

Biểu đồ 3.3. Nồng độ khí SO2, NO2 môi trường nền quý II năm 2021
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị
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d/ Độ rung
Kết quả quan trắc độ rung quý II năm 2021 tại hai vị trí KN5 (thôn Tà Ri, xã
Húc) và KQG1 (trạm khí tƣợng Đông Hà) qua 3 tháng quan trắc đều < 60 dB, nằm
trong giới hạn cho phép theo QCVN 27:2010/BTNMT.
Tóm lại: Chất lƣợng môi trƣờng nền (không khí, độ ồn, độ rung) tại 02 điểm
quan trắc chƣa có dấu hiệu bị tác động và ô nhiễm. Kết quả quan trắc giữa quý II
năm 2020 và quý II năm 2021 tƣơng đối ổn định. Tất cả các thông số thực hiện
quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT (đối với
bụi, khí độc), QCVN 26:2010/BTNMT (đối với độ ồn) và QCVN
27:2010/BTNMT (đối với độ rung). Kết quả quan trắc chất lƣợng môi trƣờng nền
khá ổn định và chƣa chịu các tác động lớn từ các hoạt động phát triển KTXH của
địa phƣơng.
3.1.2. Chất lượng môi trường tác động
Kết quả quan trắc chất lƣợng môi trƣờng không khí quý II năm 2021 cho
thấy: Phần lớn các thông số thực hiện quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép
theo

QCVN

05:2013/BTNMT,

QCVN

26:2010/BTNMT

và

QCVN

27:2010/BTNMT. Riêng đối với thông số độ ồn và bụi lơ lửng tại một số vị trí
thuộc tuyến giao thông chính nhƣ trung tâm thị trấn, ngã ba chợ, QL1A, QL9 có
kết quả vƣợt giới hạn theo QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT.
Cụ thể đối với các thông số quan trắc nhƣ sau:
a/ Độ ồn
Kết quả quan trắc độ ồn quý II năm 2021 cho thấy: Có 2/23 vị trí quan trắc
vào tháng 5 vƣợt giới giới hạn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT là thị trấn
Hồ Xá (K30) và thị trấn Bến Quan (K31). Bên cạnh đó, các vị trí nằm trên các trục
giao thông chính của QL 1A, QL 9 nhƣ đƣờng về chợ Diên Sanh (K14), thị trấn Ái
Tử (K20) có độ ồn cao hơn so với các vị trí còn lại. Nguyên nhân là do ảnh hƣởng
bởi các phƣơng tiện lƣu thông lớn và liên tục, biểu đồ so sánh 3.4.
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Biểu đồ 3.4. Độ ồn môi trường tác động quý II năm 2021
Đánh giá: So với cùng kỳ năm 2020, kết quả quan trắc độ ồn có sự tƣơng
đồng, phần lớn đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT.
Ngoại trừ các điểm nằm trên các trục giao thông chính QL1A, QL9, trung tâm các
thị trấn có độ ồn vƣợt giới hạn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT do ảnh
hƣởng bởi các phƣơng tiện lƣu thông lớn và liên tục, biểu đồ so sánh 3.5.

Biểu đồ 3.5. Biến động độ ồn giữa quý II năm 2020 và năm 2021

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị
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b/ Bụi lơ lửng
Kết quả quan trắc bụi lơ lửng quý II năm 2021 cho thấy: Có 3/23 vị trí vƣợt
giới hạn cho phép theo QCVN 05-2013/BTNMT, tập trung chủ yếu tại các điểm
nhƣ thị trấn Ái Tử (K20); phƣờng 4, TP Đông Hà – trên trục quốc lộ 9 (K6); phía
Tây Khu kinh tế Đông Nam (K2), biểu đồ so sánh 3.6.

Biểu đồ 3.6. Độ bụi môi trường tác động quý II năm 2021
Đánh giá: So với cùng kỳ năm 2020, kết quả quan trắc bụi lơ lửng có xu
hƣớng giảm vào quý II năm 2021. Riêng tại 3 vị trí K20, K6, K65 vƣợt giới hạn
cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT vào quý II năm 2021 là do tại thời điểm
quan trắc, số lƣợng các phƣơng tiện lƣu thông lớn kết hợp với thời tiết nắng nóng,
gió Tây Nam thổi mạnh cuốn theo bụi ở mặt đƣờng là nguyên nhân dẫn đến các vị
trí này có kết quả vƣợt giới hạn quy chuẩn quy định, biểu đồ so sánh 3.7.

Biểu đồ 3.7. Biến động độ bụi giữa quý II năm 2020 và năm 2021
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị
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c/ Nồng độ khí độc
Kết quả quan trắc môi trƣờng không khí quý II năm 2021 cho thấy: Nồng độ
khí độc tại các vị trí đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN
05:2013/BTNMT. Tuy nhiên, tại các điểm thuộc trục đƣờng giao thông chính nồng
độ khí độc có phần cao hơn so với các vị trí khác, điều này chủ yếu do ảnh hƣởng
từ khí thải của các phƣơng tiện giao thông, biểu đồ so sánh 3.8.

Biểu đồ 3.8. Nồng độ khí NO2, SO2 môi trường tác động quý II năm 2021
Đánh giá: So với cùng kỳ năm 2020, nồng độ khí độc trong môi trƣờng
không khí tƣơng đối ổn định và ít có sự biến động, biểu đồ so sánh 3.9.

Biểu đồ 3.9. Biến động NO2, SO2 giữa quý II năm 2020 và năm 2021
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị
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d/ Độ rung
Kết quả quan trắc độ rung quý II năm 2021 cho thấy: Độ rung tại các vị trí
đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 27:2010/BTNMT. Tại các vị trí
thuộc các tuyến đƣờng có mật độ giao thông lƣu thông lớn nhƣ thị trấn Gio Linh
(K24), thị trấn Gio Linh (K24), Thị trấn Ái Tử (K20), Cửa khẩu La Lay (K55),
điểm khai thác đá Tân Lâm (K42) độ rung có phần cao hơn so với các vị trí khác
do ảnh hƣởng chủ yếu từ các phƣơng tiện giao thông trọng tải lớn lƣu thông qua
các tuyến đƣờng thuộc khu vực quan trắc, biểu đồ so sánh 3.10.

Biểu đồ 3.10. Độ rung môi trường tác động quý II năm 2021
Đánh giá: So với quý II năm 2020, độ rung tại các vị trí quan trắc có xu
hƣớng tăng về cả giá trị lẫn số lƣợng vị trí và nằm trong giới hạn cho phép theo
QCVN 27:2010/BTNMT. Ở những khu vực có mật độ giao thông lƣu thông lớn và
liên tục, độ rung có phần cao hơn các vị trí khác, biểu đồ so sánh 3.11.

Biểu đồ 3.11. Biến động độ rung giữa quý II năm 2020 và năm 2021
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị

12

Báo cáo Kết quả Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị quý II năm 2021

Tóm lại: Kết quả quan trắc môi trƣờng tác động không khí giữa quý II năm
2020 và năm 2021 có sự biến động không lớn, tƣơng đối ổn định, chƣa có dấu hiệu
ô nhiễm khí độc và độ rung. Riêng thông số độ ồn và bụi lơ lửng tại một số vị trí
thuộc các trục giao thông chính nhƣ QL1, QL9, phía Tây khu kinh tế Đông Nam,
có dấu hiệu vƣợt giới hạn cho phép do đây là những khu vực tập trung các phƣơng
tiện lƣu thông với mật độ lớn, liên tục kết hợp với thời tiết nắng nóng kéo dài, gió
Tây Nam thổi mạnh cuốn bụi vào môi trƣờng không khí.
3.2. Chất lƣợng môi trƣờng nƣớc sông
3.2.1. Môi trường nền
Kết quả quan trắc chất lƣợng nƣớc môi trƣờng nền nƣớc sông quý II năm
2021 cho thấy: Hầu hết các thông số thực hiện quan trắc nằm trong giới hạn cho
phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A2), đảm bảo sử dụng nƣớc cho mục
đích sinh hoạt khi áp dụng các công nghệ xử lý thích hợp. Ngoại trừ thông số TSS,
Fe, E.coli tại vị trí SP1 (xã Xi – gần đồn Biên Phòng 617 – Sông Sê Pôn) và mật
độ E.coli tại vị trí TH1-1 (Điểm tại khu vực xã A Bung – Sông Đakrông) vƣợt giới
hạn A2. Cụ thể đối với các thông số quan trắc nhƣ sau:
a/ Các thông số hoá lý (nhiệt độ, pH, TSS)
Kết quả quan trắc các thông số hoá lý (nhiệt độ, pH, TSS) của môi trƣờng
nền nƣớc sông quý II năm 2021 tại hầu hết các vị trí đều nằm trong giới hạn cho
phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A2). Nhiệt độ tại các vị trí dao động
từ 22,9 – 27,8 oC, yếu tố nhiệt độ sẽ thay đổi tùy thuộc vào vị trí, thời gian và thời
tiết tại thời điểm quan trắc. Giá trị pH dao động từ 6,2 – 8,1. Riêng thông số TSS
tại vị trí SP1 (xã Xi – gần đồn Biên Phòng 617 – Sông Sê Pôn) vào tháng 4 và
tháng 5 vƣợt giới hạn A2 lần lƣợt là 4,7 và 4,3. Chất lƣợng nƣớc tại thời điểm này
không đáp ứng đƣợc cho mục đích sinh hoạt, biểu đồ so sánh 3.12 và 3.13.

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị
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Biểu đồ 3.12. Giá trị pH môi trường nền nước sông quý II năm 2021

Biểu đồ 3.13. Hàm lượng TSS môi trường nền nước sông quý II năm 2021
Đánh giá: So với cùng kỳ năm 2020, giá trị pH tại các vị trí quan trắc tƣơng
đối ổn định và nằm trong giới hạn A2 theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Tuy
nhiên tại sông Sê Pôn (SP1), hàm lƣợng TSS có xu hƣớng gia tăng từ vƣợt 2,5 lần
lên 4,7 lần vào quý II năm 2021. Chất lƣợng nƣớc tại thời điểm này không đáp ứng
đƣợc cho mục đích sinh hoạt, biểu đồ so sánh 3.14 và 3.15.

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị
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Biểu đồ 3.14. Biến động pH giữa quý II năm 2020 và năm 2021

Biểu đồ 3.15. Biến động TSS giữa quý II năm 2020 và năm 2021
b/ Các thông số DO, BOD5, COD
Kết quả quan trắc các thông số DO, BOD5, COD trong môi trƣờng nền nƣớc
sông quý II năm 2021 tại tất cả các vị trí quan trắc đều nằm trong giới hạn cho
phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A2) đảm bảo cấp đƣợc cho mục đích
sinh hoạt khi áp dụng các công nghệ xử lý thích hợp. Các thông số quan trắc trong
03 tháng của quý II tại các vị trí có sự biến động không lớn, thông số DO có kết
quả dao động từ 6 – 7,2 mg/l, thông số BOD5 có kết quả dao động từ 1,2 – 2,2
mg/l và thông số COD có kết quả dao động từ 4 – 13 mg/l, biểu đồ so sánh 3.16.

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị
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Biểu đồ 3.16. Nồng độ DO, BOD5, COD môi trường nền quý II năm 2021
Đánh giá: So với quý II năm 2020, kết quả phân tích các thông số DO,
BOD5, COD vào quý II năm 2021 tƣơng đối ổn định, tại các vị trí quan trắc ít có sự
biến động và đều nằm trong giới hạn A2 theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Điều
này cũng cho thấy, chất lƣợng nƣớc sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị chƣa có dấu
hiệu ô nhiễm DO, BOD5, COD, cũng nhƣ chƣa chịu các tác động lớn do hoạt động
phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng.
c/ Các thông số dinh dưỡng (NH4-N, NO3-N, PO4-P)
Kết quả quan trắc nồng độ các chất dinh dƣỡng (NH4-N, NO3-N, PO4-P)
trong môi trƣờng nền nƣớc sông quý II năm 2021 ít có sự biến động và đều nằm
trong giới hạn A2 theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Đảm bảo mục đích cấp nƣớc
sinh hoạt nhƣng phải áp dụng biện pháp xử lý thích hợp. Thông số PO4-P có kết
quả dao động từ <LOD – 0,03 mg/l; thông số NH4-N có kết quả dao động từ 0,05
– 0,22 mg/l; thông số NO3-N có kết quả dao động từ <LOD – 0,58 mg/l. Tại vị trí
BH1QG1 (Tại trạm thủy văn Gia Vòng, Vĩnh Trƣờng, Gio Linh), NO3-N có giá trị
lớn nhất là 0,58 mg/l vào tháng 6, kết quả phân tích này có phần cao hơn so với các
vị trí khác và cao hơn so với thời điểm quan trắc tháng 4 và tháng 5, biểu đồ so
sánh 3.17.

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị
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Biểu đồ 3.17. Nồng độ NO3-N môi trường nền nước sông quý II năm 2021
Đánh giá: So với quý II năm 2020, kết quả quan trắc các thông số NH4-N,
NO3-N, PO4-P ít có sự biến động, tƣơng đối ổn định và đều nằm trong giới hạn A2
theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Điều này cho thấy, chất lƣợng môi trƣờng nền
nƣớc sông chƣa có dấu hiệu ô nhiễm các chất dinh dƣỡng nitơ và photpho, biểu đồ
so sánh 3.18.

Biểu đồ 3.18. Biến động NO3-N giữa quý II năm 2020 và năm 2021

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị
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d/ Thông số tổng Fe tan
Kết quả quan trắc nồng độ tổng Fe tan trong môi trƣờng nền nƣớc sông quý
II năm 2021 dao động từ <LOD – 1,21 (mg/l), phần lớn các vị trí đều nằm trong
giới hạn A2 theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Ngoại trừ vị trí SP1 vào tháng 4
vƣợt 1,2 lần, biểu đồ so sánh 3.19.

Biểu đồ 3.19. Nồng độ tổng Fe tan môi trường nền nước sông quý II năm 2021
Đánh giá: So với quý II năm 2020, kết quả quan trắc tổng Fe tan tại phần lớn
các vị trí có sự biến động không lớn và đều nằm trong giới hạn A2 theo QCVN 08MT:2015/BTNMT. Ngoại trừ vị trí SP1 vƣợt 1,2 lần vào tháng 4 năm 2021, biểu
đồ so sánh 3.20.

