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I. THÔNG TIN CHUNG CỦA NHIỆM VỤ 

1.1. Đặc điểm chung về HTTL hồ Đại Lải 

Hồ Đại Lải là một hồ nước nhân tạo nằm trên địa bàn xã Ngọc Thanh và 

phường Đồng Xuân của thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, cách thủ đô Hà 

Nội 40km về phía Bắc. Hồ được khởi công xây dựng từ năm 1959 với mục đích lấy 

nước tưới tiêu phục vụ nông nghiệp, đến năm 1963 cơ bản hoàn thành. Với tổng dung 

tích 34,4 triệu m3 ở mức cốt tràn của đập là 23,0m. Theo thiết kế hồ Đại Lải có nhiệm 

vụ cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho hơn 2.500ha đất canh tác thuộc 

các huyện Bình Xuyên, thành phố Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) và huyện Mê Linh, Sóc 

Sơn (thành phố Hà Nội). Tuy nhiên, thực tế sau khi công trình xây dựng xong, do một 

số ngành có nhu cầu dùng nước của hệ thống dự án hồ Đại Lải có thay đổi như sau: 

cung cấp nước tưới cho 1.384ha đất nông nghiệp, cấp nước thô cho công nghiệp. 

Ngoài ra, hồ Đại Lải còn có chức năng gìn giữ, bảo tồn môi trường sinh thái, ngăn và 

xả lũ cho toàn bộ khu vực này. 

1.2 Căn cứ thựchiện 

a) Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017, quy định các nội dung liên 

quan đến quản lý chất lượng nước trong công trình thủy lợi như sau: 

-“Thu thập thông tin dự báo khí tượng thủy văn; đo đạc, quan trắc khí tượng thủy 

văn chuyên dùng trên lưu vực; quan trắc, dự báo, cảnh báo lũ, ngập lụt, úng, hạn hán, 

thiếu nước, xâm nhập mặn, số lượng, chất lượng nước; kiểm kê nguồn nước trong hệ 

thống công trình thủy lợi, phân tích nhu cầu sử dụng nước”; “Bảo vệ môi trường, chất 

lượng nước trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; kiểm tra, kiểm soát việc xả chất 

thải, nước thải vào công trình thủy lợi” (Điều 20). 

- “Tổ chức quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng, dự báo, cảnh báo về hạn 

hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, sa mạc hóa, lũ, ngập lụt, úng, diễn biến bồi lắng, xói 

lở công trình thủy lợi, bờ sông, bờ biển; số lượng, chất lượng nước liên quan đến 

công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các ngành kinh tế 

khác” (Điều 56); 

- Tổ chức, cá nhân trong hoạt động thủy lợi có quyền, trách nhiệm: “Bảo vệ 

chất lượng nước trong công trình thủy lợi”(Điều 53). 

b) Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/2/2017 quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; trong 

đó, quy định nhiệm vụ, quyền hạn về thủy lợi: “Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực 

hiện phòng, chống, khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn, ngập úng, sa mạc hóa; 

tổ chức quan trắc, dự báo, cảnh báo về hạn hán, xâm nhập mặn, úng, số lượng, chất 

lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi theo quy định của pháp luật”. 

c) Căn cứ Quyết định số …../QĐ-TCTL-KHTC ngày    tháng    năm 2019 của 

Tổng cục trưởng, Tổng cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Phê duyệt đề 

cương – dự toán chi tiết năm 2019 nhiệm vụ: “Giám sát, dự báo chất lượng nước trong 
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hệ thống công trình thuỷ lợi Hồ Đại Lải, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp” 

1.3 Mục tiêu nhiệm vụ 

Đo đạc, đánh giá diễn biến, dự báo chất lượng nước trong hệ thống thủy lợi Hồ 

Đại Lải đề xuất các giải pháp sử dụng và bảo vệ nguồn nước phục vụ công tác chỉ đạo, 

điều hành lấy nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, quản lý các nguồn thải, phòng 

tránh và giảm nhẹ thiệt hại do ô nhiễm chất chất lượng nước gây ra. 

1.4 Phạm vi nhiệm vụ 

1.4.1. Phạm vi không gian 

Hệ thống công trình thủy lợi Đại Lải là hệ thống công trình thủy nông lớn của 

tỉnh Vĩnh Phúc nằm trên địa bàn xã Ngọc Thanh và phường Đồng Xuân, thành 

phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, hệ thống bao gồm hồ chứa nước với diện tích mặt 

nước 5,25km2. Hai đập chính là đập Đông và đập Tây đều là đập đất đồng chất. Đập 

tràn xả lũ có cửa van chia thành 4 khoang. Hai kênh chính là kênh Đông và kênh Tây 

với kênh chính I và kênh chính II, cống đập Đông và cống đập Tây. 

1.4.2. Phạm vi về thời gian 

Trong năm 2019, đề nghị lấy mẫu 09 đợt vào các tháng 1, 2, 3, 4, 5 (mỗi tháng 

lấy 2 lần, riêng tháng 01 lấy 1 lần). Căn cứ vào lịch thời vụ của địa phương, đối với 

tháng 1 và tháng 2, 3 là những tháng có nhu cầu sử dụng nước lớn phục vụ gieo cấy 

lúa vụ Đông Xuân và là những tháng mùa kiệt, nguồn nước thường bị ô nhiễm nhất 

trong năm. Tháng 4 là tháng bắt đầu mùa mưa nhằm đánh giá diễn biến chất lượng 

nước đầu mùa mưa nhằm đánh giá diễn biến chất lượng nước giữa hai mùa, tháng 5 là 

tháng cấp nước cho vụ mùa. 

 
Hình 1.1: Vị trí giám sát chất lượng nước trong HTTL Hồ Đại Lải năm 2019 
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1.5 Nội dung thực hiện năm 2019 

- Thu thập số liệu từ công ty TNHH Thủy lợi Phúc Yên, các trạm quản lý thủy 

nông, các cơ sở Tài nguyên và Môi trường và một số đơn vị liên quan khác. Thu thập 

số liệu về: Số liệu về các điểm xả thải gây ra ô nhiễm nghiêm trọng cho hồ chứa, số 

liệu về các ngành nghề sản xuất, du lịch…loại nước thải, chất thải vào hồ, thu thập số 

liệu về hiện trạng môi trường của hồ; thu thập số liệu về thủy văn, số liệu về chất 

lượng nước, mặt cắt sông. 

