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BẢN TIN KẾT QUẢ QUAN TRẮC HIỆN TRƯỜNG 

“Kết quả quan trắc chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Đại Lải, 

phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp” 

(Ngày lấy mẫu 26/03/2019) 

I.  Kết quả giám sát chất lượng nước  

1. Nhiệm vụ: Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Đại 

Lải, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp 

2. Ngày quan trắc: 26/03/2019     

3. Đơn vị thực hiện nhiệm vụ: Viện Kỹ thuật tài nguyên nước                   

4.  Đơn vị nhận thông tin: Công ty TNHH MTV Thủy lợi Phúc Yên và các đơn vị sử 

dụng nước liên quan. 

5. Tổng số vị trí các điểm quan trắc: 14 vị trí quan trắc phân bố đều trên hệ thống 

thủy lợi hồ Đại Lải để phục vụ giám sát, dự báo chất lượng nước như sau: 

STT Ký hiệu Vị trí Tọa độ Mô tả 

1 ĐL01 Cống lấy nước số 1 
21,3208N 

105,7032E 
Cấp nước thô 1,5 (m3/s) 

2 ĐL02 Đầu kênh chính 1 
21,3197 N 

105,697 E 
Cấp nước tưới 4.053.000 m3/vụ 

3 ĐL03 Giữa kênh chính 1 
21,3018 N 

105,695 E 
Cấp nước tưới 2.478.000 m3/vụ 

4 ĐL04 Cuối kênh chính 1 
21,3002 N 

105,747 E 
Cấp nước tưới 930.000 m3/vụ 

5 ĐL05 Cống lấy nước số 2 
21,3185N 

105,7314E 
Cấp nước thô 2,9 (m3/s) 

6 ĐL06 Đầu kênh chính 2 
21,3052N 

105,7229E 
Cấp nước tưới 4.893.000 m3/vụ 

7 ĐL07 
Giữa kênh chính 2 
(Xi phông Đồng 
Đò) 

21,3063 N 

105,7314E 
Cấp nước tưới 1.743.000 m3/vụ  

8 ĐL08 
Cuối kênh chính 2 
(giáp huyện Sóc 
Sơn, Hà Nội) 

21,3010 N 

105,7405E 
Cấp nước tưới 3.150.000 m3/vụ 

9 ĐL09 Hồ Thanh Cao 
21,3302 N 

105,7292E 
Đầu nguồn hồ Thanh Cao, cấp 
nước tưới 1.120.000 m3/vụ 

10 ĐL10 Hồ Đông Câu 
21,3550 N 

105,7077E 
Đầu nguồn hồ Đồng Câu, cấp 
nước tưới 315.000 m3/vụ 

11 ĐL11 
Điểm lấy nước vào 
nhà máy nước 

21,3342 N 

105,7121E 
Cấp nước thô công suất 1800 
m3/ngày 
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STT Ký hiệu Vị trí Tọa độ Mô tả 

12 ĐL12 Đảo Ngọc 
21,3290 N 

105,7249E 
Khu du lịch sinh thái giữa hồ 
Đại Lải, nước thải được xử lý 

13 ĐL13 Sân golf 
21,3293 N 

105,7251E 
Khu vui chơi trong quần thể 
resort FLC 

14 ĐL14 
Nhà nghỉ lão thành 
cách mạng 

21,3271 N 

105,7189E 
Không lấy nước thô, nước thải 
có hệ thống xử lý riêng 

 

6. Bản đồ vị trí các trạm quan trắc chất lượng nước 

ĐL1

ĐL3

ĐL4

ĐL5 ĐL6

ĐL7

ĐL8

ĐL9

ĐL10

Hồ Thanh Cao

Hồ Đại Lải

Hồ Đông Câu

ĐL11
ĐL2

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ LẤY MẪU HỆ THỐNG HỒ ĐẠI LẢI

Ghi chú

Điểm lấy mẫu

Hồ, sông

Kênh tưới

Đường ồng cấp nước

sinh hoạt

ĐL12ĐL13

ĐL14
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KẾT QUẢ QUAN TRẮC HIỆN TRƯỜNG 

(So sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1, B1) 
 

TT 
Ký 

hiệu 
mẫu 

Vị trí lấy 
mẫu 

Mục tiêu 
giám sát 

Kết quả quan trắc hiện trường 
 

Khuyến cáo Mô tả thực địa T (oC) 
TSS 

(mg/l) 
Độ đục 
(NTU) 

EC 
(µS/cm) 

pH 
DO 

(mg/l) 

1 ĐL 01 
Cống lấy 
nước số 1 

Kiểm tra chất 
lượng nước 

cấp từ Hồ vào 
hệ thống kênh 

1 

- Cống    mở    nhỏ 
để cấp nước tưới 
cho hoa, cây màu, 
dòng chảy yếu, mực 
nước   thấp 

- Nước không có 
mùi, không có rác 
thải hai bên bờ kênh. 