Biểu đồ 3.20. Biến động tổng Fe tan giữa quý II năm 2020 và năm 2021
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị
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e/ Các thông số vi sinh vật (Coliform, E.coli)
Kết quả quan trắc mật độ vi sinh vật (Coliform, E.coli) trong môi trƣờng nền
nƣớc sông quý II năm 2021 cho thấy:
- Đối với thông số Coliform: Tại các vị trí quan trắc có mật độ dao động từ
43 – 2100 MNP/100ml, nằm trong giới hạn A2 theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT,
biểu đồ so sánh 3.21.
- Đối với thông số E.coli: Tại hầu hết các vị trí quan trắc có kết quả nằm
trong giới hạn A2 theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT, mật độ dao động từ 9 – 110
MNP/100ml. Riêng tại vị trí TH1-1 (khu vực xã A Bung) vƣợt 1,8 lần giới hạn A2
vào tháng 4 và vị trí SP1(...) vƣợt 2,2 lần vào tháng 5 so vớ giới hạn A2, biểu đồ so
sánh 3.22.

Biểu đồ 3.21. Mật độ Coliform môi trường nền nước sông quý II năm 2021

Biểu đồ 3.22. Mật độ E.coli môi trường nền nước sông quý II năm 2021
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị
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Đánh giá: So với quý II năm 2020, kết quả quan trắc mật độ Coliform quý II
năm 2021 tƣơng đối ổn định và nằm trong giới hạn A2 theo QCVN 08MT:2015/BTNMT, tuy nhiên tại vị trí SP1 năm 2021 có xu hƣớng gia tăng so với
cùng kỳ năm 2020. Riêng mật độ E.coli quý II năm 2020, tại vị trí TH1-1 (khu vực
xã A Bung) thuộc sông Thạch Hãn có kết quả phân tích vƣợt 4,6 lần giới hạn A2
và giảm mạnh vào quý II năm 2021, tuy nhiên vẫn vƣợt giới hạn cho phép. Vì vậy,
cần áp dụng các biện pháp xử lý thích hợp khi sử dụng nƣớc cho các mục đích
khác nhau tại các vị trí này, biểu đồ so sánh 3.23 và 3.24.

Biểu đồ 3.23. Biến động mật độ Coliform giữa quý II năm 2020 và năm 2021

Biểu đồ 3.24. Biến động mật độ E.coli giữa quý II năm 2020 và năm 2021
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị
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f/ Thông số Florua, dầu mỡ khoáng, hợp chất bảo vệ thực vật nhóm Clo
Kết quả quan trắc thông số Florua, dầu mỡ khoáng, HCBVTV nhóm Clo
trong môi trƣờng nền nƣớc sông quý II năm 2021 có sự tƣơng đồng với quý II năm
2020. Các kết quả phân tích đều nằm trong giới hạn A2 theo QCVN 08MT:2015/BTNMT.
Tóm lại: So với quý II năm 2020, kết quả quan trắc chất lƣợng nƣớc môi
trƣờng nền nƣớc sông quý II năm 2021 có sự biến động không lớn. Các thông số
quan trắc phần lớn nằm trong giới hạn A2 theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT, đảm
bảo cấp đƣợc cho sinh hoạt khi áp dụng các công nghệ xử lý thích hợp. Vào tháng
4 và tháng 5 năm 2021, các thông số TSS, Fe, E.coli tại khu vực xã Xi – Sông Sê
pôn và E.coli tháng 4 tại khu vực xã A Bung – Sông Thạch Hãn có kết quả vƣợt
giới hạn A2 nên chất lƣợng nƣớc tại giai đoạn này chỉ đáp ứng đƣợc cho mục đích
tƣới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích thấp hơn.
3.2.2. Môi trường tác động
Kết quả quan trắc các thông số chất lƣợng môi trƣờng tác động nƣớc sông
quý II năm 2021 phần lớn đều nằm trong giới hạn A2 theo QCVN 08MT:2015/BTNMT. Ngoại trừ thông số TSS và mật độ E.coli có kết quả vƣợt giới
hạn A2; vƣợt 1,1 – 1,4 lần đối với TSS; vƣợt 1,4 – 3 lần đối với mật độ E.coli. Các
thông số này vƣợt giới hạn tập trung chủ yếu tại các lƣu vực sông Sê Pôn,
Sêpănghiêng, Cánh Hòm và Thạch Hãn. Cụ thể đối với các thông số quan trắc nhƣ
sau:
a/ Các thông số hoá lý (nhiệt độ, pH, TSS,)
Kết quả quan trắc các thông số hoá lý (nhiệt độ, TSS, pH) của môi trƣờng
tác động nƣớc sông quý II năm 2021 tại phần lớn các vị trí đều nằm trong giới hạn
A2 theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Đối với thông số nhiệt độ tại các vị trí dao
động từ 23,1 – 32,3oC; yếu tố nhiệt độ sẽ thay đổi tùy thuộc vào vị trí, thời gian và
thời tiết tại thời điểm quan trắc. Đối với giá trị pH tại các vị trí tƣơng đối ổn định
và đều nằm trong khoảng giới hạn A2, dao động từ 6,1 – 8,2, biểu đồ so sánh 3.25.
Đối với thông số TSS: Có 4/25 vị trí quan trắc tại các hệ thống sông Thạch
Hãn (TH7), sông Cánh Hòm (CH1), sông Sêpôn (SP2, SP3), vƣợt từ 1,4 – 4 lần
giới hạn A2 theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Riêng vị trí SP2 và SP3 vƣợt 1,2
lần giới hạn B2, biểu đồ so sánh 3.26.
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị
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Biểu đồ 3.25. Giá trị pH môi trường tác động nước sông quý II năm 2021

Biểu đồ 3.26. Hàm lượng TSS môi trường tác động nước sông quý II năm 2021
Đánh giá: So với quý II năm 2020, giá trị pH tại các vị trí tƣơng đối ổn định
và ít có sự biến động, đảm bảo sử dụng cho mục đích sinh hoạt khi áp dụng công
nghệ xử lý phù hợp, biểu đồ so sánh 3.27.
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị
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Biểu đồ 3.27. Biến động pH giữa quý II năm 2020 và năm 2021
Đánh giá: So với quý II năm 2020, phần lớn tại các vị trí quan trắc hàm
lƣợng TSS tƣơng đối ổn định. Ngoại trừ một số điểm thuộc sông Sê pôn (SP2,
SP3), sông Thạch Hãn (TH7), sông Cánh Hòm (CH1) tăng đột biến và vƣợt giới
hạn A2 vào quý II năm 2021. Chất lƣợng nƣớc tại vị trí SP2, SP3 và TH7 vào thời
điểm quan trắc chỉ đáp ứng đƣợc cho mục đích tƣới tiêu, thủy lợi, biểu đồ so sánh
3.28.

Biểu đồ 3.28. Biến động TSS giữa quý II năm 2020 và năm 2021
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị
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b/ Các thông số DO, BOD5, COD
Kết quả quan trắc nồng độ DO, BOD5, COD trong môi trƣờng tác động
nƣớc sông quý II năm 2021 cho thấy: Thông số DO, BOD5, COD tại các vị trí quan
trắc đều nằm trong giới hạn A2 theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT.
- Thông số DO: Tại tất cả các vị trí quan trắc đều có kết quả nằm trong giới
hạn A2, dao động từ 5 – 6,6 mg/l. Những điểm thƣợng lƣu, khu vực miền núi và
khu vực hạ lƣu các sông, nồng độ ôxi hòa tan có phần cao hơn các điểm ở trung
lƣu.
- Thông số BOD5, COD: Tại tất cả các vị trí quan trắc đều có kết quả nằm
trong giới hạn A2, dao động từ 1,4 – 2,4 mg/l đối với BOD5, từ 4 – 13 mg/l đối với
COD. Tuy nhiên, tại một số điểm quan trắc trên sông Bến Hải, Cánh Hòm và Sê
Pôn có phần cao hơn các điểm khác. Các lƣu vực sông này chảy qua địa hình ít
dốc, tốc độ dòng chảy thấp, lƣu lƣợng nhỏ nên khả năng tự làm sạch của các lƣu
vực này thấp hơn so với các lƣu vực sông khác do đó sự gia tăng các thông số
BOD5, COD cũng nhƣ các chất ô nhiễm dễ xảy ra hơn so với các lƣu vực khác,
biểu đồ 3.29

Biểu đồ 3.29. Nồng độ DO, BOD5, COD môi trường tác động quý II năm 2021
Kết quả quan trắc môi trƣờng tác động nƣớc sông đối với các thông số DO,
BOD5, COD so với cùng kỳ 2020. Tất cả các vị trí quan trắc đều nằm trong giới
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị
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hạn A2 theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Điều này cũng cho thấy, chất lƣợng
nƣớc sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị chƣa có dấu hiệu ô nhiễm DO, BOD5, COD,
cũng nhƣ chƣa chịu các tác động lớn do hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của
địa phƣơng.
c/ Các thông số dinh dưỡng (NH4-N, NO3-N, PO4-P)
Nồng độ các chất dinh dƣỡng trong môi trƣờng tác động nƣớc sông quý II
năm 2021 tại tất cả các vị trí quan trắc đều nằm trong giới hạn A2 theo QCVN 08MT:2015/BTNMT.
- Thông số NH4-N: Tại tất cả các vị trí quan trắc, NH4-N có kết quả nằm
trong giới hạn A2 theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT, dao động từ 0,06 – 0,16
mg/l. Thống kê cũng cho thấy tại các vị trí quan trắc môi trƣờng nền nồng độ NH 4N đều thấp hơn đáng kể so với các điểm quan trắc môi trƣờng tác động. Điều này
cũng cho thấy các nguồn thải về phía hạ nguồn các lƣu vực sông đã có ảnh hƣởng
đến chất lƣợng nƣớc, biểu đồ so sánh 3.30.

Biểu đồ 3.30. Nồng độ NH4-N môi trường tác động nước sông quý II năm 2021
- Thông số PO4-P: Tại tất cả các vị trí quan trắc đều có kết quả nằm trong
giới hạn A2 theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT, dao động từ 0 – 0,05 mg/l.
- Thông số NO3-N: Kết quả quan trắc NO3-N tại tất cả các vị trí đều nằm
trong giới hạn A2 theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT, dao động từ 0,1 – 0,42 mg/l.
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị
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Biểu đồ 3.31. Nồng độ NO3-N môi trường tác động nước sông quý II năm 2021
Đánh giá: So với quý II năm 2020, kết quả quan trắc môi trƣờng tác động
nƣớc sông quý II năm 2021 tƣơng đối ổn định đối với các thông số dinh dƣỡng
(NH4-N, NO3-N, PO4-P). Tất cả các vị trí đều có kết quả nằm trong giới hạn A2
theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT, biểu đồ so sánh 3.32 và 3.33.

Biểu đồ 3.32. Biến động NH4-N giữa quý II năm 2020 và năm 2021
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị
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Biểu đồ 3.33. Biến động NO3-N giữa quý II năm 2020 và năm 2021
d/ Tổng Fe tan
Kết quả quan trắc nồng độ tổng Fe tan trong môi trƣờng tác động nƣớc sông
quý II năm 2021 tại tất cả các vị trí quan trắc đều nằm trong giới hạn A2 theo
QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Riêng tại các vị trí CH1, SH4QG2, VĐ2 có nồng độ
Fe tan cao hơn các vị trị còn lại, biểu đồ so sánh 3.34.

Biểu đồ 3.34. Nồng độ tổng Fe tan môi trường tác động nước sông quý II năm
2021
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị
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Đánh giá: So với quý II năm 2020, nồng độ tổng Fe tan có sự biến động tại
một số vị trí quan trắc nhƣ SH4QG2 tăng đột biến vào năm 2021, CH2 và SPA1
vƣợt giới hạn A2 vào năm 2020, có xu hƣớng giảm và nằm trong giới hạn A2 vào
năm 2021 theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT, chất lƣợng nƣớc tại thời điểm này
đảm bảo cho mục đích sinh hoạt khi áp dụng các công nghệ xử lý phù hợp, biểu đồ
so sánh 3.35.

Biểu đồ 3.35. Biến động tổng Fe tan giữa quý II năm 2020 và năm 2021
e/ Các thông số vi sinh vật
Kết quả quan trắc các thông số vi sinh vật trong môi trƣờng tác động nƣớc
sông quý II năm 2021 cho thấy:
- Đối với vi sinh vật Coliform: Tại tất cả các vị trí quan trắc, mật độ Coliform
nằm trong giới hạn A2 theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT, dao động từ 64 – 1500
MNP/100ml, biểu đồ so sánh 3.36.
- Đối với vi sinh vật E.coli: Có 7/25 vị trí quan trắc vƣợt giới hạn A2 theo
QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Các điểm thuộc hệ thống sông Thạch Hãn
(TH1QG3, TH4, TH7); sông Vĩnh Định (VĐ1QG6, VĐ2), sông Bến Hải (BH3) và
sông Sê Pôn (SP2) có kết quả vƣợt từ 1,4 - 3 lần giới hạn A2. Tại vị trí TH7 và
VĐ2 mật độ E.coli có sự gia tăng đột biến so với các vị trí khác, vƣợt 1,5 lần giới
hạn B1. Cần áp dụng các biện pháp xử lý thích hợp tại các vị trí này khi sử dụng
nƣớc cho các mục đích khác nhau, biểu đồ so sánh 3.37.
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị
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Biểu đồ 3.36. Mật độ Coliform môi trường tác động nước sông quý II năm 2021

Biểu đồ 3.37. Mật độ E.coli môi trường tác động nước sông quý II năm 2021
Đánh giá: So với quý II năm 2020, mật độ Coliform tại các vị trí có sự biến
động không lớn và nằm trong giới hạn A2 theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT, biểu
đồ so sánh 3.38.
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị
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Biểu đồ 3.38. Biến động Coliform giữa quý II năm 2020 và năm 2021
Đánh giá: So với quý II năm 2020, mật độ E.coli có xu hƣớng tăng mạnh về
số lƣợng vị trí và mật độ vi sinh vật vào quý II năm 2021.Tại phần lớn các vị trí
quan trắc đều nằm trong giới hạn A2 theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Một số vị
trí nhƣ SPA1 và TH6 thuộc sông Thạch Hãn và Sê păng hiêng vƣợt giới hạn A2
vào quý II 2020 có xu hƣớng giảm và nằm trong giới hạn A2 vào quý II năm 2021.
Tuy nhiên, tại vị trí SPA1 và TH6 thuộc lƣu vực Sông Sê Păng Hiêng và Sông
Thạch Hãn có xu hƣớng giảm và nằm trong giới hạn A2 so với cùng kỳ năm 2020.