- Khảo sát thực địa và lấy mẫu đánh giá chất lượng nước phục vụ SXNN: Năm 

2019 lấy mẫu vào các tháng 1, 2, 3, 4 và 5 là những tháng mùa kiệt, nguồn nước 

thường bị ô nhiễm trong khi có nhu cầu sử dụng nước lớn để phục vụ gieo cấy vụ 

Đông Xuân. Trong đó: 

+ Giai đoạn 1: Cuối tháng 1 - đầu tháng 3/2019 vào thời kỳ cấy bén rễ 

+ Giai đoạn 2: Cuối tháng 3/2019 vào thời kỳ cấy xong lúa bén rễ 

+ Giai đoạn 3: Trung tuần tháng 3/2019 vào thời kỳ tưới dưỡng cho lúa đẻ 

nhành 

+ Giai đoạn 4: Trung tuần tháng 4/2019  vào là tháng bắt đầu mùa mưa  

+ Giai đoạn 5: Trung tuần tháng 5/2019  vào thời kỳ thời kỳ tưới dưỡng cho lúa. 

- Phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm: 

+ Các chỉ tiêu phân tích gồm 12 chỉ tiêu hóa lý (pH, nhiệt độ, EC, độ đục, 

TSS, DO, COD, BOD5, NO3
-, NH4

+, Cl-,  PO4
3-); 04 chỉ tiêu kim loại nặng (Cu, As, 

Cd, Pb); và 01 chỉ tiêu vi sinh (Coliforms). 

+ Các chỉ tiêu được lựa chọn trên chủ yếu là các chỉ tiêu sử dụng để tính toán 

chỉ số chất lượng nước (WQI) và đánh giá mức độ tác động ô nhiễm nguồn nước.   

Bảng 1.1: Chỉ tiêu quan trắc và phân tích  

TT 
Thông số đo 
đạc, lấy mẫu 

Đơn vị Mục đích 

I Chỉ tiêu hoá lý 

1 Nhiệt độ oC Phục vụ tính toán chỉ số WQI 

2 Độ đục NTU Phục vụ tính toán chỉ số WQI 

3 EC (mS/cm) 
Đánh giá khả năng hòa tan các muối ô nhiễm trong 
nguồn nước 

4 pH - 
Đánh giá mức độ chua, kiềm của nước và phục vụ 
tính toán chỉ số WQI 

5 
Oxy hoà tan 
(DO) 

(mg/l) 
Đánh giá mức độ ô nhiễm và phục vụ tính toán chỉ 
số WQI 

6 
Chất rắn lơ lửng 
(TSS) 

(mg/l) 
Đánh giá mức độ ô nhiễm và phục vụ tính toán chỉ 
số WQI 

7 Phốt Phát PO4
3- (mg/l) 

Đánh giá mức độ ô nhiễm và phục vụ tính toán chỉ 
số WQI 
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TT 
Thông số đo 
đạc, lấy mẫu 

Đơn vị Mục đích 

8 Cl- (mg/l) Đánh giá độ mặn của nưới tưới 

9 BOD5 (mg/l) 
Đánh giá mức độ ô nhiễm bởi các chất hữu cơ dễ 
phân hủy sinh học và phục vụ tính toán chỉ số WQI 

10 
 
COD 

(mg/l) 
Đánh giá mức độ ô nhiễm bởi các chất hữu cơ khó 
phân hủy và phục vụ tính toán chỉ số WQI 

11 
 
Amoni (NH4

+) 
(mg/l) 

Đánh giá mức độ ô nhiễm bởi N và phục vụ tính 
toán chỉ số WQI 

12 Nitrat (NO3
-) (mg/l) Đánh giá mức độ ô nhiễm bởi N 

II Chỉ tiêu kim loại nặng 

13 Asen (As) (mg/l) Đánh giá ảnh hưởng của chất thải công nghiệp, 
nước thải sinh hoạt đến chất lượng nước, nhằm cảnh 
báo nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nông sản, 
thực phẩm 

14 Đồng (Cu) (mg/l) 

15 Cadimi (Cd) (mg/l) 

16 Chì (Pb) (mg/l) 

III Chỉ tiêu vi sinh 

17 Coliform 
(MPN/ 
100ml) 

Đánh giá mức độ nhiễm bẩn bởi vi sinh, nguy cơ 
gây dịch bệnh và phục vụ tính toán chỉ số WQI 

- Đánh giá chất lượng nước và cảnh báo tác động đến sản xuất nông nghiệp 

- Thông tin, cảnh báo chất lượng nước đến đơn vị quản lý, sử dụng nước trong hệ 

thống Hồ Đại Lải. 

1.6. Phương pháp thực hiện 

1.6.1. Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu: 

- Phương pháp lấy mẫu theo TCVN 6663-1:2011, TCVN 6663-6:2008, ISO 1958 

và tuân thủ theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008. 

+ Thiết bị đựng mẫu: Sử dụng các bình nhựa. Thiết bị sử dụng để lấy mẫu 

được rửa kỹ bằng nước sạch ngâm trong acid HNO3 5% trong vòng 24h. Sau đó rửa 

sạch bằng nước và tráng lại bằng nước cất 2 lần. (Tham khảo ở các quy trình phân tích 

tiêu chuẩn thích hợp về hướng dẫn chi tiết chọn bình chứa mẫu và TCVN 5993 (ISO 

5667-3) về cách làm sạch bình chứa mẫu). 

+ Tại mỗi vị trí quan trắc, lấy mẫu ở giữa dòng và ở độ sâu khoảng 50cm (đối 

với hồ) và 30 cm (đối với kênh). 

+ Các thông số dễ thay đổi như: pH, hàm lượng oxy hòa tan (DO)… tiến hành 

đo ngay tại hiện trường khi lấy mẫu. 