24,01 48,2 20,1 61,0 6,85 5,52 

- Có thể sử dụng 
nước phục vụ tưới. 

- Cần có biện pháp 
quản lý nước trên 
hồ để bảo vệ chất 
lượng nguồn nước 

2 ĐL 02 
Đầu kênh 
chính 1 

Kiểm tra chất 
lượng nước 

cấp trên  kênh 
1 

- Mực nước trên 
kênh thấp, chủ yếu 
là tự đọng 

 

24,0 46,2 15,0 62,5 7,084 4,13 
- Có thể sử dụng 
nước phục vụ  tưới 

3 ĐL 03 
Giữa kênh 

chính 1 

Kiểm soát 
chất lượng 

nước cấp trên  
kênh 1 

- Không có nước 
trên kênh. 

- Lòng kênh có 
cặn rác thải 

Không có nước, do đóng cống từ ngày 21/3/2019  

4 ĐL 04 
Cuối kênh 

chính 1 

Kiểm soát 
chất lượng 

nước cấp trên  
kênh 1 

- Không có nước 
trên kênh. 

- Lòng kênh có 
cặn rác thải 

Không có nước, do đóng cống từ ngày 21/3/2019  

5 ĐL 05 
 

Cống lấy 
nước số 2 

Kiểm tra chất 
lượng nước 

cấp từ Hồ Đại 
Lải vào hệ 

- Nước tĩnh, cống 
đóng mực nước 
không cao, vẫn có 

24,03 64,8 27,0 63,6 7,01 4,29 
- Có thể sử dụng 
nước phục vụ tưới. 
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TT 
Ký 

hiệu 
mẫu 

Vị trí lấy 
mẫu 

Mục tiêu 
giám sát 

Kết quả quan trắc hiện trường 
 

Khuyến cáo Mô tả thực địa T (oC) 
TSS 

(mg/l) 
Độ đục 
(NTU) 

EC 
(µS/cm) 

pH 
DO 

(mg/l) 

thống kênh 2 rác thải 

6 ĐL 06 

Đầu kênh 
chính 2 
(Phía hạ 

du) 

 

Kiểm soát 
chất lượng 

nước cấp trên  
kênh 2 

- Không có nước 
trên kênh. 

- Lòng kênh có 
cặn rác thải 

Không có nước, do đóng cống từ ngày 23/3/2019  

 

7 
ĐL 07 

Giữa kênh 
2 

Kiểm soát 
chất lượng 

nước cấp trên  
kênh 2 

- Cống đã đóng ngày 
21/3/2019. Hiện tại 
không có dòng chảy, 
chủ yếu là nước tồn 
đọng từ đợt tưới 
trước. 

- Nước bẩn, nhiều 
rác thải trên kênh. 

24,03 62,8 26 71,6 7,06 3,6 

- Không đạt tiêu 
chuẩn nước dùng 
cho tưới. Cần làm 
sạch lòng kênh 
trước khi cấp nước 

8 ĐL 08 
Cuối kênh 

chính 2 

Kiểm soát 
chất lượng 

nước cấp trên  
kênh 2 

- Không có nước 
trên kênh. 

- Lòng kênh có cặn 
rác thải 

Không có nước, do đóng cống từ ngày 23/3/2019  

9 ĐL 09 
Hồ Thanh 

Cao 

Kiểm soát 
chất lượng 
nước đầu 

nguồn 

- Mực nước trong hồ 
rất thấp, gần cạn đáy 

23,95 38,6 14,1 62,0 6,90 4,09 

- Nguồn nước 
sạch, chất lượng tốt, 
đáp ứng các tiêu 
chuẩn cấp nước sinh 
hoạt và nông nghiệp 
(cột A1, B1) 

- Cần có biện pháp 
quản lý nước trên 
hồ để bảo vệ chất 
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TT 
Ký 

hiệu 
mẫu 

Vị trí lấy 
mẫu 

Mục tiêu 
giám sát 

Kết quả quan trắc hiện trường 
 

Khuyến cáo Mô tả thực địa T (oC) 
TSS 

(mg/l) 
Độ đục 
(NTU) 

EC 
(µS/cm) 

pH 
DO 

(mg/l) 

lượng nguồn nước. 