Biểu đồ 3.39. Biến động E.coli giữa quý II năm 2020 và năm 2021
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị
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f/ Thông số Florua, dầu mỡ khoáng, hợp chất bảo vệ thực vật nhóm Clo
Kết quả quan trắc thông số Florua, dầu mỡ khoáng, HCBVTV nhóm Clo
trong môi trƣờng tác động nƣớc sông quý II năm 2021 có sự tƣơng đồng so với
quý II năm 2020, đều nằm trong giới hạn A2 theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT.
Điều này cho thấy CLN các lƣu vực sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị chƣa có dấu
hiệu ô nhiễm Florua, dầu mỡ khoáng, dƣ lƣợng TBVTV nhóm clo hữu cơ.
3.2.3. Quan trắc xâm nhập mặn
Trong quý II năm 2021, tình hình mƣa tại các lƣu vực sông ít nên diễn biến
xâm nhập mặn trên các sông Thạch Hãn, Hiếu, Bến Hải và Sa Lung có xu hƣớng
tăng từ tháng 4 đến tháng 6 và thấp hơn cùng kỳ năm 2020. Cụ thể nhƣ sau:
3.2.3.1. Sông Thạch Hãn
Trên sông Thạch Hãn, xâm nhập mặn đã lên đến chân đập trấm từ cuối tháng
5 năm 2021, độ mặn trung bình tại đây đạt 0,34‰. Trong quý II năm 2021, xâm
nhập mặn trên sông Thạch Hãn đã tăng lên đáng kể vào thời điểm tháng 6 và thấp
hơn so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể nhƣ sau:
- Tại điểm TH4-1 (Chân đập Trấm): Từ kết quả quan trắc và biểu đồ hình 1
cho thấy, xâm nhập mặn biến động tƣơng đối lớn trong thời gian quan trắc từ tháng
4 đến tháng 6. Độ mặn trung bình của nƣớc dao động trong khoảng 0,08 – 4,5‰,
cao nhất vào thời điểm tháng 6 (4,5‰) và thấp nhất vào tháng 4 (0,08‰). Từ cuối
tháng 5 độ mặn của nƣớc tại khu vực này ở ngƣỡng lợ nhạt.
- Tại điểm TH4 (Trung tâm thị xã Quảng Trị): Tại đây, xâm nhập mặn có sự
biến động rõ rệt. Độ mặn trung bình dao động trong khoảng 2,0 – 8,7‰, cao nhất
vào tháng 6 đạt 8,7‰, thời điểm này nƣớc sông đã chuyển hoàn toàn sang ngƣỡng
nƣớc lợ mặn, thấp nhất vào tháng 4 (2,0‰). Kết quả quan trắc cho thấy hầu hết thời
gian nƣớc sông ở ngƣỡng lợ mặn.
- Tại điểm TH2 (Cầu An Mô): Độ mặn trung bình của nƣớc dao động trong
khoảng 7,2 – 11,8‰. Từ thời điểm quan trắc tháng 4 năm 2021, nƣớc sông tại đây
đã bị tác động mạnh bởi quá trình xâm nhập mặn. Độ mặn cao nhất vào thời điểm
tháng 6 (11,8‰) ở ngƣỡng cao của nƣớc lợ mặn, thấp nhất vào thời điểm tháng 4
(7,2‰).
- Tại điểm TH5 (Cầu Đại Lộc): Độ mặn có sự biến động lớn vào các thời gian
quan trắc, trung bình dao động trong khoảng 13,8 – 16,4‰. Độ mặn cao nhất tại
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị
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thời điểm tháng 6 lên đến 16,4‰ ở ngƣỡng mặn, thời điểm thấp nhất là tháng 4 độ
mặn đạt 13,8‰, tại hầu hết thời gian quan trắc độ mặn nƣớc sông ở ngƣỡng mặn.
Kết quả quan trắc trên sông Thạch Hãn đã cho thấy: Từ cuối tháng 4 xâm
nhập mặn đã tác động đến khu vực Chân đập trấm thị xã Quảng Trị và tăng dần
đến cuối tháng 6, độ mặn ở đây ở mức lợ vừa.

Biểu đồ 3.40. Biểu đồ độ mặn quý II năm 2021 tại sông Thạch Hãn
3.2.3.2. Sông Hiếu
Trên sông Hiếu, kết quả quan trắc cho thấy xâm nhập mặn đã lên đến khu
vực Cầu Đuồi vào thời điểm giữa tháng 6. Trong các đợt quan trắc của quý II năm
2021, xâm nhập mặn trên sông Hiếu có những diễn biến bất thƣờng vào thời điểm
cuối tháng 6. Độ mặn tại tất cả các điểm quan trắc có diễn biến tăng dần từ tháng 4
đến tháng 6. Xâm nhập mặn trong quý II năm 2021 cao hơn cùng kỳ năm 2020,
đặc biệt vào thời điểm cuối tháng 6 độ mặn trung bình tại khu vực Cầu Đuồi đạt
6‰. Cụ thể nhƣ sau:
- Tại điểm SH2 (Tại cầu Đuồi – Cam Lộ): Từ kết quả quan trắc và biểu đồ
hình 2, nhận thấy: Từ tháng 4 đến tháng 6, xâm nhập mặn có sự biến động lớn. Độ
mặn trung bình tại khu vực này dao động trong khoảng 0,09 – 1,3‰, cao nhất vào
nhất vào thời điểm tháng 6 (1,3‰) và thấp nhất vào tháng 4 (0,09‰). Xâm nhập
mặn đã tác động đến khu vực này từ giữa tháng 6 năm 2021.
- Tại điểm SH3 (Cầu treo Cam Hiếu): Xâm nhập mặn có sự biến động lớn
trong thời gian quan trắc từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2021. Độ mặn trung bình của
nƣớc sông tại khu vực này dao động trong khoảng 0,66 – 10,6‰, cao nhất vào thời
điểm tháng 6 (10,6‰) và thấp nhất vào tháng 4 (0,66‰). Quá trình xâm nhập mặn
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đã ảnh hƣởng đến khu vực này từ tháng 4 và tăng dần đến tháng 6. Hầu hết thời
gian quan trắc độ mặn của nƣớc tại khu vực này ở ngƣỡng lợ nhạt.
- Tại điểm SH4QG2 (Trạm thuỷ văn Đông Hà): Kết quả quan trắc xâm nhập
mặn cho thấy, từ tháng 4 đến tháng 6 độ mặn nƣớc sông biến động tƣơng đối lớn.
Độ mặn trung bình dao động trong khoảng 4,4 – 14,8‰, cao nhất vào thời điểm
tháng 6 (14,8‰) và thấp nhất vào tháng 4 (4,4‰). Vào thời điểm đầu tháng 4 xâm
nhập mặn tác động mạnh đến khu vực này và độ mặn tăng dần đến cuối tháng 6.
Hầu hết thời gian quan trắc độ mặn của nƣớc tại khu vực này ở ngƣỡng lợ.
- Tại điểm SH5 (Điểm cách cầu Đông Hà khoảng 500m về phía hạ lưu): Kết
quả quan trắc cho thấy, xâm nhập mặn có sự biến động không lớn từ tháng 4 đến
tháng 6. Độ mặn trung bình dao động trong khoảng 15,3 – 20,3‰, cao nhất vào
thời điểm tháng 6 (20,3%) và thấp nhất vào tháng 4 (15,3‰). Độ mặn của nƣớc
sông có sự tăng dần từ tháng 4 đến tháng 6. Hầu hết thời gian quan trắc độ mặn của
nƣớc tại khu vực này ở ngƣỡng mặn.

Biểu đồ 3.41. Biểu đồ độ mặn qúy II năm 2021 tại sông Hiếu
3.2.3.3. Sông Bến Hải
Trên Sông Bến Hải, quá trình xâm nhập mặn đã vƣợt xa khu vực cầu Tiên An
từ 8 - 10 km. Năm 2021, tại tất cả các điểm quan trắc có độ mặn tƣơng đƣơng với
cùng kỳ năm 2020. Quá trình xâm nhập mặn có sự biến động không lớn theo thời
gian quan trắc, độ mặn của nƣớc tăng cao từ thời điểm tháng 4 đến tháng 6 năm
2021. Cụ thể nhƣ sau:
- Tại điểm BH2 (Cầu Tiên An, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh): Kết quả quan
trắc cho thấy, xâm nhập mặn có sự biến động không lớn theo thời gian từ tháng 4
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đến tháng 6. Độ mặn trung bình dao động trong khoảng 7,7 – 16,8‰, cao nhất vào
tháng 6 (16,8‰) và thấp nhất vào tháng 4 (7,7‰).
- Tại điểm BH3 (Cầu phao Lâm Sơn Thủy): Xâm nhập mặn ít có sự biến động
theo thời gian quan trắc từ tháng 4 đến tháng 6. Độ mặn trung bình dao động trong
khoảng 9,9 – 20,2‰, cao nhất vào tháng 6 (20,2‰) và thấp nhất vào tháng 5
(9,9‰). Từ đầu tháng 4 nƣớc sông khu vực này đã ở ngƣỡng nƣớc lợ mặn và
chuyển dần qua ngƣỡng mặn vào cuối tháng 6.
- Tại điểm BH4 (Cách cầu Hiền Lương 5km về phía hạ lưu): Xâm nhập mặn
ít có sự biến động theo thời gian quan trắc từ tháng 4 đến tháng 6. Độ mặn trung
bình dao động trong khoảng 14,0 – 23,4‰, cao nhất vào tháng 6 (23,4‰) và thấp
nhất vào tháng 5 (14,0‰). Hầu hết thời gian quan trắc độ mặn của nƣớc tại khu
vực này ở ngƣỡng mặn.

Biểu đồ 3.42. Biểu đồ độ mặn quý II năm 2021 tại sông Bến Hải
3.2.3.4. Sông Sa Lung
Trên sông Sa Lung, xâm nhập mặn đã lên đến chân đập ngăn mặn vào hầu hết
các thời điểm quan trắc từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2021, độ mặn trung bình tại
đây đạt 3,4‰ thấp hơn so với cùng kỳ năm 2020. Trên sông đã xây dựng đập ngăn
mặn nên sự biến động của độ mặn có phần khác so với các sông khác, phụ thuộc
nhiều vào quá trình vận hành công trình ngăn mặn.
- Tại điểm SL2-1 (Chân đập ngăn mặn): Xâm nhập mặn có sự biến động
không lớn trong thời gian quan trắc, độ mặn của nƣớc trung bình dao động trong
khoảng 4,1 – 8,6‰. Thời điểm độ mặn cao nhất vào tháng 6 (8,6‰), thấp nhất vào
tháng 4 (4,1‰).
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- Tại điểm SL2 (Cầu đường sắt trên sông Sa Lung, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh
Linh): Kết quả quan trắc cho thấy, xâm nhập mặn ít có sự biến động lớn trong thời
gian quan trắc. Độ mặn trung bình của nƣớc dao động trong khoảng 9,8 – 15,3‰,
Thời điểm độ mặn cao nhất vào tháng 5 (15,3‰) và thấp nhất vào tháng 4 (9,8‰)
ngƣỡng lợ vừa.
- Tại điểm SL3 (Cách điểm giao nhau với sông Bến Hải 2km về phía thượng
lưu – sông Sa Lung): Độ mặn của nƣớc dao động trong khoảng 14,7 – 16,3‰, thời
điểm độ mặn cao nhất quan trắc đƣợc tại điểm SL3 là tháng 5 (16,3‰) và thấp
nhất vào tháng 4 (14,7‰). Hầu hết thời gian quan trắc độ mặn của nƣớc tại khu
vực này ở ngƣỡng lợ mặn.

Biểu đồ 3.43. Biểu đồ độ mặn quý II năm 2021 tại sông Sa Lung
Nhìn chung, qua kết quả quan trắc từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2021 nhận
thấy: Độ mặn có sự biến động lớn theo thời gian trên cả hai hệ thống sông Thạch
Hãn và Bến Hải. Quá trình xâm nhập mặn có sự tăng dần theo thời gian từ tháng 4
đến tháng 6. Xâm nhập mặn các lƣu vực sông diễn ra mạnh, khá phức tạp và thấp
hơn so với cùng kỳ năm 2020, ngoại trừ các điểm quan trắc trên sông Hiếu vào
thời điểm cuối tháng 6.
3.3. Môi trƣờng nƣớc dƣới đất
Kết quả quan trắc chất lƣợng môi trƣờng nƣớc dƣới đất quý II năm 2021 cho
thấy: Chất lƣợng nƣớc dƣới đất tại phần lớn các vị trí quan trắc chƣa có dấu hiệu ô
nhiễm kim loại nặng, độ mặn và các hợp chất Nitơ. Đảm bảo cung cấp cho mục
đích sinh hoạt nhƣng phải qua biện pháp xử lý thích hợp. Tuy nhiên, tại khu vực
nuôi tôm xã Triệu Vân (NN30b) chất lƣợng nƣớc dƣới đất suy giảm đáng kể do bị
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nhiễm mặn, nƣớc có độ cứng, sulfat và tổng chất rắn hòa tan cao do ảnh hƣởng từ
hoạt động nuôi tôm nƣớc lợ trên cát. Tại khu vực nuôi tôm xã Triệu An (NN30)
chất lƣợng nƣớc suy giảm do ảnh hƣởng nhiễm mặn và nƣớc có độ cứng cao. Cụ
thể đối với các thông số nhƣ sau:
a/ Các thông số hoá lý và khoáng (pH, độ cứng, TDS, sunphat)
Kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc dƣới đất quý II năm 2021 cho thấy phần
lớn các thông số hoá lý, khoáng hoá đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN
09-MT:2015/BTNMT. Tuy nhiên, tại một số vị trí giá trị pH, độ cứng không đáp
ứng cho các mục đích sử dụng của nƣớc dƣới đất. Cụ thể các thông số nhƣ sau:
- Giá trị pH: Kết quả quan trắc giá trị pH tại 25 vị trí dao động từ 4,9 – 7,9.
Trong đó có 6/25 vị trí có giá trị pH nằm ngoài khoảng giới hạn cho phép theo
QCVN 09-MT:2015/BTNMT, biểu đồ so sánh 3.44.