- (iii) Phương pháp bảo quản và vận chuyển mẫu: Mẫu nước sau khi lấy được bảo 

quản và lưu trữ theo TCVN 6663-3:2008 (ISO 5667-3:2003). 

+ Mẫu lấy chứa trong bình để chuyển đến phòng thí nghiệm được đậy kín và 

bảo quản tránh ánh sáng, nhiệt độ cao. 

+ Những mẫu không thể phân tích trong ngày được ổn định và bảo quản theo 
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TCVN. Để lưu giữ mẫu trong thời gian ngắn (không quá 24 giờ) mẫu được làm lạnh 2 

đến 5oC. 

Bảng 1.2: Phương pháp lấy mẫu 
 

TT Kỹ thuật bảo quản 
Thời gian 
bảo quản 

Sử dụng để phân tích các thông số 

1 Làm lạnh 2oC đến 5oC 24 giờ 

Amoni (NH4
+); Tổng chất rắn hòa tan 

(TDS); tổng chất rắn lơ lửng (TSS); Nitrit 
(NO2

-); photphat (PO4
3-); Nhu cầu oxy hóa 

học (BOD). 

2 

Axít hóa đến pH<2 
bằng H2SO4, làm lạnh 
2oC đến 5oC, giữ nơi 
tối. 

24 giờ Nhu cầu oxy hóa học (COD) 

1.6.2. Phương pháp phân tích 

Bảng 1.3: Phương pháp phân tích mẫu 

TT Thông số 
Đơn vị 

đo 
Số hiệu, tiêu 

chuẩn 
Phương pháp phân tích 

1 pH  
TCVN 

6492:1999 
Đo trực tiếp bằng máy pH; Khoảng đo 0- 
14, độ chính xác ±0,01. 

 
2 

 
Độ đục 

 
 

APHA - 
2130, 

B (1998) 

Đo trực tiếp bằng máy đo Horiba U50; 
Khoảng đo 0-1000 NTU; độ chính xác 
±0,01. 

3 Nhiệt độ  - 
Đo bằng đầu điện cực nhiệt kế máy 
Horiba U50 tại hiện trường 

4 
Độ dẫn 
điện, EC 

mS/cm  
Đo bằng đầu điện cực độ dẫn máy 
LAQUA F74 

 
5 

 
Tổng chất 
rắn lơ lửng, 
TSS 

 
mg/L 

 
APHA 2540, 

D (1998) 

Phương pháp xác định tổng chất rắn lơ 
lửng sấy khô ở 103 - 1050C theo APHA- 
2540D, sử dụng cân phân tích OHaus 
hãng Mettler 

6 
Hàm lượng 
oxy hòa 
tan, DO 

mg/L - 
Đo trực tiếp bằng máy đo máy Horiba 
U50 

 
7 

Nhu cầu 
oxy hóa 
học, COD 

mg/L 
APHA-5220 

C/D 

Sử dụng phương pháp so màu đối với 
hai khoảng nồng độ <50mg/l và >50mg/l, 
chất oxi hóa sử dụng là K2Cr2O7. 

 
8 

Nhu cầu 
oxy sinh 
hóa, BOD5 

mg/L 
TCVN 6001- 

1:2008 
 
Sử dụng phương pháp cấy và pha loãng. 

 
9 

 
Nitrat, N-
NO3

- 
mg/L 

 
TCVN 

6178:1996 

Dùng phương pháp trắc phổ hấp thụ 
phân tử với thuốc thử là Sulfanilamide 
và N-(1-naphthyl)-ethylenediamine 
dihydrochloride. 
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TT Thông số 
Đơn vị 

đo 
Số hiệu, tiêu 

chuẩn 
Phương pháp phân tích 

 
10 

Amoni, N-
NH4

+ 
mg/L 

APHA 
4500D-NH3 

Dùng phương pháp trắc phổ hấp thụ 
phân tử với thuốc thử Phenol 
Nitroprusside và Natri – Hypoclorite 
(The Indophenol Method). 

 
11 

Phosphate, 

PO4
3- mg/L 

APHA 
4500E-PO4 

Dùng phương pháp so màu xanh (do 
phức chất tạo thành khi có mặt của 
molipđat amon) 

12 Clorua, Cl- mg/L  Chuẩn độ với dung dịch muối AgNO3 

13 Coliforms 
MPN/100

ml 
TCVN 6187- 

2:1996 
Sử dụng phương pháp đếm ống 

14 Asen mg/L 
TCVN 

6222:1996 
Xác định bằng quang phổ hấp thụ 
nguyên tử. 

15 Crom mg/L 

16 Chì mg/L 

17 Đồng mg/L   

1.6.3. Phương pháp đánh giá chất lượng nước 

- Đánh giá chất lượng nước  phục vụ SXNN, đối chiếu theo QCVN 08-MT:2015- 

BTNMT, cột B1 

- Đánh giá chất lượng nước phục vụ SXNN theo chỉ số WQI: 

+ Tính toán chỉ số WQI, dựa vào sổ tay hướng dẫn ban hành theo quyết định 

số: 879 /QĐ-TCMT, ngày 1/7/2011 của Tổng cục Môi trường. 

+ Sau khi tính toán được WQI, sử dụng bảng xác định giá trị WQI tương ứng 

với mức đánh giá chất lượng nước để so sánh, đánh giá, cụ thể như sau: 

Loại 
Giá trị 
WQI 

Mức đánh giá chất lượng nước Thang 

I 91 - 100 
Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh 
hoạt 

 

II 76 - 90 
Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt 
nhưng cần biện pháp xử lý phù hợp 

 

III 51 - 75 
Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục 
đích tương đương khác 

 

IV 26 - 50 
Sử dụng cho giao thông thủy và các mục 
đích tương đương khác 

 

V 0 - 25 
Nước ô nhiễm nặng, cần có biện pháp xử lý 
trong tương lai 

 

- Đánh giá diễn biến chất lượng nước theo thời gian bằng cách so sánh chất 

lượng nước giữa các đợt quan trắc. 

- Đánh giá diễn biến chất lượng nước theo không gian bằng cách so sánh chất 

lượng  nước giữa các vị trí quan trắc. 