10 ĐL 10 
Hồ Đông 

Câu 

Kiểm soát 
chất lượng 
nước đầu 

nguồn 

- Mực nước hồ 
thấp, nước không 
sạch do xả thải của 
các hộ chăn nuôi 
nhỏ lẻ. 

23,96 48,4 19,1 81,2 6,99 4,88 

- Nguồn nước có 
thể dùng cho tưới 
tiêu (cột B1) 

- Cần có biện pháp 
quản lý nước trên 
hồ để bảo vệ chất 
lượng nguồn nước 

11 ĐL 11 

Điểm lấy 
nước vào 
nhà máy 

nước 

Kiểm soát 
chất lượng 

nước trên hồ 
Đại Lải để 

cấp cho sinh 
hoạt  và tưới 

- Hồ nhiều nước, 
mực nước hồ Đại 
Lải dâng cao. Xung 
quanh có nhiều hoạt 
động du lịch của du 
khách. 

23,97 46,6 15,1 62,2 6,99 6,42 

- Có thể sử dụng 
nước dùng cho tưới 
(cột B1). Nhưng 
TSS không đạt tiêu 
chuẩn nước cấp cho 
sinh hoạt (cột A1). 
Để đảm bảo yêu cầu 
cấp cho sinh hoạt, 
công ty cần có kế 
hoạch lấy nước vào 
buổi sớm và lưu ý 
cho trạm xử lý nước 
cấp về kỹ thuật sơ 
lắng trước khi xử lý 
cấp. 

12 ĐL12 Đảo Ngọc 

 

Kiểm soát 
nguồn thải 

gây ô nhiễm 

- Hồ nhiều nước, 
mực nước hồ Đại 
Lải dâng cao. 

- Mặt nước hồ 

23,94 

 

45,6 

 

19,8 61,0 7,17 6,93 

- Nước đạt yêu cầu 
dùng cho tưới. 

- Nước khu vực 
xung quanh không 
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TT 
Ký 

hiệu 
mẫu 

Vị trí lấy 
mẫu 

Mục tiêu 
giám sát 

Kết quả quan trắc hiện trường 
 

Khuyến cáo Mô tả thực địa T (oC) 
TSS 

(mg/l) 
Độ đục 
(NTU) 

EC 
(µS/cm) 

pH 
DO 

(mg/l) 

chất lượng 
nước trên hồ. 

không có rác thải, 
dòng chảy tĩnh. 

có dấu hiệu bị ô 
nhiễm 

- Cần có các biện 
pháp quản lý chặt 
chẽ nguồn thải để 
bảo vệ nguồn nước 

13 ĐL 13 Sân Golf 

Kiểm soát 
nguồn thải 

gây ô nhiễm 
chất lượng 

nước trên hồ. 

- Hồ nhiều nước, 
mực nước hồ Đại 
Lải dâng cao. 

- Mặt nước hồ 
không có rác thải, 
dòng chảy tĩnh. 

- Đã có hoạt động 
của du khách, trung 
bình 100 lượt/ngày 

23,98 15,8 6,6 60,2 7,18 4,37 

- Hiện tại, nước tại 
khu vực quan trắc 
đạt tiêu chuẩn dùng 
cho tưới cột B1. 

-  Hệ thống xử lý 
nước thải từ WC 
được Ban Quản lý 
thu gom 

14 ĐL 14 

Nhà nghỉ 
lão thành 

cách 
mạng 

Kiểm soát 
nguồn thải 

gây ô nhiễm 
chất lượng 

nước trên hồ. 

 

- Hồ nhiều nước, 
mực nước hồ Đại 
Lải dâng cao. 

- Mặt nước hồ 
không có rác thải, 
dòng chảy tĩnh. 

- Khu nhà nghỉ vắng 
người 

23,91 34,3 14,2 60,4 7,28 6,8 

- Nước tại khu vực 
quan trắc có thể sử 
dụng cho tưới, 

- Cần có biện pháp 
giám sát và quản lý 
chặt chẽ nguồn thải 
đề bảo vệ chất 
lượng nước hồ. 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1 - 50 - - 5,5-9,0 ≥4  
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Ghi chú:  

QCVN08-MT:2015/BTNMT cột A1, Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (sau khi áp dụng xử lý thông thường), bảo tồn động thực vật 

thủy sinh và các mục đích khác như loại A2, B1 và B2. 

QCVN08-MT:2015/BTNMT cột B1- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các 

mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2; 

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2019 

       Viện Kỹ thuật Tài nguyên nước 

 