Biểu đồ 3.44. Giá trị pH môi trường nước dưới đất quý II năm 2021
Đánh giá: So với cùng kỳ năm 2020, giá trị pH tƣơng đối ổn định tại các vị
trí và thời điểm quan trắc. Phần lớn đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép theo
QCVN 09-MT:2015/BTNMT. Giá trị pH thƣờng xuyên thấp và nằm ngoài giới
hạn cho phép tập trung tại một số vị trí là thị trấn Hồ Xá (NN42), khu vực nghĩa
trang liệt sỹ Đƣờng 9 - TP Đông Hà (NN58), điểm khai thác titan Thuỷ Khê xã Gio
Mỹ - Gio Linh (NN63), KCN Bắc Hồ Xá (NN69), thị trấn Khe Sanh (NN38),
điểm khai thác titan Vĩnh Thái (NN62), biểu đồ so sánh 3.45.
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Biểu đồ 3.45. Biến động pH giữa quý II năm 2020 và năm 2021
- Thông số độ cứng: Kết quả quan trắc độ cứng tại phần lớn các vị trí đều
nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT. Riêng khu vực
nuôi tôm xã Triệu Vân (NN30b) và khu vực nuôi tôm xã Triệu An (NN30) vƣợt
giới hạn quy định lần lƣợt là 8,2 và 1,1 lần. Cần có biện pháp vệ sinh, bảo quản và
xử lý nguồn nƣớc hợp lý trƣớc khi sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau nhằm
giảm thiểu các tác động tiêu cực gây ảnh hƣởng đến các vật dụng, đời sống, sức
khỏe ngƣời dân, biểu đồ so sánh 3.46.

Biểu đồ 3.46. Nồng độ độ cứng môi trường nước dưới đất quý II năm 2021
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Đánh giá: So với cùng kỳ năm 2020, thông số độ cứng tại các vị trí tƣơng
đối ổn định và ít có sự biến động. Riêng khu vực nuôi tôm xã Triệu An NN30 có
xu hƣớng tăng và vƣợt giới hạn vào quý II năm 2021. Đáng quan tâm là khu vực
nuôi tôm xã Triệu Vân tại hai thời điểm quan trắc đều có kết quả vƣợt giới hạn cho
phép lần lƣợt là 9,4 và 8,2 lần, biểu đồ so sánh 3.47.

Biểu đồ 3.47. Biến động độ cứng giữa quý II năm 2020 và năm 2021
- Thông số Sunfat: Kết quả quan trắc nồng độ Sunfat tại hầu hết các vị trí
nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT. Riêng khu vực
nuôi tôm xã Triệu Vân (NN30b) có kết quả vƣợt 4,5 lần quy chuẩn quy định, biểu
đồ so sánh 3.48.

Biểu đồ 3.48. Nồng độ Sunfat môi trường nước dưới đất quý II năm 2021
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Đánh giá: So với quý II năm 2020, nồng độ Sunfat tƣơng đối ổn định tại các
vị trí quan trắc và đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 09MT:2015/BTNMT. Đáng quan tâm là khu vực nuôi tôm xã Triệu Vân vào cả hai
thời điểm quan trắc đều có kết quả vƣợt lần lƣợt là 4,9 và 4,5 lần giới hạn cho
phép, biểu đồ so sánh 3.49.

Biểu đồ 3.49. Biến động Sunfat giữa quý II năm 2020 và năm 2021
- Thông số TDS: Hầu hết tại các vị trí quan trắc có hàm lƣợng TDS nằm
trong giới hạn cho phép theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT. Riêng đối với vị trí
NN30b (khu vực nuôi tôm xã Triệu Vân) vƣợt 15 lần. Chất lƣợng nƣớc tại các khu
vực này không đảm bảo cấp cho các mục đích sử dụng nƣớc dƣới đất theo QCVN
09-MT:2015/BTNMT, biểu đồ so sánh 3.49.

Biểu đồ 3.50. Nồng độ TDS môi trường nước dưới đất quý II năm 2021
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Đánh giá: So với cùng kỳ 2020, hàm lƣợng TDS tại hầu hết các vị trí tƣơng
đối ổn định và ít có sự biến động. Đáng quan tâm là tại vị trí nuôi tôm xã Triệu
Vân, hàm lƣợng TDS qua hai thời điểm quan trắc có kết quả vƣợt lần lƣợt là 15,9
lần và 15 lần. Các dữ liệu quan trắc chất lƣợng nƣớc dƣới đất giai đoạn từ 20112020 cũng cho thấy, khu vực này luôn có hàm lƣợng TDS tăng cao. Do đó chất
lƣợng nƣớc tại các khu vực này không đảm bảo cấp cho các mục đích sử dụng
nƣớc dƣới đất theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT, biểu đồ so sánh 3.51.

Biểu đồ 3.51. Biến động TDS giữa quý II năm 2020 và năm 2021
b/ Thông số Amoni
Kết quả môi trƣờng nƣớc dƣới đất quý II năm 2021 cho thấy, tất cả các vị trí
quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT, dao
động từ <LOD – 0,9 mg/l, biểu đồ so sánh 3.52.

Biểu đồ 3.52. Nồng độ Amoni môi trường nước dưới đất quý II năm 2021
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị
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Đánh giá: So với cùng kỳ năm 2020, nồng độ Amoni biến động tƣơng đối
lớn. Thời điểm quan trắc quý II năm 2020 có 5/25 vị trí vƣợt giới hạn cho phép
theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT. Tuy nhiên đến quý II năm 2021, nồng độ
Amoni có xu hƣớng và nằm trong giới hạn cho phép, biểu đồ so sánh 3.53.

Biểu đồ 3.53. Biến động Amoni giữa quý II năm 2020 và năm 2021
c/ Chỉ số Permanganate
Kết quả quan trắc chỉ số Permanganate tại tất cả các vị trí đều nằm trong
giới hạn cho phép theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT. Tại vị trí NN30b (nuôi tôm
xã Triệu Vân) có kết quả phân tích là 3,5 mg/l, cao hơn tất cả các vị trí còn lại tại
thời điểm quan trắc, biểu đồ so sánh 3.54.

Biểu đồ 3.54. Nồng độ COD môi trường nước dưới đất quý II năm 2021
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị
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Đánh giá: Kết quả quan trắc chỉ số pemanganat so với cùng kỳ năm 2020
tƣơng đối ổn định. Riêng kết quả khu vực nuôi tôm xã Triệu Vân có kết quả phân
tích cả hai thời điểm quan trắc đều cao hơn so với các vị trí khác nhƣng vẫn nằm
trong giới hạn cho phép theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT, biểu đồ so sánh 3.55.

Biểu đồ 3.55. Biến động COD giữa quý II năm 2020 và năm 2021
d/ Các thông số kim loại
Kết quả quan trắc các thông số kim loại trong môi trƣờng nƣớc dƣới đất quý
II năm 2021 tại hầu hết các vị trí đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 09MT:2015/BTNMT, áp dụng cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau.
- Thông số kim loại nặng (Cr, Cu, Hg): Tại tất cả các vị trí, nồng độ các
thông số (Cr, Cu, Hg) <LOD trong môi trƣờng nƣớc dƣới đất.
- Thông số kim loại nặng (Zn, Fe, Mn, As): Hầu hết tại các vị trí quan trắc,
nồng độ Zn, Fe, Mn và As có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 09MT:2015/BTNMT. Ngoại trừ tại vị trí NN30b (nuôi tôm xã Triệu Vân), thông số
Mn vƣợt 1,2 lần giới hạn cho phép, biểu đồ so sánh 3.56 và 3.57.

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị
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Biểu đồ 3.56. Nồng độ Mn môi trường nước dưới đất quý II năm 2021

Biểu đồ 3.57. Nồng độ Fe môi trường nước dưới đất quý II năm 2021
Đánh giá: So với quý II năm 2020, nồng độ kim loại nặng tại các vị trí tƣơng
đối ổn định, phần lớn đều nằm trong giới hạn cho phép. Ngoại trừ thông số Mn có
sự gia tăng và vƣợt giới hạn cho phép vào quý II năm 2021 tại vị trí là khu vực
nuôi tôm xã Triệu Vân (30b), biểu đồ so sánh 3.57 và 3.58.
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị
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Biểu đồ 3.58. Biến động Mn giữa quý II năm 2020 và năm 2021

Biểu đồ 3.59. Biến động Fe giữa quý II năm 2020 và năm 2021
e/ Các thông số vi sinh vật
Kết quả quan trắc mật độ vi sinh vật Coliform và E.coli môi trƣờng nƣớc
dƣới đất quý II năm 2021 cho thấy:
- Đối với vi sinh vật Coliform: Tại thời điểm quan trắc có 6/25 vị trí phát
hiện Coliform và vƣợt giới hạn cho phép theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT. Các
vị trí còn lại không phát hiện thấy vi sinh vật Coliform trong môi trƣờng nƣớc dƣới
đất, biểu đồ so sánh 3.60.
- Đối với vi sinh vât E.coli: Tại tất cả các vị trí quan trắc, không phát hiện
thấy mật độ E.coli trong môi trƣờng nƣớc dƣới đất.
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị
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Biểu đồ 3.60. Mật độ Coliform môi trường nước dưới đất quý II năm 2021
Đánh giá: So với cùng kỳ năm 2020, kết quả quan trắc vi sinh vật E.coli
tƣơng đối ổn định và đều không phát hiện thấy mật độ E.coli tại tất cả các vị trí qua
hai thời điểm quan trắc. Riêng mật độ Coliform có sự biến động tƣơng đối lớn, vào
quý II năm 2020 mật độ Coliform phát hiện tại 9/25 vị trí với mật độ phát hiện là 3
MNP/100ml, ngang với ngƣỡng giới hạn cho phép và đến quý II năm 2021 thì nằm
trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, đến quý II năm 2021, có 6/25 vị trí vƣợt từ 1,3
– 3 lần giới hạn cho phép theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT. Cần duy trì và tăng
cƣờng các biện pháp sử dụng và bảo quản nguồn nƣớc dƣới đất hợp vệ sinh nhằm
đáp ứng đƣợc cho các mục đích sử dụng khác nhau, biểu đồ so sánh 3.61.

Biểu đồ 3.61. Biến động Coliform giữa quý II năm 2020 và năm 2021
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị
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3.4. Chất lƣợng môi trƣờng nƣớc hồ
Kết quả quan trắc CLN hồ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị quý II năm 2021
đƣợc cho thấy: CLN hồ tại các vị trí quan trắc chƣa có dấu hiệu ô nhiễm, kim loại
nặng, tổng dầu mỡ khoáng và HCBVTV nhóm Clo. Phần lớn các thông số nằm
trong giới hạn B1 theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT, đảm bảo cung cấp cho mục
đích tƣới tiêu, thủy lợi. Ngoại trừ thông số COD ở hồ Khe Sanh có dấu hiệu vƣợt
giới hạn B1; thông số dinh dƣỡng (NH4-N) vƣợt từ 1,1 – 2 lần tại hồ Lao Bảo
(H5), hồ Nam Hào (H18) và hồ Đại An (H17); thông số E.Coli vƣợt từ 1,1 – 2,3
lần giới hạn B1 tại khu sinh thái Trằm Trà Lộc (H13), hồ Lao Bảo (H5), hồ Nam
Hào (H18) và hồ Đại An (H17). Cụ thể đối với các thông số nhƣ sau:
a/ Các thông số hoá lý (nhiệt độ, pH, TSS)
Kết quả quan trắc các thông số hoá lý trong môi trƣờng nƣớc hồ quý II năm
2021 tại hầu hết các vị trí nằm trong giới hạn B1 theo QCVN 08MT:2015/BTNMT, đảm bảo cấp nƣớc cho mục đích tƣới tiêu, thủy lợi.
- Thông số nhiệt độ: Tại các vị trí quan trắc, nhiệt độ có kết quả dao động từ
24,8 – 31,3 oC. Yếu tố nhiệt độ thay đổi tùy thuộc vào vị trí, thời gian và thời tiết
tại thời điểm quan trắc.
- Giá trị pH: Giá trị pH trong môi trƣờng nƣớc hồ tại các vị trí dao động từ
5,7 – 8,8; nằm trong khoảng giới hạn B1 theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT, đảm
bảo cấp nƣớc sinh hoạt nhƣng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp, biểu đồ so
sánh 3.62.

Biểu đồ 3.62. Giá trị pH môi trường nước hồ quý II năm 2021
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị
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Đánh giá: So với cùng kỳ năm 2020, giá trị pH tại các vị trí quan trắc tƣơng
đối ổn định, phần lớn nằm trong giới hạn B1 theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT.
Riêng tại hồ Đại An (H17) và hồ Lao Bảo (H5) có xu hƣớng giảm và nằm trong
khoảng giới hạn B1 vào quý II năm 2021, biểu đồ so sánh 3.63.

Biểu đồ 3.63. Biến động pH giữa quý II năm 2020 và năm 2021
- Thông số TSS: Có 1/10 vị trí quan trắc có dấu hiệu vƣợt giới hạn B1 (H4:
51 mg/l) và 3/10 vị trí vƣợt giới hạn A2 từ 1,2 đến 1,7 lần theo QCVN 08MT:2015/BTNMT, biểu đồ so sánh 3.64.

Biểu đồ 3.64. Hàm lượng TSS môi trường nước hồ quý II năm 2021
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị
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Đánh giá: So với cùng kỳ năm 2020, hàm lƣợng TSS tại các vị trí có sự biến
động. Tại hồ Khe Chè (H14) và hồ Khe Sanh (H4), hàm lƣợng TSS có xu hƣớng
tăng và vƣợt giới hạn A2 vào quý II năm 2021. Hồ Đại An cả hai thời điểm quan
trắc đều vƣợt giới hạn A2 lần lƣợt là 1,3 và 1,4 lần. Đáng quan tâm là tại hồ Khe
Sanh, tăng đột biến và vƣợt 1,7 lần giới hạn A2 theo QCVN 08MT:2015/BTNMT, Đáng quan tâm là tại biểu đồ so sánh 3.65.