1.7. Thời gian thực hiện: 

- Tháng 3 năm 2019 
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II. KẾT QUẢ QUAN TRẮC THÁNG 3/2019 

2.1. Thời gian lấy mẫu 

- Thời gian lấy mẫu ngày 8/3/2019 và ngày 26/3/2019 vào thời kỳ lúa sinh trưởng 

mạnh 

2.2. Điều kiện thời tiết và tình trạng hoạt động của các cống khi lấymẫu 

- Điều kiện thời tiết: 

+ Trong thời gian lấy mẫu trời nhiều mây, không mưa. Nhiệt độ không khí 

ngoài trời từ 22-26oC. Gió thổi hướng Đông Bắc, tốc độ gió thay đổi từ 0 – 2,5m/s; 

- Tình trạng vận hành hệ thống 

+  Cống đóng cả 02 đợt, nước trên kênh thấp, một số tuyến kênh không có 

nước. 

2.3. Diễn biến chất lượng nước phục vụ SXNN tại các vị trí quan trắc 

2.3.1. Kết quả quan trắc tại vị trí cống lấy nước số 1 (ĐL1) 

- Phục vụ cấp nước thô khoảng 1,5 (m3/s).  

- Kiểm tra chất lượng nước cấp từ Hồ vào hệ thống kênh 1. 

a) Kết quả quan trắc hiện trường 

- Đợt 1. Cống mở nhỏ để cấp nước tưới cho hoa, cây màu, dòng chảy tĩnh, mực 

nước thấp 

- Đợt 2. Cống mở để cấp nước tưới cho hoa, cây màu, dòng chảy yếu, mực nước 

thấp 

- Nước không có mùi, không có rácthải hai bên bờ kênh. 

b) Đánh giá chất lượng nước theo QCVN 08-MT:2015 cột B1 

Bảng 2.1: Kết quả phân tích chất lượng nước tại cống lấy nước số 1(T3/2019) 

TT 
Chỉ tiêu 

phân 
tích 

Đơn vị 

Kết 
quả 

đợt 1-
T3 

Kết 
quả 

đợt 2-
T3 

QCVN 
08-MT: 
2015 cột 

B1 

So sánh kết quả 2 đợt 
quan trắc 

1 pH oC 7,43 6,85 5,5-9 ±Δ0,58 
2 EC mS/cm 0,079 0,061 - ±Δ0,018 
3 TDS mg/l 41,8 32,4 - ±Δ9,4 

4 Cl- mg/l 15,8 12,7 350 ±Δ3,1 
5 Độ đục NTU 25,1 20,1 - ±Δ5,0 

6 TSS mg/l 49,2 48,2 50 ±Δ1,0 

7 DO mg/l 6,89 5,52 ≥ 4 ±Δ1,37 
8 BOD5 mg/l 11,5 8,2 15 ±Δ3,3 
9 COD mg/l 14,2 11 30 ±Δ3,2 

10 NH4
+ mg/l 0,20 0,14 0,9 ±Δ0,06 

11 NO3
- mg/l 0,6 0,2 10 ±Δ0,4 

12 PO4
3- mg/l 0,67 0,13 0,3 

±Δ0,54 
PO4

3- đợt 1 không đạt 
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TT 
Chỉ tiêu 

phân 
tích 

Đơn vị 

Kết 
quả 

đợt 1-
T3 

Kết 
quả 

đợt 2-
T3 

QCVN 
08-MT: 
2015 cột 

B1 

So sánh kết quả 2 đợt 
quan trắc 

TCCP 

13 Coliform MPN/100ml 1100 950 7500 ±Δ150 

14 Pb mg/l 0,01 0,023 0,05 ±Δ0,013 

15 Zn mg/l 0,016 0,071 1,5 ±Δ0,007 

16 Cd mg/l 0,036 0,01 0,01 
±Δ0,026 

Cd đợt 1 không đạt 
TCCP 

17 Cu mg/l 0,152 0,179 0,5 ±Δ0,027 

Kết quả bảng 2.1, cho thấy: 

- Chất lượng nước tại cống lấy nước số 1 đạt tiêu chuẩn nước phục vụ SXNN. 

- Trong các chỉ tiêu phân tích có 2 chỉ tiêu đợt 1- tháng 3 không nằm trong giới 

hạn cho phép: Cd và PO4
3-  không đạt nằm trong giới hạn TCCP theo QCVN 08-

MT:2015 cột B1. Đợt quan trắc cuối tháng 3 chất lượng nước tốt hơn.  

c) Đánh giá chất lượng nước theo chỉ số WQI 

- Kết quả tính chỉ số WQI cho thấy: Tại cống lấy nước số 1, đợt 1 WQI = 79,8 

chất lượng có thể sử dụng được cho cả mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần có biện 

pháp xử lý phù hợp, đợt 2 WQI = 77,59  sử dụng đảm bảo yêu cầu cho mục đích tưới 

tiêu và các mục đích tương đương khác. 

2.3.2. Kết quả quan trắc tại đầu kênh chính 1 (ĐL 02) 

Nhiệm vụ cấp nước tưới 4.053.000 m3/vụ. 

a) Kết quả quan trắc hiện trường 

- Kênh cấp nước tưới, Dòng chảy tĩnh không dòng chảy. So sánh 2 đợt lấy nước 

thì đợt 1 hiện trạng kênh đầy nước. Đợt 2 kênh ít nước. 