Biểu đồ 3.65. Biến động TSS giữa quý II năm 2020 và năm 2021
b/ Các thông số DO, BOD5, COD
Kết quả quan trắc nồng độ các chất hữu cơ trong môi trƣờng nƣớc hồ quý II
năm 2021 cho thấy: CLN tại hầu hết các vị trí quan trắc chƣa có dấu hiệu ô nhiễm
các chất hữu cơ và nằm trong giới hạn B1 theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT, đảm
bảo cấp nƣớc cho mục đích tƣới tiêu, thủy lợi. Ngoại trừ hồ Đại An (H17) vƣợt
1,2 lần giới hạn B1, biểu đồ so sánh 3.66.
- Thông số DO: Nồng độ DO tại tất cả các vị trí đều thỏa mãn giới hạn A2
theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT, kết quả quan trắc dao động từ 5,4 – 6,6 mg/l.
- Thông số BOD5: Kết quả quan trắc BOD5 giữa các vị trí dao động từ 1,7 –
12 mg/l nằm trong giới hạn B1 theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Riêng tại hồ
H18 và H17 vƣợt giới hạn A2 lần lƣợt là 1,7 và 2 lần.

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị
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- Thông số COD: Có 4/10 vị trí quan trắc vƣợt giới hạn A2 từ 1,1 – 2,5 lần
theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Riêng tại H17 vƣợt giới hạn B1 với kết quả
phân tích là 37 mg/l.

Biểu đồ 3.66. Nồng độ DO, BOD5, COD môi trường nước hồ quý II năm 2021
Đánh giá: So với quý II năm 2020, kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc hồ đối
với các thông số chất hữu cơ ít có sự biến động và tƣơng đối ổn định. Hầu hết các
vị trí quan trắc đều nằm trong giới hạn B1 theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT.
Ngoại trừ, thông số COD tại hồ H17 tăng đột biến và vƣợt 1,2 lần giới hạn B1 vào
quý II năm 2021, biểu đồ so sánh 3.67.

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị

49

Báo cáo Kết quả Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị quý II năm 2021

Biểu đồ 3.67. Biến động DO, BOD5, COD giữa quý II năm 2020 và năm 2021

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị
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c/ Các thông số dinh dưỡng (NH4-N, NO3-N, PO4-P)
Kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc hồ quý II năm 2021 cho thấy: Nồng độ
các chất dinh dƣỡng tại tất cả các hồ đều nằm trong giới hạn B1 theo QCVN 08MT:2015/BTNMT.
- Thông số PO4-P: Tất cả các vị trí quan trắc đều có nồng độ PO4-P <LOD
với ngƣỡng giới hạn phát hiện 0,03 mg/l.
- Thông số NO3-N: Kết quả quan trắc NO3-N tại tất cả các vị trí đều nằm
trong giới hạn A2, dao động từ 0,1 – 0,33 mg/l.
- Thông số NH4-N: Có 4/10 vị trí có kết quả vƣợt giới hạn A2 theo QCVN
08-MT:2015/BTNMT. Phần lớn các vị trí không phát hiện sự có mặt của NH4-N
với ngƣỡng giới hạn phát hiện 0,02 mg/l.

Biểu đồ 3.68. Nồng độ NH4-N môi trường nước hồ quý II năm 2021
Đánh giá: Kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc hồ đối với các thông số NO3N, PO4-P giữa quý II năm 2020 và năm 2021 tƣơng đối ổn định, tất cả các vị trí
quan trắc đều nằm trong giới hạn B1 theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Riêng
thông số NH4-N gia tăng về vị trí phát hiện lẫn nồng độ và kết quả phân tích vƣợt
từ 1,1 – 2 lần giới hạn B1 vào quý II năm 2021, biểu đồ so sánh 3.69.

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị
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Biểu đồ 3.69. Biến động NH4-N giữa quý II năm 2020 và năm 2021
d/ Tổng Fe tan
Kết quả quan trắc nƣớc hồ quý II năm 2021 cho thấy: Nồng độ tổng Fe tan
tại các vị trí đều nằm trong giới hạn A2 theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT, dao
động từ 0,059 – 0,72 mg/l, biểu đồ so sánh 3.70.

Biểu đồ 3.70. Nồng độ tổng Fe tan môi trường nước hồ quý II năm 2021
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị
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Đánh giá: So với cùng kỳ năm 2020, kết quả quan trắc tổng Fe tan môi
trƣờng nƣớc hồ tƣơng đối ổn định và tất cả các vị trí đều có kết quả nằm trong giới
hạn A2 theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT, biểu đồ so sánh 3.71.

Biểu đồ 3.71. Biến động tổng Fe tan giữa quý II năm 2020 và năm 2021
e/ Các thông số vi sinh vật
Kết quả quan trắc vi sinh vật Coliform và E.coli môi trƣờng nƣớc hồ quý II
năm 2021 cho thấy:
- Đối với vi sinh vật Coliform: Tại tất cả các vị trí quan trắc, mật độ Coliform
nằm trong giới hạn A2 theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT, dao động từ 240 - 4600
MNP/100ml, biểu đồ so sánh 3.72
- Đối với vi sinh vật E.coli: Tại phần lớn các vị trí quan trắc, mật độ E.coli
nằm trong giới hạn A2 theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT, dao động từ 14 – 43
MNP/100ml. Riêng tại hồ Nam Hào (H18), hồ Đại An (H17), hồ Lao Bảo (H5) và
khu du lịch sinh thái Trằm Trà Lộc (H13) mật độ E.coli phát hiện dao động từ 110
– 230 MNP/100ml vƣợt giới hạn A2 từ 1,1 – 2,3 lần (vƣợt 1,2 lần giới hạn B1 đối
với khu du lịch sinh thái Trằm Trà Lộc). Chất lƣợng nƣớc tại các vị trí này vào thời
điểm quan trắc chỉ đáp ứng cho mục đích giao thông thủy, biểu đồ so sánh 3.73.
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Biểu đồ 3.72. Mật độ Coliform môi trường nước hồ quý II năm 2021

Biểu đồ 3.73. Mật độ E.coli môi trường nước hồ quý II năm 2021
Đánh giá: So với cùng kỳ năm 2020, mật độ vi sinh vật Coliform tại tất cả
các vị trí quan trắc đều nằm trong giới hạn B1 theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT.
Tuy nhiên, tại hồ Đại An (H17) mật độ Coliform tăng đột biến vào quý II năm
2021, cao hơn so với các vị trí khác và cùng kỳ năm 2020, biểu đồ so sánh 3.74.
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Biểu đồ 3.74. Biến động mật độ Coliform giữa quý II năm 2020 và năm 2021
Đánh giá: So với cùng kỳ năm 2020, mật độ vi sinh vật E.coli có sự biến động
tƣơng đối lớn và đều nằm trong giới hạn B1 theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT.
Bàu Thủy Ứ (H2), hồ Khe Chè (H14) có xu hƣớng giảm và nằm trong giới hạn A2
vào qúy II năm 2021. Tuy nhiên tại 03 vị trí hồ Nam Hào (H18), hồ Đại An (H17),
hồ Lao Bảo (H5) và khu du lịch sinh thái Trằm Trà Lộc (H13) mật độ E.coli có xu
hƣớng gia tăng vƣợt giới hạn B1 từ 1,1 – 2,3 lần vào quý II năm 2021. Chất lƣợng
nƣớc tại các vị trí này vào thời điểm quan trắc chỉ đáp ứng cho mục đích giao
thông thủy, biểu đồ so sánh 3.75.

Biểu đồ 3.75. Biến động mật độ E.coli giữa quý II năm 2020 và năm 2021
f/ Thông số Florua, dầu mỡ khoáng, hợp chất bảo vệ thực vật nhóm Clo
Kết quả quan trắc thông số Florua, dầu mỡ khoáng, HCBVTV nhóm Clo
trong môi trƣờng nƣớc hồ giữa quý II năm 2020 và năm 2021 tƣơng đối ổn định và
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ít có sự biến động. Tất cả các vị trí quan trắc đều có kết quả nằm trong giới hạn B1
theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT, đảm bảo cung cấp đƣợc cho mục đích tƣới
tiêu, thủy lợi.
3.5. Chất lƣợng môi trƣờng nƣớc biển ven bờ
Kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc biển ven bờ quý II năm 2021 cho thấy:
Tất cả các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 10MT:2015/BTNMT. CLN tại các vị trí quan trắc sử dụng đƣợc cho mục đích nuôi
trồng thuỷ sản, bảo tồn thuỷ sinh cũng nhƣ các mục đích khác. Cụ thể đối với các
thông số quan trắc nhƣ sau:
a/ Các thông số hoá lý (pH, DO, nhiệt độ, TSS)
Kết quả quan trắc các thông số hoá lý trong môi trƣờng nƣớc biển ven bờ
quý II năm 2021 cho thấy: Tất cả các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép
theo QCVN 10-MT:2015/BTNMT, áp dụng cho nhiều mục đích sử dụng khác
nhau.
- Giá trị pH và nhiệt độ: Kết quả pH và nhiệt độ trong môi trƣờng nƣớc biển
ven bờ quý II năm 2021 có sự chênh lệch không lớn giữa chân triều và đỉnh triều.
Nhiệt độ có kết quả dao động từ 23,2 – 25,6oC; pH có giá trị dao động từ 7,8 – 8,5
và nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 10-MT:2015/BTNMT, có tính ổn định
lớn giữa hai thời điểm quan trắc giữa quý II năm 2020 và năm 2021, biểu đồ so
sánh 3.76 và 3.77.

Biểu đồ 3.76. Giá trị pH môi trường nước BVB quý II năm 2021
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Biểu đồ 3.77. Biến động pH giữa quý II năm 2020 và năm 2021
- Thông số TSS: Hàm lƣợng TSS trong môi trƣờng nƣớc biển ven bờ quý II
năm 2021 tại tất cả các vị trí đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 10MT:2015/BTNMT (Vùng bãi tắm, thể thao dƣới nƣớc) và ít có sự chênh lệch giữa
hai thời điểm quan trắc chân triều và đỉnh triều, biểu đồ so sánh 3.78.

Biểu đồ 3.78. Hàm lượng TSS môi trường nước BVB quý II năm 2021
Đánh giá: So với cùng kỳ năm 2020, hàm lƣợng TSS tƣơng đối ổn định và
đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 10-MT:2015/BTNMT (Vùng bãi
tắm, thể thao dƣới nƣớc), biểu đồ so sánh 3.79.
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Biểu đồ 3.79. Biến động TSS giữa quý II năm 2020 và năm 2021
- Thông số DO: Nồng độ DO ít có sự biến động giữa chân triều và đỉnh triều
cũng nhƣ có sự chênh lệch không đáng kể tại các vị trí quan trắc, kết quả đo đƣợc
đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 10-MT:2015/BTNMT (Vùng bãi
tắm, thể thao dƣới nƣớc), dao động từ 5,7 – 6,6 mg/l, biểu đồ so sánh 3.80.

Biểu đồ 3.80. Nồng độ DO môi trường nước BVB quý II năm 2021
Đánh giá: Kết quả quan trắc DO so với cùng kỳ năm 2020 tƣơng đối ổn định
giữa các vị trí qua hai thời điểm quan trắc, biểu đồ so sánh 3.81.
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Biểu đồ 3.81. Biến động DO giữa quý II năm 2020 và năm 2021
b/ Các thông số kim loại
Kết quả quan trắc các thông số kim loại trong môi trƣờng nƣớc biển ven bờ
quý II năm 2021 cho thấy: Tại tất cả các vị trí quan trắc, nồng độ các kim loại nặng
đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 10-MT:2015/BTNMT (Vùng bãi
tắm, thể thao dƣới nƣớc), không có sự chênh lệch lớn giữa thời điểm quan trắc
chân triều và đỉnh triều. CLN áp dụng đƣợc cho nhiều mục đích sử dụng khác
nhau.
- Thông số kim loại nặng (Cr, Cu, Cd, Pb, Hg, Fe, Zn): Tại tất cả các vị trí
quan trắc, nồng độ các thông số (Cu, Zn, Cr, Cd, Pb, Hg, Mn) <LOD.
- Thông số kim loại nặng (Fe, As): Tại tất cả các vị trí quan trắc, nồng độ Fe
và As có kết quả thấp hơn giới hạn cho phép theo QCVN 10-MT:2015/BTNMT,
biểu đồ so sánh 3.82 và 3.83.

Biểu đồ 3.82. Nồng độ As môi trường nước BVB quý II năm 2021
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Biểu đồ 3.83. Nồng độ Fe môi trường nước BVB quý II năm 2021
Đánh giá: So với cùng kỳ năm 2020, kết quả quan trắc các thông số kim loại
trong môi trƣờng nƣớc biển ven bờ có tính ổn định cao qua hai thời điểm quan trắc,
không có sự sai khác lớn giữa đỉnh triều và chân triều cũng nhƣ giữa các vị trí quan
trắc, nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 10-MT:2015/BTNMT, áp dụng cho
nhiều mục đích sử dụng khác nhau, biểu đồ so sánh 3.84 và 3.85.

Biểu đồ 3.84. Biến động Fe giữa quý II năm 2020 và năm 2021
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Biểu đồ 3.85. Biến động As giữa quý II năm 2020 và năm 2021
c/ Thông số Florua
Kết quả quan trắc thông số Florua quý II năm 2021 tại tất cả các vị trí đều
nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 10-MT:2015/BTNMT, biểu đồ so sánh
3.86.

Biểu đồ 3.86. Nồng độ Florua môi trường nước BVB quý II năm 2021
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Đánh giá: Kết quả quan trắc thông số Florua trong môi trƣờng nƣớc biển ven
bờ so với cùng kỳ năm 2020 ít biến động và đều nằm trong giới hạn cho phép theo
QCVN 10-MT:2015/BTNMT, biểu đồ so sánh 3.87.

Biểu đồ 3.87. Biến động Florua giữa quý II năm 2020 và năm 2021
* Kết quả quan trắc đột biến nƣớc biển ven bờ:
Kết quả quan trắc đột biến đối với thông số Florua trong môi trƣờng nƣớc
biển ven bờ vào quý II năm 2021 nhận thấy: Tại vị trí B1-1 (Thôn Thái Lai, xã
Vĩnh Thái) qua các đợt quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 10MT:2015/BTNMT.
d/ Thông số Xyanua và Phenol
Kết quả quan trắc chất lƣợng nƣớc biển ven bờ quý II năm 2021 tại tất cả
các vị trí đều có nồng độ Xyanua và Phenol <LOD, đảm bảo cấp nƣớc cho nhiều
mục đích khác nhau.
e/ Thông số chất dinh dưỡng (NH4-N, PO4-P)
Kết quả quan trắc thông số chất dinh dƣỡng quý II năm 2021 đều nằm trong
giới hạn cho phép theo QCVN 10-MT:2015/BTNMT, CLN áp dụng đƣợc cho
nhiều mục đích sử dụng khác nhau.
- Thông số NH4-N: Tại tất cả các vị trí quan trắc, NH4-N có kết quả dao
động từ <LOD – 0,04 mg/l. Nồng độ NH4-N tại các vị trí có tính ổn định qua hai
thời điểm quan trắc giữa quý II của năm 2020 và năm 2021.
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- Thông số PO4-P: Tại tất cả các vị trí quan trắc, PO4-P có kết quả <LOD,
với ngƣỡng giới hạn phát hiện 0,04 mg/l. Nồng độ PO4-P tại các vị trí có tính ổn
định qua hai thời điểm quan trắc giữa quý II của năm 2020 và năm 2021.
f/ Thông số dầu mỡ khoáng
Tại thời điểm quan trắc, thông số dầu mỡ khoáng trong môi trƣờng nƣớc
biển ven bờ có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 10MT:2015/BTNMT, CLN đáp ứng đƣợc cho mục đích nuôi trồng thuỷ sản, bảo tồn
thuỷ sinh cũng nhƣ các mục đích khác. Thực tế cho thấy, dầu mỡ khoáng trong
môi trƣờng nƣớc biển ven bờ đã xuất hiện tại các vị trí có tàu, thuyền đánh bắt cá
tập trung. Tuy nhiên, các nguồn này chỉ có tính cục bộ và mang tính tức thời. Kết
quả phân tích thông số dầu mỡ khoáng so với cùng kỳ năm 2020 tƣơng đối ổn định
và ít có sự biến động.
3.6. Chất lƣợng môi trƣờng nƣớc thải đô thị
Kết quả quan trắc nƣớc thải đô thị quý II năm 2021 cho thấy: Chất lƣợng
nƣớc thải tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị phần lớn đều nằm trong giới
hạn B theo QCVN 14:2008/BTNMT. Tại các cống thoát nƣớc thải thuộc các đô thị
nhƣ Cam Lộ, Gio Linh, Cửa Việt, Hồ Xá và Cửa Tùng nồng độ các chất gây ô
nhiễm thƣờng cao hơn các đô thị khác. Thực tế quan trắc cho thấy, nƣớc thải sinh
hoạt tại phần lớn các đô thị chƣa tách biệt với hệ thống thu gom nƣớc mƣa. Vì vậy,
khi lƣợng nƣớc thải sinh hoạt đổ vào các khu vực hồ nội đô vào các tháng cao
điểm của mùa khô thì CLN tại các hồ này dễ chịu các tác động của sự phú dƣỡng,
ô nhiễm hữu cơ và có thể dẫn đến hiện tƣợng cá chế hàng loạt, đặc biệt là sự suy
giảm hàm lƣợng oxi trong nƣớc vào ban đêm. Tuy nhiên, vào thời điểm các tháng
mùa mƣa thì nồng độ các chất gây ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt đƣợc pha
loãng bởi ảnh hƣởng của nƣớc mƣa. Cụ thể đối với các thông số nhƣ sau:
a/ Nhóm thông số hóa lý (pH, TSS, TDS)
- Giá trị pH: Kết quả quan trắc quý II năm 2021 cho thấy giá trị pH tại hầu
hết các vị trí có kết quả nằm trong giới hạn B theo QCVN 14:2008/BTNMT. Ngoại
trừ vị trí nƣớc thải tại thị trấn Ái Tử (T5NTAT) nằm ngoài khoảng giới hạn cho
phép, biểu đồ so sánh 3.88.
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Biểu đồ 3.88. Giá trị pH môi trường nước thải đô thị quý II năm 2021
Đánh giá: So với cùng kỳ năm 2020, giá trị pH trong môi trƣờng nƣớc thải
đô thị tại hầu hết các vị trí tƣơng đối ổn định, ngoai trừ giá trị pH tại vị trí
T5NNAT nằm ngoài khoảng giới hạn cho phép theo QCVN 14:2008/BTNMT,
biểu đồ so sánh 3.89.

Biểu đồ 3.89. Biến động pH giữa quý II năm 2020 và năm 2021
- Chất rắn lơ lửng (TSS): có 4/11 vị trí quan trắc có hàm lƣợng TSS vƣợt
giới hạn B theo QCVN 14:2008/BTNMT, dao động từ 6 – 307 mg/l. Cống thoát
nƣớc thải đô thị tại thị trấn Gio Linh (T5NTGL), thị trấn Cửa Tùng (T5NTCT), thị
trấn Hồ Xá (T5NTHX) và thị trấn Cam lộ (T5NTCL) có kết quả phân tích vƣợt từ
1,3 – 3,1 lần giới hạn cho phép theo QCVN 14:2008/BTNMT (cột B). Riêng cống
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị

64

Báo cáo Kết quả Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị quý II năm 2021

thoát nƣớc thị trấn Hồ Xá (T5NTHX) có kết quả cao nhất là 307 mg/l, vƣợt 3,1 lần
giới hạn B, gây ảnh hƣởng trực tiếp đến môi trƣờng tiếp nhận nguồn thải, biểu đồ
so sánh 3.90.

Biểu đồ 3.90. Hàm lượng TSS môi trường nước thải đô thị quý II năm 2021
Đánh giá: So với cùng kỳ năm 2020, hàm lƣợng TSS trong nƣớc thải tại các
đô thị có xu hƣớng tăng và vƣợt giới hạn B theo QCVN 14:2008/BTNMT vào quý
II năm 2021. Tại cống nƣớc thải thị trấn Cam Lộ (T5NTCL) kết quả TSS giảm
mạnh từ 605 mg/l còn 137 mg/l và vƣợt 1,4 lần vào quý II năm 2021. Đáng quan
tâm là thị trấn Hồ Xá, TSS có sự gia tăng đột biến và vƣợt giới 3,1 lần giới hạn B
vào quý II năm 2021, biểu đồ so sánh 3.91.

Biểu đồ 3.91. Biến động TSS giữa quý II năm 2020 và năm 2021

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị

65

Báo cáo Kết quả Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị quý II năm 2021

- Thông số TDS: Kết quả quan trắc hàm lƣợng TDS trong nƣớc thải quý II
năm 2021 tại hầu hết các vị trí nằm trong giới hạn B theo QCVN
14:2008/BTNMT. Riêng tại cống thoát nƣớc thải thuộc thị trấn Cửa Việt
(T5NTCV) TDS có kết quả vƣợt 14,5 lần giới hạn B. Nƣớc thải tại khu vực này
phần lớn phát sinh từ quá trình chế biến thủy sản là hấp sấy cá, nên hàm lƣợng
muối cao kết hợp với thời tiết nắng nóng kéo dài dẫn đến nồng độ TDS cao hơn
các vị trí còn lại, biểu đồ so sánh 3.92.

Biểu đồ 3.92. Hàm lượng TDS môi trường nước thải đô thị quý II năm 2021
Đánh giá: So với cùng kỳ năm 2020, hàm lƣợng TDS có xu hƣớng giảm tại
các vị trí quan trắc vào quý II năm 2021. Tuy nhiên, đáng quan tâm là tại cống
thoát nƣớc thải thuộc thị trấn Cửa Việt (T5NTCV) có sự gia tăng đột biến và vƣợt
14,5 lần giới hạn B theo QCVN 14:2008/BTNMT, biểu đồ so sánh 3.93.

Biểu đồ 3.93. Biến động TDS giữa quý II năm 2020 và năm 2021
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d/ Các thông số COD, BOD5
- Thông số COD: Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ COD quý II năm 2021
tại các vị trí có sự biến động tƣơng đối lớn, dao động từ 30 – 240 mg/l. Kết quả cao
nhất tại cống thoát nƣớc thải thị trấn Hồ Xá (T5NTKS) và thấp nhất tại cống thoát
nƣớc thải thị trấn Đakrông (T5NTĐK), biểu đồ so sánh 3.94.

Biểu đồ 3.94.Nồng độ COD môi trường nước thải đô thị quý II năm 2021
Đánh giá: So với cùng kỳ năm 2020, nồng độ COD có sự biến động tƣơng
đối lớn, hầu hết các vị trí đều có xu hƣớng tăng mạnh vào quý II năm 2021 (đặc
biệt là tại các cống thoát nƣớc thải thuộc thị trấn Hồ Xá, Gio Linh, Cửa Việt, Cửa
Tùng, thị trấn Hải Lăng, thị trấn Ái Tử và thị trấn Lao Bảo). Tuy nhiên, tại cống
thoát nƣớc thị trấn Cam Lộ và Khe Sanh có xu hƣớng giảm vào quý II năm 2021,
biểu đồ so sánh 3.95.

Biểu đồ 3.95. Biến động COD giữa quý II năm 2020 và năm 2021
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- Thông số BOD5: Có 1/11 cống thoát nƣớc thải đô thị vào thời điểm quan
trắc quý II năm 2021 có nồng độ BOD5 vƣợt giới hạn B theo QCVN
14:2008/BTNMT là 2,7 lần tại thị trấn Hồ Xá (T5NTHX), biểu đồ so sánh 3.96.

Biểu đồ 3.96. Nồng độ BOD5 môi trường nước thải đô thị quý II năm 2021
Đánh giá: So với quý II năm 2020, kết quả quan trắc thông số BOD5 có xu
hƣớng giảm về số lƣợng vị trí vƣợt giới hạn từ 2/11 còn 1/11 vị trí. Đáng quan tâm
nƣớc thải tại thị trấn Hồ Xá có kết quả quan trắc tăng đột biến từ 7 mg/l lên 134
mg/l vƣợt giới hạn cho phép theo QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) vào quý II năm
2021, biểu đồ so sánh 3.97.

Biểu đồ 3.97. Biến động BOD5 giữa quý II năm 2020 và năm 2021
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e / Các thông số dinh dƣỡng (NH4-N, PO4-P)
Kết quả quan trắc NH4-N trong môi trƣờng nƣớc thải quý II năm 2021 có
3/11 vị trí vƣợt giới hạn B theo QCVN 14:2008/BTNMT từ 2,1 – 4,7 lần. Tập
trung tại các cống thoát nƣớc thải thuộc trị trấn Cửa Việt (T5NTCV), thị trấn Hồ
Xá (T5NTHX) và thị trấn Cửa Tùng (T5NTCT), biểu đồ so sánh 3.98.

Biểu đồ 3.98. Nồng độ NH4-N môi trường nước thải đô thị quý II năm 2021
Đánh giá: So với cùng kỳ năm 2020, nồng độ NH4-N tại cống thoát nƣớc
thải thuộc thị trấn Bến Quan, Ái Tử, Cam Lộ có xu hƣớng giảm mạnh và nằm
trong giới hạn vào quý II năm 2021. Tại phần lớn các vị trí còn lại, nồng độ NH4-N
có xu hƣớng gia tăng so với cùng kỳ vào năm 2021, đặc biệt là những cống thoát
nƣớc thải tại thị trấn Cửa Việt, Hồ Xá và Cửa Tùng. Nƣớc thải sinh hoạt chứa một
lƣợng lớn chất hữu cơ, chất dinh dƣỡng chƣa qua xử lý thải trực tiếp vào các hồ ở
các khu vực đô thị hay các lƣu vực sông dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ phú dƣỡng và ô
nhiễm nguồn nƣớc mặt khi vƣợt quá khả năng tự làm sạch của nguồn nƣớc, biểu
đồ so sánh 3.99.

Biểu đồ 3.99. Biến động NH4-N giữa quý II năm 2020 và năm 2021
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d/ Dầu mỡ khoáng
Kết quả quan trắc dầu mỡ khoáng trong nƣớc thải quý II năm 2021 hầu hết
tại các vị trí đều nằm trong giới hạn B theo QCVN 14:2008/BTNMT. Ngoại trừ
cống thoát nƣớc thải tại thị trấn Hồ Xá (T5NTHX) vƣợt 1,5 lần giới hạn, biểu đồ
so sánh 3.100.

Biểu đồ 3.100. Nồng độ dầu mỡ môi trường nước thải đô thị quý II năm 2021
Đánh giá: So với cùng kỳ năm 2020, kết quả quan trắc dầu mỡ khoáng có xu
hƣớng giảm vào quý II năm 2021. Cống thoát nƣớc thải tại thị trấn Cam Lộ
(T5NTCL) giảm mạnh từ 45,7 MNP/100ml xuống 1 MNP/100ml và nằm trong
giới hạn cho phép vào quý II năm 2021. Đáng quan tâm là cống thoát nƣớc thải tại
thị trấn Hồ Xá có sự gia tăng đột biến và vƣợt giới hạn B 1,5 lần theo QCVN
14:2008/BTNMT, biểu đồ so sánh 3.101.

Biểu đồ 3.101. Nồng độ dầu mỡ khoáng giữa quý II năm 2020 và năm 2021
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e/ Mật độ vi sinh vật (Coliform)
Kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc thải đô thị quý II năm 2021 tại tất cả các
vị trí đều phát hiện sự có mặt của vi sinh vật Coliform, có 3/11 vị trí mật độ
Coliform vƣợt giới hạn B theo QCVN 14:2008/BTNMT từ 2,2 – 22 lần. Tại cống
thoát nƣớc thải thuộc thị trấn Hồ Xá có mật độ Coliform cao nhất là 110000
MNP/100ml, biểu đồ so sánh 3.102

Biểu đồ 3.102. Mật độ Coliform môi trường nước thải đô thị quý II năm 2021
Đánh giá: So với quý II năm 2020, vi sinh vật Coliform có xu hƣớng gia
tăng về số lƣợng các vị trí cũng nhƣ mật độ Coliform vƣợt giới hạn B theo QCVN
14:2008/BTNMT vào quý II năm 2021, biểu đồ so sánh 3.103.

Biểu đồ 3.103. Biến động Coliform giữa quý II năm 2020 và năm 2021
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3.7. Hiện trạng tài nguyên nước dưới đất
Kết quả quan trắc động thái nƣớc dƣới đất quý II năm 2021 cho thấy: Mực
nƣớc dƣới đất có sự biến động giữa các vị trí. Hầu hết các điểm quan trắc vùng
đồng bằng có mực nƣớc cao hơn so với các khu vực khác. Mực nƣớc cao nhất ghi
nhận đƣợc tại Khu công nghiệp Nam Đông Hà, thành phố Đông Hà (TNĐH2) vào
thời điểm quan trắc tháng 4 có giá trị 25,3 m. Mực nƣớc dƣới đất thấp nhất tại khu
vực nuôi tôm xã Vĩnh Thái (TNVTh) vào thời điểm quan trắc tháng 4 có giá trị là
5,9 m.