- Đánh giá bằng cảm quan: Nước trên kênh không màu,không có mùi lạ. Không 

có rác thải hai bên bờ kênh. 

b) Đánh giá chất lượng nước theo QCVN 08-MT:2015 cột B1 

Bảng 2.2: Kết quả phân tích chất lượng nước tại đầu kênh chính 1 (T3/2019) 

T
T 

Chỉ tiêu 
phân 
tích 

Đơn 
vị 

Kết quả đợt 
1-Tháng 3 

Kết quả đợt 
2-tháng 3 

QCVN 08-
MT: 2015 cột 

B1 

So sánh kết quả 2 
đợt quan trắc 

1 pH o
C 6,41 7,08 5,5-9 ±∆ 0,67 

2 EC 
mS/c

m 
0,078 0,063 - ±∆ 0,015 

3 TDS mg/l 41,3 33,3 - ±∆ 8 

4 Cl- mg/l 16,4 13,2 350 ±∆ 3,2 

5 Độ đục NTU 15,2 15,0 - ±∆ 0,2 

6 TSS mg/l 43,2 46,2 50 ±∆ 3 
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T
T 

Chỉ tiêu 
phân 
tích 

Đơn 
vị 

Kết quả đợt 
1-Tháng 3 

Kết quả đợt 
2-tháng 3 

QCVN 08-
MT: 2015 cột 

B1 

So sánh kết quả 2 
đợt quan trắc 

7 DO mg/l 4,13 4,13 ≥ 4 ∆ 0 

8 BOD5 mg/l 11,2 4,3 15 ±∆ 6,9 

9 COD mg/l 15,1 6 30 ±∆ 9,1 

10 NH4
+ mg/l 0,33 0,15 0,9 ±∆ 0,18 

11 NO3
- mg/l 0,8 0,2 10 ±∆ 0,6 

12 PO4
3- mg/l 0,31 0,23 0,3 ±∆ 0,08 

13 Coliform 
MPN/
100ml 

980 1200 7500 ±∆ 220 

14 Pb mg/l 0,015 0,014 0,05 ±∆ 0,001 

15  Zn mg/l 0,011 0,017 1,5 ±∆ 0,006 

16  Cd mg/l 0,034 0,012 0,01 
±∆ 0,022 

Không đạt TCCP 

17  Cu mg/l 0,016 0,013 0,5 ±∆ 0,003 

Kết quả bảng 2.2, cho thấy: 

- Tại đầu kênh chính 1, hàm lượng Cd cả 2 đợt – tháng 3 đều vượt so với QCVN 

08-MT:2015 cột B1. 

c) Đánh giá chất lượng nước theo chỉ số WQI 

Kết quả tính chỉ số WQI cho thấy: Tại đầu kênh chính 1chất lượng nước cả 2 đợt  

đều đáp ứng mục đích phục vụ cho SXNN và các mục đích tương đương khác. 

2.3.3. Kết quả quan trắc tại giữa kênh chính 1 (ĐL 03) 

Kênh cấp nước tưới đáp ứng nhu cầu 2.478.000 m3/vụ. 

a) Kết quả quan trắc hiện trường 

- Kênh không có nước 

b) Đánh giá chất lượng nước theo QCVN 08-MT:2015 cột B1 

- Kênh không có nước 

c) Đánh giá chất lượng nước theo chỉ số WQI 

- Kênh không có nước 

2.3.4. Kết quả quan trắc chất lượng nước tại cuối kênh chính 1 (ĐL 04) 

Kênh cấp nước tưới 930.000m3/vụ. Kênh cấp nước tưới cho vụ Đông Xuân. 

a) Kết quả quan trắc hiện trường 

- Kênh không có nước 

b) Đánh giá chất lượng nước theo QCVN 08-MT:2015 cột B1 

- Kênh không có nước 

c) Đánh giá chất lượng nước theo chỉ số WQI 

- Kênh không có nước 

2.3.5. Kết quả quan trắc chất lượng nước tại cống lấy nước số 2 (ĐL 05) 



Bản tin tháng 03 năm 2019 

Hệ thống hồ Đại Lải 10  
 

Cấp nước thô 2,9 (m3/s). Hiện tại cống nhiều nước phục vụ cho địa phương lấy 

nước tưới vụ Đông Xuân. 

a) Kết quả quan trắc hiệntrường 

- Đợt 1. Nước tĩnh, cống mở, mực nước trong cống thấp, không có vết dầu mỡ, 

đôi chỗ có rác thải; 

- Đợt 2. Nước tĩnh, cống đóng, mực nước không cao, vẫn có rác thải. 

b) Đánh giá chất lượng nước theo QCVN 08-MT:2015 cộtB1 

Bảng 2.3: Kết quả phân tích chất lượng nước tại cống lấy nước số 2 (T3/2019) 

TT 

Chỉ 
tiêu 

phân 
tích 

Đơn vị 
Kết quả 
đợt 1-T3 

Kết quả đợt 
2-T3 

QCVN 08-MT: 
2015 cột B1 

So sánh kết quả 
2 đợt quan trắc 

1 pH oC 7,55 7,01 5,5-9 ±∆ 0,54 
2 EC mS/cm 0,075 0,064 - ±∆ 0,011 
3 TDS mg/l 39,8 33,7 - ±∆ 6,1 

4 Cl- mg/l 14,3 11,1 350 ±∆ 3,2 

5 Độ đục NTU 19,6 27,0 - ±∆ 7,4 

6 TSS mg/l 70,1 64,8 50 
±∆ 5,3 

Không đạt TCCP 
7 DO mg/l 4,79 4,29 ≥ 4 ±∆ 0,5 

8 BOD5 mg/l 12,1 11,5 15 ±∆ 0,6 

9 COD mg/l 18,3 16 30 ±∆ 2,3 

10 NH4
+ mg/l 0,21 0,43 0,9 ±∆ 0,22 

11 NO3
- mg/l 0,1 0,4 10 ±∆ 0,3 

12 PO4
3- mg/l 0,05 0,15 0,3 ±∆ 0,1 

13 
Colifor

m 
MPN/1
00ml 

1500 1180 7500 ±∆ 320 

14 Pb mg/l 0,02 0,018 0,05 ±∆ 0,002 
15 Zn mg/l 0,018 0,074 1,5 ±∆ 0,056 

16 Cd mg/l 0,026 0,01 0,01 
±∆ 0,016 

Cd đợt 1 không 
đạt TCCP 

17 Cu mg/l 0,011 0,009 0,5 ±∆ 0,002 

Kết quả bảng 2.3, cho thấy: 

- Tại cống cống lấy nước số 2 có 2 chỉ tiêu không đảm bảo tiêu chuẩn nước phục 

vụ SXNN. Trong đó: TSS cả 2 đợt vượt chỉ tiêu; NH4+ đợt 2 vượt 2 lần; PO43- đợt 1 

vượt so với QCVN 08-MT:2015 cột B1. 