Biểu đồ 3.104. Biến động mực nước dưới đất mùa khô năm 2020
So với cùng kỳ năm 2020, mực nƣớc dƣới đất quý II năm 2021 tại tất cả các
vị trí tƣơng đối ổn định và ít có sự biến động theo thời gian.

Biểu đồ 3.105. Biến động mực nước dưới đất mùa khô giai đoạn 2020 –
2021
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Kết quả quan trắc quý II năm 2021 cũng ghi nhận nhiệt độ môi nƣớc dƣới
đất khá ổn định, dao động từ 23,2 – 27,0 oC. Yếu tố nhiệt độ phụ thuộc vào vị trí,
thời gian và thời tiết tại thời điểm quan trắc.

Biểu đồ 3.106. Biến động nhiệt độ nước dưới đất mùa khô năm 2021
So với cùng kỳ năm 2020, nhiệt độ nƣớc dƣới đất có ít sự khác biệt. Do
mạch nƣớc ngầm luôn ở sâu dƣới lòng đất, thêm vào đó nhiệt dung riêng của nƣớc
(Cn) cao nên biên độ thay đổi ít hơn so với nhiệt độ môi trƣờng không khí.

Biểu đồ 3.107. Biến động nhiệt độ nước dưới đất mùa khô giai đoạn 2020 - 2021
Kết quả quan trắc cũng ghi nhận độ sâu cân bằng của mực nƣớc dƣới đất có
sự khác nhau giữa các khu vực từ 0,7 – 3,9 m. Khu vực có vị trí độ sâu cân bằng
thấp nhất là điểm nuôi tôm xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh (TNVT) và khu vực
có độ sâu cân bằng lớn nhất là Khu công nghiệp Nam Đông Hà (TNĐH2).
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3.8. Kết quả quan trắc tài nguyên nƣớc mặt
Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 03 hệ thống sông chính, cụ thể nhƣ sau:
Hệ thống sông Thạch Hãn: Có 37 con sông gồm 17 sông nhánh cấp I với 03
nhánh tiêu biểu là Vĩnh Phƣớc, Rào Quán và Cam Lộ, 13 sông nhánh cấp II, 06
sông nhánh cấp III. Diện tích toàn lƣu vực là 2660 km2, độ dài sông chính là 156
km, độ cao bình quân lƣu vực 301 m và đổ vào biển đông thông qua cửa biển Cửa
Việt.
Hệ thống sông Bến Hải có diện tích lƣu vực là 809 km2, dài 64,5 km, độ cao
bình quân lƣu vực 115 m và đổ vào biển Đông thông qua cửa biển Cửa Tùng.
Hệ thống sông Ô Lâu thuộc lƣu vực sông Mỹ Chánh chảy qua phá Tam
Giang về cửa Thuận An, có diện tích lƣu vực 855 km2, dài 65 km. Đầu nguồn lƣu
vực nằm ở địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngoài ra, ở phía Tây giáp biên giới Việt - Lào có một số sông nhánh chảy
theo hƣớng Tây thuộc hệ thống sông Mê Kông. Các nhánh điển hình là sông Sê
Pôn đoạn cửa khẩu Lao Bảo - A Đớt, sông Sê Păng Hiêng đoạn đồn biên phòng Cù
Bai, Hƣớng Lập (Hƣớng Hóa).
Tổng lƣợng dòng chảy năm, trên toàn bộ sông suối tỉnh Quảng Trị là 6,673
km3. Trong đó, hệ thống sông Bến Hải 1,31 km3 (chiếm 19,6%), hệ thống sông
Thạch Hãn khoảng 3,92 km3 (58,8 %), hệ thống sông Ô Lâu 0,50 km3 (7,55 %) và
hệ thống sông Sê Păng Hiêng 1,05 km3 (15,8 %). Diện tích lƣu vực sông Thạch
Hãn lớn nhất (2660 km2) so với các hệ thống sông Bến Hải (809 km2) và Ô Lâu
(855 km2) nên lƣu lƣợng tại trạm thủy văn Cửa Việt lớn nhất trong 06 vị trí quan
trắc.
Kết quả quan trắc về lƣu lƣợng và mực nƣớc tại các trạm thuỷ văn trong
mùa khô năm 2021 nhƣ sau:
3.8.1. Kết quả quan trắc về lưu lượng
Qua kết quả quan trắc lƣu lƣợng vào mùa khô (tháng 5) năm 2021 tại các
trạm thuỷ văn đƣợc nêu tại bảng 3.1.
Bảng 3.1. Lưu lượng dòng chảy tại các điểm quan trắc mùa khô năm 2021
Lƣu lƣợng mùa khô năm 2021 (m3/s)
Đại lƣợng
thống kê ĐaKrông Cửa Việt Đông Hà Cửa Tùng Gia Vòng Mỹ Chánh
Min

14,83

56,05

2,43

2,11

0,21

0,69

Max

39,41

160,14

47,83

28,18

1,42

11,10
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x

27,14

88,58

10,65

10,39

0,37

3,48

S (±)

6,28

21,36

10,03

7,80

0,22

3,19

CV (%)

23,14

24,11

94,16

75,13

59,27

91,86

Qua kết quả quan trắc lƣu lƣợng tại 06 vị trí vào mùa khô nhận thấy: Vào
thời điểm quan trắc tháng 5, trạm thủy văn Gia Vòng có lƣu lƣợng dòng chảy trung
bình thấp nhất, chỉ đạt 0,22 m3/s. Đặc biệt, theo tính toán, tại trạm thuỷ văn Gia
Vòng thời điểm kiệt nhất lƣu lƣợng dòng chảy rất thấp, chỉ đạt 0,21 m3/s.
Chỉ có 01 trạm có lƣu lƣợng dòng chảy đạt trên 100 m3/s là trạm Cửa Việt
(160,14 m3/s). Có thể nhận thấy vào mùa khô (tháng 5) năm nay, tổng lƣu lƣợng
dòng chảy trên hệ thống sông Thạch Hãn (trạm Cửa Việt) lớn hơn nhiều so với hệ
thống sông Bến Hải (trạm Cửa Tùng).
Bảng 3.2. Lưu lượng dòng chảy tại các điểm quan trắc mùa khô năm 2020 - 2021
Lƣu lƣợng mùa khô giai đoạn năm 2020 - 2021 (m3/s)
Đại lƣợng
thống kê

ĐaKrông Cửa Việt Đông Hà Cửa Tùng Gia Vòng Mỹ Chánh

Min 2021

14,83

56,05

2,43

2,11

0,21

0,69

Min 2020

11,28

72,68

6,19

5,18

0,13

2,79

Max 2021

39,41

160,14

47,83

28,18

1,42

11,10

Max 2020

42,94

245,76

52,54

63,80

1,58

56,92

x

2021

27,14

88,58

10,65

10,39

0,37

3,48

x

2020

20,95

120,14

18,46

24,21

0,56

17,57

S 2021

6,28

21,36

10,03

7,80

0,22

3,19

S 2020

5,95

40,21

13,16

15,57

0,33

15,00

CV(%) 2021

23,14

24,11

94,16

75,13

59,27

91,86

CV(%) 2020

28,40

33,47

71,31

64,30

58,36

85,35

Qua bảng kết quả lƣu lƣợng mùa khô giai đoạn 2020 - 2021 nhận thấy: Có
sự biến động lớn kết quả lƣu lƣợng dòng chảy tại các trạm thủy văn. Trong đó, lƣu
lƣợng dòng chảy trung bình và dòng chảy kiệt nhất trong tháng (min) giảm mạnh
tại hầu hết các trạm quan trắc, ngoại trừ trạm thuỷ văn Đakrông tăng lên.
Nhìn chung, sự biến động lƣu lƣợng dòng chảy tại các vị trí trong mùa khô
vào năm 2021 cao hơn so với năm 2020. Năm 2020, biến động lƣu lƣợng dòng
chảy lớn nhất tại trạm Mỹ Chánh với hệ số biến động là 85,35%. Năm 2021, biến
động lƣu lƣợng dòng chảy lớn nhất là 94,16% diễn ra tại trạm thuỷ văn Đông Hà.
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Trạm thủy văn Cửa Việt là trạm có lƣu lƣợng lớn nhất trong 06 vị trí quan
trắc lƣu lƣợng mùa khô giai đoạn 2020 - 2021, có thể khai thác và sử dụng nƣớc
với lƣu lƣợng lớn. Tuy nhiên, khu vực trạm thủy văn này là vùng chịu ảnh hƣởng
triều, thƣờng xuyên bị tác động bởi xâm nhập mặn. Theo số liệu quan trắc, khu vực
có thể khai thác và sử dụng nƣớc ngọt lớn nhất là đập Trấm thuộc hạ lƣu của trạm
thuỷ văn Đakrông.
3.8.2. Kết quả quan trắc về mực nước
Qua kết quả quan trắc mực nƣớc tại 06 vị trí vào mùa khô năm 2021
nhận thấy: Sự biến động của mực nƣớc có sự tƣơng đồng với lƣu lƣợng dòng chảy
và phụ thuộc vào các yếu tố nhƣ địa hình sông, lƣợng mƣa, chế độ triều (tại trạm
thủy văn cửa sông Cửa Tùng, trạm thủy văn Cửa Việt và trạm thủy văn Đông Hà).
Mức độ biến động mực nƣớc ở khu vực trung lƣu và hạ lƣu lớn hơn khu vực miền
núi. Kết quả quan trắc mực nƣớc mặt mùa khô (tháng 5) tại các trạm thủy văn nhƣ
sau:
Bảng 3.3. Mực nước tại các điểm quan trắc mùa khô năm 2021
Mực nƣớc mùa khô năm 2020 (m)
Đại lƣợng
thống kê
ĐaKrông Cửa Việt Đông Hà Cửa Tùng Gia Vòng Mỹ Chánh
Min

24,04

-0,23

0,77

-0,21

1,56

0,11

Max

24,70

-0,04

0,90

-0,19

1,86

0,31

x

24,48

-0,13

0,83

-0,20

1,62

0,18

S

0,18

0,04

0,03

0,00

0,06

0,06

CV (%)

0,73

-35,17

3,67

-2,19

3,68

33,56

Qua kết quả quan trắc mực nƣớc tại 06 vị trí vào mùa khô nhận thấy: Tại các
trạm thủy văn phía thƣợng lƣu mực nƣớc tƣơng đối ổn định (mức độ biến động
mực nƣớc nhỏ). Điều này, chứng tỏ việc bổ sung nguồn nƣớc từ thƣợng lƣu rất ít.
Tại các trạm thuỷ văn bị ảnh hƣởng triều, nhiều thời điểm mực nƣớc thấp
hơn mực nƣớc biển trung bình (mực nƣớc < 0 m): Cửa Việt, Cửa Tùng và Đông
Hà có hệ số biến động mực nƣớc rất lớn dao động từ dao động trong khoảng (2,19) – (-35,17) %, điểm biến động mực nƣớc lớn nhất là trạm Cửa Việt (-35,17)
%.
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Bảng 3.4. Mực nước tại các điểm quan trắc mùa khô giai đoạn 2020 - 2021
Mực nƣớc mùa khô giai đoạn năm 2020 - 2021 (m)
Đại lƣợng
thống kê

ĐaKrông Cửa Việt Đông Hà Cửa Tùng Gia Vòng Mỹ Chánh

Min 2021

24,04

-0,23

0,77

-0,21

1,56

0,11

Min 2020

23,69

-0,23

-0,13

-0,21

1,64

0,12

Max 2021

24,70

-0,04

0,90

-0,19

1,86

0,31

Max 2020

24,19

-0,12

0,00

-0,14

2,01

0,41

x

2021

24,48

-0,13

0,83

-0,20

1,62

0,18

x

2021

23,98

-0,18

-0,06

-0,18

1,70

0,21

S 2021

0,18

0,04

0,03

0,00

0,06

0,06

S 2020

0,14

0,03

0,03

0,02

0,07

0,08

CV (%) 2021

0,73

-35,17

3,67

-2,19

3,68

33,56

CV (%) 2020

0,58

-15,04

-53,46

-8,42

4,38

38,73

Qua kết quả quan trắc mực nƣớc tại 06 vị trí vào mùa khô giai đoạn năm
2020 - 2021 nhận thấy: Mực nƣớc trung bình của 2 giai đoạn có sự tƣơng đồng.
Tại các trạm quan trắc phía thƣợng lƣu, biến động mực nƣớc không lớn, thể hiện
qua hệ số biến động mực nƣớc tại các trạm quan trắc của năm 2020 so với năm
2021. Tuy nhiên, tại các trạm quan trắc bị ảnh hƣởng triều hệ số biến động có sự
khác biệt rõ rệt tại các vị trí, dao động trong khoảng (-8,42) - (-53,46) % vào năm
2020 có xu hƣớng tăng vào năm 2021, dao động trong khoảng (-2,19) - (3,67) %.
Qua quá trình quan trắc mực nƣớc và lƣu lƣợng trong mùa khô (tháng 5) tại
06 trạm thuỷ văn có thể nhận thấy năm 2021, lƣu lƣợng nƣớc trên các sông giảm
đáng kể so với năm 2020. Hầu hết các trạm quan trắc đều thể hiện rõ mức độ thiếu
hụt nguồn nƣớc bổ sung (mƣa, nƣớc trong đất, trong các hồ chứa phía thƣợng lƣu).
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CHƢƠNG IV. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QA/QC
ĐỢT QUAN TRẮC
4.1. Kết quả QA/QC hiện trƣờng
- Quá trình thực hiện đối với các đối tƣợng môi trƣờng khác nhau,
T rung tâm đã thực hiện lấy mẫu lặp theo bảng sau:
- Mẫu lặp sau khi đƣa về PTN đƣợc phân tích, tính toán và xử lý thống kê
độ lệch chuẩn tƣơng đối (RSD) và so sánh với hàm chuẩn Horwitz thực nghiệm,
kết quả thực hiện mẫu lặp tại hiện trƣờng cho thấy, hầu hết các giá trị RSD < 1/2
RSDHorwitz, kết quả tính toán cũng cho thấy hầu hết các giá trị |RSD| < 30%. Do đó
quá trình thực hiện quan trắc tại hiện trƣờng có độ lặp lại tốt, kết quả quan trắc có
tính đại diện đối với từng thành phần khác nhau.
- Tiến hành phân tích mẫu trắng dụng cụ và thiết bị nhằm kiểm tra ảnh
hƣởng dụng cụ và thiết bị đến quá trình quan trắc và vận chuyển mẫu. Kết quả cho
thấy hầu hết các mẫu trắng không có sự nhiễu các thành phần phân tích.
- Các kết quả đo mẫu chuẩn tại hiện trƣờng đƣợc kiểm soát thông qua theo
dõi mẫu chuẩn. Trong quá trình thực hiện, hầu hết kết quả kiểm soát đều nằm trong
giới hạn từ QC ± 0,1 đối với giá trị pH và QC 35 ± 5 ‰ đối với thông số độ mặn.
Các mẫu chuẩn đƣợc bảo quản theo đúng yêu cầu của hãng sản xuất nhƣ nhiệt độ
từ 4 – 10 oC, trong điều kiện tránh ánh sáng.

Biểu đồ 4.1. Biểu đồ kiểm soát chuẩn pH tại hiện trường
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị
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4.2. Kết quả QA/QC trong phòng thí nghiệm
4.2.1. Kết quả mẫu lặp phòng thí nghiệm
- Trong quá trình phân tích mẫu chúng tôi sử dụng mẫu lặp PTN để đánh giá
độ chụm của phép phân tích. Mỗi mẫu quan trắc sẽ đƣợc thực hiện hai lần lặp, tiến
hành phân tích độc lập với cùng một phƣơng pháp, độ chụm đƣợc tính toán dựa
trên việc tính toán và đánh giá chỉ số RPD (phần trăm sai khác tƣơng đối của mẫu
lặp). Kết quả tính toán cũng cho thấy hầu hết các kết quả phân tích đƣợc đều cho
chỉ số RPD < 15% (theo thông tƣ 24/2017/TT-BTNMT). Chứng tỏ phép phân tích
cho ra độ chụm cao, kết quả phân tích đƣợc là hoàn toàn có sự kiểm soát, có tính
đảm bảo và có độ tin tƣởng lớn.
4.2.2. Kết quả mẫu chuẩn thẩm tra phòng thí nghiệm
- Kết quả phân tích tại PTN cho thấy, sự sai khác của các kết quả đã đƣợc
kiểm soát và đều nằm trong giới hạn cho phép của phƣơng pháp thử, đƣợc thể
hiện cụ thể dƣới dạng biểu đồ control-charts (biểu đồ kiểm soát chất lƣợng từ
hình 4.3 đến 4.6). Tại một số thời điểm, kết quả nằm trong vùng cảnh báo và
ngoài vùng kiểm soát PTN đã tìm nguyên nhân và thực hiện lại lô mẫu bị lỗi.

Biểu đồ 4.2. Biểu đồ kiểm soát chuẩn Fe tại phòng thí nghiệm
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Biểu đồ 4.3. Biểu đồ kiểm soát chuẩn TSS tại phòng thí nghiệm

Hình 4.4. Biểu đồ kiểm soát chuẩn COD (KMnO4) tại phòng thí nghiệm

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị
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Hình 4.5. Biểu đồ kiểm soát chuẩn PO4-P tại phòng thí nghiệm
Ngoài việc thực hiện kiểm soát mẫu QC, phòng thí nghiệm còn thực hiện các
mẫu kiểm soát nhƣ mẫu thêm chuẩn, mẫu lặp lại, mẫu mù để đánh giá và kiểm soát
toàn diện các yếu tố gây nhiễu nhƣ nền mẫu, điều kiện thử nghiệm, đánh giá các sai
số do chủ quan của thử nghiệm viên. Do đó các kết quả thực hiện tại phòng thí
nghiệm đƣợc kiểm soát và loại bỏ các sai số gần nhƣ hoàn toàn.
Năm 2021 Phòng thí nghiệm đã tham gia 02 chƣơng trình tham gia thử
nghiệm thành thạo VPT.1.5.20.13 và VPT.1.5.20.14 do Hội các Phòng Thí nghiệm
Việt Nam (Vinalab) tổ chức, gồm các thông số tham gia NO3-N, NO2-N, Cl-, SO42-,
PO4-P, BOD5, COD, TSS, tổng N, tổng P, NH4-N. Kết quả 100% các thông số tham
gia đạt chỉ số Z-core <3, phần phần lớn có chỉ số Z-core <1 và đạt yêu cầu.
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CHƢƠNG V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1. Kết luận
Quá trình thực hiện nhiệm vụ quan trắc tài nguyên và môi trƣờng tỉnh Quảng
Trị quý II năm 2021, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trƣờng đã chủ động
thực hiện dƣới sự giám sát của Chi cục Bảo vệ Môi trƣờng đã hoàn thành và đáp
ứng về tiến độ, chất lƣợng, kết quả quan trắc đã đƣợc kiểm soát nghiêm ngặt thông
qua chƣơng trình QA/QC. Đơn vị thực hiện đã thực hiện đầy đủ khối lƣợng theo
nhiệm vụ đƣợc giao tại Quyết định số 252/QĐ-STNMT ngày 26 tháng 01 năm
2021 của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Quảng Trị về việc giao nhiệm vụ
Quan trắc tài nguyên và môi trƣờng tỉnh Quảng Trị năm 2021, đáp ứng đầy đủ các
quy định kỹ thuật hiện hành. Các kết quả đạt đƣợc cụ thể nhƣ sau:
5.1.1. Chất lượng môi trường không khí
Chất lƣợng môi trƣờng nền không khí quý II năm 2021 tƣơng đối ổn định và
chƣa chịu những tác động lớn từ hoạt động phát triển kinh tế xã hội. Tất cả các
thông số quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép theo các quy chuẩn hiện hành.
Chất lƣợng môi trƣờng tác động không khí quý II năm 2021 trên địa bàn tỉnh
Quảng Trị chƣa có dấu hiệu ô nhiễm khí độc và độ rung. Tại các vị trí thuộc nút
giao thông chính nhƣ QL1A, QL9; khu kinh tế Đông Nam độ ồn và bụi có kết quả
cao hơn so với các vị trí khác và vƣợt giới hạn cho phép do chịu ảnh hƣởng của
thời tiết nắng nóng, gió Tây Nam thổi mạnh cuốn bụi lên khi có các phƣơng tiện
lƣu thông lớn và liên tục.
5.1.2. Chất lượng môi trường nước sông
Chất lƣợng môi trƣờng nền nƣớc sông trong quý II năm 2021 tƣơng đối ổn
định, hầu hết các thông số quan trắc nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 08MT:2015/BTNMT (cột A2), đảm bảo sử dụng nƣớc cho mục đích sinh hoạt khi áp
dụng các công nghệ xử lý thích hợp. Ngoại trừ thông số TSS, Fe, E.coli tại vị trí
SP1 (xã Xi – gần đồn Biên Phòng 617 – Sông Sê Pôn) và mật độ E.coli tại vị trí
TH1-1 (Điểm tại khu vực xã A Bung – Sông Đakrông) vƣợt giới hạn A2.
Chất lƣợng môi trƣờng tác động nƣớc sông trong quý II năm 2021 có sự
biến động không lớn. Chất lƣợng nƣớc tại các lƣu vực sông Nhùng, Vĩnh Phƣớc,
Sa Lung và Rào Quán đáp ứng đƣợc cho mục đích sinh hoạt khi áp dụng các biện
pháp xử lý thích hợp; chất lƣợng nƣớc sông tại các lƣu vực sông Sê Pôn,
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị
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Sêpănghiêng, Cánh Hòm và Thạch Hãn đáp ứng đƣợc cho mục đích tƣới tiêu, thủy
lợi do ảnh hƣởng của Fe, TSS và mật độ E.coli.
Trong quý II năm 2021, tình hình mƣa tại các lƣu vực sông ít nên diễn biến
xâm nhập mặn trên các sông Thạch Hãn, Hiếu, Bến Hải và Sa Lung có xu hƣớng
tăng từ tháng 4 đến tháng 6 và thấp hơn cùng kỳ năm 2020. Các tổ chức cá nhân
khai thác sử dụng nƣớc cần theo dõi để có kế hoạch khai thác sử dụng nƣớc hợp lý.
5.1.3. Chất lượng môi trường nước hồ
Chất lƣợng môi trƣờng nƣớc hồ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị quý II năm 2021
phần lớn đảm bảo cấp đƣợc cho mục đích tƣới tiêu, thủy lợi. Tuy nhiên tại khu
sinh thái Trằm Trà Lộc, hồ Lao Bảo, hồ Khe Sanh, hồ Nam Hào và đáng quan tâm
là hồ Đại An chất lƣợng nƣớc suy giảm do ảnh hƣởng bởi COD, NH4-N và mật độ
E.coli.
5.1.4. Chất lượng môi trường nước biển ven bờ
Chất lƣợng môi trƣờng nƣớc biển ven bờ quý II năm 2021 có sự ổn định
cao, tất cả các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép QCVN 10MT:2015/BTNMT (Vùng tắm, thể thao dƣới nƣớc).
Kết quả quan trắc đột biến đối với thông số Florua trong môi trƣờng nƣớc
biển ven bờ vào quý II năm 2021 tại vị trí B1-1 (Thôn Thái Lai, xã Vĩnh Thái) qua
các đợt quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 10MT:2015/BTNMT.
5.1.5. Chất lượng môi trường nước dưới đất
Chất lƣợng nƣớc dƣới đất tại phần lớn các vị trí quan trắc chƣa có dấu hiệu ô
nhiễm kim loại nặng, độ mặn và các hợp chất Nitơ. Đảm bảo cung cấp cho mục
đích sinh hoạt nhƣng phải qua biện pháp xử lý thích hợp. Tuy nhiên, tại khu vực
nuôi tôm xã Triệu Vân và Triệu An chất lƣợng nƣớc suy giảm đáng kể vào quý II
năm 2021. Đặc biệt là khu vực nuôi tôm xã Triệu Vân do ảnh hƣởng bởi hoạt động
nuôi tôm nƣớc lợ trên cát.
5.1.6. Chất lượng môi trường nước thải đô thị
Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh tại các khu đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
phần lớn chƣa đƣợc thu gom và xử lý tập trung (ngoại trừ thị xã Quảng Trị và
thành phố Đông Hà). Tại thời điểm quan trắc quý II năm 2021, các đô thị nhƣ:
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Cam Lộ, Gio Linh, Cửa Việt, Hồ Xá và Cửa Tùng là những đô thị thƣờng xuyên có
nồng độ các chất gây ô nhiễm cao hơn các đô thị khác.
5.1.7. Tài nguyên nước dưới đất
Kết quả quan trắc mực nƣớc dƣới đất quý II năm 2021 có sự biến động giữa
các vị trí. Hầu hết các điểm quan trắc vùng đồng bằng có mực nƣớc cao hơn so với
các khu vực khác. Mực nƣớc cao nhất ghi nhận đƣợc tại Khu công nghiệp Nam
Đông Hà, thành phố Đông Hà (TNĐH2) vào thời điểm quan trắc tháng 4 có giá trị
25,3 m. Mực nƣớc dƣới đất thấp nhất tại khu vực nuôi tôm xã Vĩnh Thái (TNVTh)
vào thời điểm quan trắc tháng 4 có giá trị là 5,9 m.
5.1.8. Tài nguyên nước mặt
Có sự biến động lƣu lƣợng dòng chảy tƣơng đối lớn tại các trạm quan trắc
trong mùa khô năm 2021. Biến động lƣu lƣợng dòng chảy lớn nhất là 94,16% diễn
ra tại trạm thuỷ văn Đông Hà và biến động nhỏ nhất là 23,14% tại trạm thủy văn
ĐaKrông. Chỉ có 01 trạm có lƣu lƣợng dòng chảy đạt trên 100 m3/s là trạm Cửa
Việt (160,14 m3/s).
Tại các trạm thủy văn phía thƣợng lƣu mực nƣớc tƣơng đối ổn định (mức độ
biến động mực nƣớc nhỏ). Điều này, chứng tỏ việc bổ sung nguồn nƣớc từ thƣợng
lƣu rất ít. Tại các trạm thuỷ văn bị ảnh hƣởng triều, nhiều thời điểm mực nƣớc thấp
hơn mực nƣớc biển trung bình (mực nƣớc < 0 m): Cửa Việt, Cửa Tùng và Đông
Hà có hệ số biến động mực nƣớc rất lớn dao động từ dao động trong khoảng (2,19) – (-35,17) %, điểm biến động mực nƣớc lớn nhất là trạm Cửa Việt (-35,17)
%.
5.2. Kiến nghị
Trên cơ sở các dữ liệu về quan trắc các thành phần tài nguyên môi trƣờng
quý II năm 2021 cũng nhƣ các năm trƣớc đây, nhằm nâng cao hiệu quả công tác
bảo vệ môi trƣờng trong thời gian tới đơn vị thực hiện xin kiến nghị một số giải
pháp nhƣ sau:
- Tăng cƣờng các giải pháp kỹ thuật và quản lý nhà nƣớc nhằm kiểm soát
các nguồn thải của các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh vào các sông,
lòng hồ của các khu vực nội đô: Sông Vĩnh Định, Sê Pôn và Cánh Hòm; Hồ Đại
An, hồ Lao Bảo.
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- Thực hiện đồng bộ các giải pháp kỹ thuật nhƣ: Phun xịt mặt đƣờng tại các
tuyến giao thông chính nhƣ QL1A, QL9, ngã ba chợ và đoạn qua các khu đô thị.
Hạn chế sử dụng còi ô tô có mức độ ồn lớn tại các khu vực nội đô.
- Tăng cƣờng kiểm soát các nguồn thải dọc bờ biển đổ trực tiếp ra môi
trƣờng biển nhƣ các cơ sở nuôi trồng thuỷ sản, nhằm duy trì hiện trạng môi trƣờng
nƣớc biển ven bờ nhƣ hiện nay.
- Quá trình canh tác nông nghiệp, lâm nghiệp cần sử dụng các loại hóa chất
bảo vệ thực vật có nguồn gốc với liều lƣợng hợp lý, hạn chế sự thoái hóa ô nhiễm
môi trƣờng đất, nƣớc mặt và nƣớc dƣới đất.
- Theo dõi thƣờng xuyên và báo cáo kịp thời tình hình xâm nhập mặn trên
các sông quan trắc, cập nhật thƣờng xuyên số liệu xâm nhập mặn để các tổ chức,
cá nhân tham khảo, có kế hoạch khai thác sử dụng nƣớc phục vụ cho các mục đích
khác nhau.
- Nâng cao hơn nữa công tác phối hợp giữa đơn vị thực hiện và các đơn vị
chuyên môn ở địa phƣơng trong công tác quan trắc.
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