- Chỉ tiêu các kim loại nặng (Cd) đợt 1 vượt so với QCVN 08-MT:2015 cột B1. 

- Trong tháng 3 chất lượng nước đáp ứng được yêu cầu phục vụ sản xuất nông 

nghiệp. 

c) Đánh giá chất lượng nước theo chỉ số WQI 

Kết quả tính chỉ số WQI của cả 2 đợt cho thấy: vị trí khảo sát có chất lượng nước 

đảm bảo sử dụng cho mục đích cấp nước cho sản xuất nông nghiệp. 
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2.3.6. Kết quả quan trắc chất lượng nước tại đầu kênh chính 2 (ĐL 06) 

- Kênh cấp nước tưới 4.893.000 m3/vụ.  

a) Kết quả quan trắc hiệntrường 

- Đợt 1: Nước tĩnh, không có dòng chảy. Hiện trạng mực nước trên kênh rất thấp; 

- Đợt 2: Kênh không có nước 

b) Đánh giá chất lượng nước theo QCVN 08-MT:2015 cộtB1 

Bảng 2.4: Kết quả phân tích chất lượng nước tại đầu kênh chính 2 (T3/2019) 

TT 

Chỉ 
tiêu 

phân 
tích 

Đơn 
vị 

Kết quả đợt 
1-T3 

Kết quả 
đợt 2- T3 

QCVN 08-
MT: 2015 cột 

B1 

So sánh kết quả 
2 đợt quan trắc 

1 pH o
C 7,58 

Kênh không 
có nước 

5,5-9 Đạt TCCP 

2 EC 
mS/c

m 
0,078 - Đạt TCCP 

3 TDS mg/l 46,4 - Đạt TCCP 

4 Cl- mg/l 15,6 350 Đạt TCCP 

5 
Độ 
đục 

NTU 20,8 - Đạt TCCP 

6 TSS mg/l 71,2 50 Không đạt TCCP 

7 DO mg/l 4,9 ≥ 4 Đạt TCCP 

8 BOD5 mg/l 13,5 15 Đạt TCCP 

9 COD mg/l 19,1 30 Đạt TCCP 

10 NH4
+ mg/l 0,46 0,9 Đạt TCCP 

11 NO3
- mg/l 0,2 10 Đạt TCCP 

12 PO4
3- mg/l 0,06 0,3 Đạt TCCP 

13 
Colifo

rm 
MPN/
100ml 

1640 7500 Đạt TCCP 

14 Pb mg/l 0,013 0,05 Đạt TCCP 
15  Zn mg/l 0,016 1,5 Đạt TCCP 
16  Cd mg/l 0,027 0,01 Không đạt TCCP 

17  Cu mg/l 0,12 0,5 
  

Đạt TCCP 

Kết quả bảng 2.4, cho thấy: 

- Tại đầu kênh chính 2 có 2 chỉ tiêu không đảm bảo tiêu chuẩn nước phục vụ 

SXNN. Trong đó: TSS đợt 1 vượt 1,4 lần; Cd đợt 1 vượt 2,7 lần so với QCVN 08-

MT:2015 cột B1. 

- Chỉ tiêu vi sinh Coliform nằm trong giới hạn TCCP củaQCVN 08-MT:2015 cột 

B1. 

c) Đánh giá chất lượng nước theo chỉ số WQI 

Kết quả tính chỉ số đợt 1 WQI = 54,44 sử dụng phù hợp cho mục đích tưới tiêu 

và các mục đích tương đương khác. 
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2.3.7. Kết quả quan trắc chất lượng nước tại giữa kênh chính 2 (ĐL 07) 

Kênh cấp nước tưới 1.743.000 m3/vụ.  

a) Kết quả quan trắc hiện trường 

- Hiện trạng kênh đợt 1: Nước tĩnh, không có dòng chảy. Hiện trạng mực nước 

trên kênh rất thấp, chủ yếu là nước tồn đọng từ đợt tưới trước. Nước bẩn, nhiều rác 

thải trên kênh. 

- Hiện trạng kênh đợt 2: Nước tĩnh, không có dòng chảy. Hiện trạng mực nước 

trên kênh rất thấp, chủ yếu là nước tồn đọng từ đợt tưới trước.  

- Nước không có mùi lạ 

b) Đánh giá chất lượng nước theo QCVN 08-MT:2015 cột B1 

Bảng 2.5: Kết quả phân tích chất lượng nước giữa kênh chính 2 (T3/2019) 

TT 
Chỉ tiêu 

phân 
tích 

Đơn vị 
Kết quả 
đợt 1-T3 

Kết quả 
đợt 2-T3 

QCVN 08-MT: 
2015 cột B1 

So sánh kết quả 2 
đợt quan trắc 

1 pH o
C 7,46 7,06 5,5-9 ±∆0,4 

2 EC mS/cm 0,127 0,004 - ±∆ 0,123 

3 TDS mg/l 66,9 38,1 - ±∆ 28,8 

4 Cl- mg/l 20,4 17,0 350 ±∆ 3,4 

5 Độ đục NTU 35,6 26,0 - ±∆ 9,6 

6 TSS mg/l 93,8 62,8 50 
±∆ 31 

Không đạt TCCP 

7 DO mg/l 3,9 3,6 ≥ 4 
±∆ 0,3 

Không đạt TCCP 

8 BOD5 mg/l 9,5 5,3 15 ±∆ 4,2 

9 COD mg/l 12,4 8 30 ±∆ 4,4 

10 NH4
+ mg/l 0,94 0,68 0,9 

±∆ 0,26 
- Đợt 1 không đạt 

TCCP 

11 NO3
- mg/l 0,7 0,6 10 ±∆ 0,1 

12 PO4
3- mg/l 0,45 0,25 0,3 

±∆ 0,2 
- Đợt 1 không đạt 

TCCP 

13 
Colifor

m 
MPN/1
00ml 

2500 1250 7500 ±∆ 1250 

14 Pb mg/l 0,01 0,017 0,05 ±∆ 0,007 

15 Zn mg/l 0,013 0,015 1,5 ±∆ 0,002 

16 Cd mg/l 0,033 0,02 0,01 
±∆ 0,013 

Không đạt TCCP 

17 Cu mg/l 0,047 0,014 0,5 ±∆ 0,033 

Kết quả bảng 2.5, cho thấy: 

- Tại vị trí đo, có 5 chỉ tiêu hóa lý không đảm bảo tiêu chuẩn nước phục vụ 

SXNN. Trong đó: TSS đượt 1 vượt TCCP ở và 2 đợt, NH4
+đợt 1 vượt 0,04; PO4

3-  đợt 
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1 vượt 1,5 lần, Cd cả 2 đợt đều vượt  so với QCVN 08-MT:2015 cột B1. 

c) Đánh giá chất lượng nước theo chỉ số WQI 

Kết quả tính chỉ số WQI của cả 2 đợt cho thấy: Tại giữa kênh chính 2 chất lượng 

nước nên sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác. 

2.3.8. Kết quả quan trắc chất lượng nước tại cuối kênh chính 2 (ĐL 08) 

Kênh cấp nước cấp nước tưới 1.743.000 m3/vụ.  

a) Kết quả quan trắc hiện trường 

- Đợt 1. Nước tĩnh không có dòng chảy. Hiện trạng mực nước trên kênh thấp. 

Nước bẩn, có rác thải trên kênh. 

- Đợt 2. Không có nước trên kênh, lòng kênh có cặn rác thải 

- Đánh giá cảm quan:Nước không có màu, không có mùi lạ, không rác thải. Đợt 2 

nước trên kênh ít, có rác thải ở 2 bên bờ kênh. 

b) Đánh giá chất lượng nước theo QCVN 08-MT:2015 cộtB1 

Bảng 2.6: Kết quả phân tích chất lượng nước tại cuối kênh chính 2 (T3/2019) 

TT 
Chỉ tiêu 

phân 
tích 

Đơn vị 
Kết quả 
đợt 1-

T3 

Kết quả 
đợt 2-

T3 

QCVN 08-
MT: 2015 cột 

B1 

So sánh kết quả 
2 đợt quan trắc 

1 pH oC 7,2 

Kênh 
không có 

nước 
 

5,5-9 Đạt TCCP 

2 EC mS/cm 0,742 - Đạt TCCP 

3 TDS mg/l 388,3 - Đạt TCCP 

4 Cl- mg/l 21,8 350 Đạt TCCP 

5 Độ đục NTU 45,6 - Đạt TCCP 

6 TSS mg/l 119,2 50 Đạt TCCP 

7 DO mg/l 4,4 ≥ 4 Đạt TCCP 

8 BOD5 mg/l 32,3 15 Không đạt TCCP 

9 COD mg/l 51,2 30 Không đạt TCCP  

10 NH4
+ mg/l 19,64 0,9 Không đạt TCCP 

11 NO3
- mg/l 1,5 10 Đạt TCCP 

12 PO4
3- mg/l 3,31 0,3 Không đạt TCCP  

13 
Colifor

m 
MPN/10

0ml 
8800 7500 Không đạt TCCP  

14 Pb mg/l 0,047 0,05 Đạt TCCP 

15  Zn mg/l 0,011 1,5 Đạt TCCP 

16  Cd mg/l 0,052 0,01 Không đạt TCCP 

17  Cu mg/l 0,124 0,5 Đạt TCCP  

 Kết quả bảng 2.6, cho thấy:  

- Tại cuối kênh chính 2 có 6 chỉ tiêu không đảm bảo tiêu chuẩn nước phục vụ 

SXNN. Trong đó: BOD5 đợt 1 vượt 2,2 lần;COD đợt 1 lần vượt  1,7 lần TCCP; NH4+  

dợt vượt 21,8 lần; coliform vượt 1,2 lần, Cd vượt 5,2 lần so với QCVN 08-MT:2015 
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cột B1. 

- So với chất lượng nước đầu vào tại các điểm khác trên kênh 2, tại cuối kênh 2 

lượng ô nhiễm nhiều hơn. Nguyên nhân có thể do lượng ô nhiễm tập trung về cuối 

kênh nhiều hơn. 

c) Đánh giá chất lượng nước theo chỉ số WQI 

Kết quả tính chỉ số WQI của cả 2 đợt cho thấy chất lượng nước cuối kênh 2 đáp 

ứng được yêu cầu sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác. 

2.3.9. Kết quả quan trắc chất lượng nước tại Hồ Thanh Cao (ĐL 09) 

Đầu nguồn hồ Thanh Cao, cấp nước tưới 1.120.000 m3/vụ. 

a) Kết quả quan trắc hiện trường 

- Mực nước hồ cao, nhiều nước.  

- Đánh giá cảm quan: Nước không có màu, không mùi, không có rác thải trôi nổi 

trên mặt hồ. 

b)Đánh giá chất lượng nước theo QCVN 08-MT:2015 cột B1 

Bảng 2.7: Kết quả phân tích chất lượng nước tại Hồ Thanh Cao (T3/2019) 

T
T 

Chỉ tiêu 
phân tích 

Đơn vị 
Kết quả 
đợt 1-T3 

Kết quả 
đợt 2-T3 

QCVN 08-
MT: 2015 

cột B1 

So sánh kết quả 
2 đợt quan trắc 

1 pH oC 6,73 6,90 5,5-9 ±∆ 0,17 

2 EC mS/cm 0,073 0,062 - ±∆ 0,011 

3 TDS mg/l 37,8 32,6 - ±∆ 5,2 

4 Cl- mg/l 12,9 9,9 350 ±∆ 3 

5 Độ đục NTU 16,3 14,1 - 
 

±∆ 2,2 

6 TSS mg/l 48,6 38,6 50 ±∆ 12 

7 DO mg/l 5,62 4,09 ≥ 4 ±∆ 1,53 

8 BOD5 mg/l 5,2 5,6 15 ±∆ 0,4 

9 COD mg/l 9,5 9 30 ±∆ 0,5 

10 NH4
+ mg/l 0,23 0,27 0,9 ±∆ 0,04 

11 NO3
- mg/l 0,5 0,4 10 ±∆ 0,1 

12 PO4
3- mg/l 0,88 0,50 0,3 

±∆ 0,38 
Không đạt TCCP 

 

13 Coliform 
MPN/1
00ml 

850 1180 7500 ±∆ 330 

14 Pb mg/l 0,023 0,024 0,05 ±∆ 0,001 

15  Zn mg/l 0,019 0,18 1,5 ±∆ 0,161 

16  Cd mg/l 0,012 0,017 0,01 
±∆ 0,005 

Không đạt TCCP 

17  Cu mg/l 0,11 0,117 0,5 ±∆ 0,006 
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 Kết quả bảng 2.7, cho thấy: Tại hồ Thanh Cao có 2 chỉ tiêu nào vượt TCCP so 

với QCVN 08-MT:2015 cột B1. Trong đó PO4
3- cả 2 đợt đều vượt TCCP.  

c) Đánh giá chất lượng nước theo chỉ số WQI 

Kết quả tính chỉ số WQI cho thấy: Tại hồ Thanh Cao chỉ số WQI của cả 2 đợt có 

thể sử dụng cho mục đích cấp nước sản xuất nông nghiệp. 

2.3.10. Kết quả quan trắc chất lượng nước tại Hồ Đông Câu (ĐL10) 

Đầu nguồn hồ Đông Câu, cấp nước tưới 315.000 m3/vụ. 

a) Kết quả quan trắc hiện trường 

- Mực nước hồ cao, nhiều nước.  

- Đánh giá cảm quan: Nước không có màu, không mùi, không có rác thải trôi nổi 

trên mặt hồ. 

b) Đánh giá chất lượng nước theo QCVN 08-MT:2015 cột B1 

Bảng 2.8: Kết quả phân tích chất lượng nước tại Hồ Đông Câu (T3/2019) 

TT 
Chỉ tiêu 

phân tích 
Đơn vị 

Kết quả 
đợt 1-

Tháng 3 

Kết quả 
đợt 2-

tháng 3 

QCVN 08-
MT: 2015 cột 

B1 

So sánh kết 
quả 2 đợt quan 

trắc 

1 pH oC 6,58 6,99 5,5-9 ±∆ 0,41 

2 EC mS/cm 0,102 0,081 - ±∆ 0,021   

3 TDS mg/l 38,1 43,3 - ±∆ 5,2 

4 Cl- mg/l 13,1 10,1 350  ±∆ 3 

5 Độ đục NTU 34,7 19,1 - 
  

±∆ 15,6 

6 TSS mg/l 78,3 48,4 50 

 ±∆ 29,9 
TSS đợt 1 
Không đạt 

TCCP 

7 DO mg/l 4,42 4,88 ≥ 4  ±∆ 0,46 

8 BOD5 mg/l 7,1 11,3 15 ±∆ 4,2 

9 COD mg/l 10,2 14 30  ±∆ 3,8 

10 NH4
+ mg/l 0,48 0,03 0,9 ±∆ 0,45 

11 NO3
- mg/l 0,6 1,0 10 ±∆ 0,4 

12 PO4
3- mg/l 0,06 0,45 0,3 

±∆ 0,39 
PO4

3-đợt 
2Không đạt 

TCCP 
 

13 Coliform MPN/100ml 980 780 7500 ±∆ 200 

14 Pb mg/l 0,018 0,017 0,05 ±∆ 0,001 

15  Zn mg/l 0,017 0,016 1,5 ±∆ 0,001 

16  Cd mg/l 0,012 0,019 0,01 
±∆ 0,007 

Không đạt 
TCCP 
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TT 
Chỉ tiêu 

phân tích 
Đơn vị 

Kết quả 
đợt 1-

Tháng 3 

Kết quả 
đợt 2-

tháng 3 

QCVN 08-
MT: 2015 cột 

B1 

So sánh kết 
quả 2 đợt quan 

trắc 

17  Cu mg/l 0,056 0,056 0,5 
Không đạt 

TCCP 

Kết quả bảng 2.8, cho thấy: 

- Tại hồ Đông Câu có 3 chỉ tiêu không đạt yêu cầu. Cụ thể, TSS đợt 1 – tháng 3 

vượt 1,6 lần, PO4
3-đợt 2vượt 1,5 lần, Cd cả 2 đợt đều vượt so với QCVN 08-MT:2015 

cộtB1 

c) Đánh giá chất lượng nước theo chỉ số WQI 

Kết quả tính chỉ số WQI cho thấy: Tại hồ Đông Câu WQI của 2 đợt đều cao, có thể sử 

dụng cho mục đích tưới và cấp nước sinh hoạt nhưng cần biện pháp xử lý phù hợp. 

2.3.11. Kết quả quan trắc chất lượng nước tại điểm lấy nước vào nhà máy nước 

(ĐL11) 

Hồ cấp nước thô công suất 1800 m3/ngày. 

a) Kết quả quan trắc hiện trường 

- Mực nước Đại Lải dâng cao. Xung quanh có nhiều hoạt động du lịch của du 

khách.hồ cao, nhiều nước.  

- Đánh giá cảm quan: Nước không có màu, không mùi, không có rác thải trôi nổi 

trên mặt hồ. 

b) Đánh giá chất lượng nước theo QCVN 08-MT:2015 cột B1 

Bảng 2.9: Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm lấy nước vào nhà máy nước 

(T3/2019) 

TT 
Chỉ tiêu 

phân 
tích 

Đơn vị 
Kết quả 
đợt 1-T3 

Kết quả 
đợt 2-T3 

QCVN 08-
MT: 2015 

cột B1 

So sánh kết quả 2 
đợt quan trắc 

1 pH o
C 6,61 6,99 5,5-9 ±∆ 0,38 

2 EC mS/cm 0,074 0,062 - ±∆ 0,012 

3 TDS mg/l 38,4 32,8 - ±∆ 5,6 

4 Cl- mg/l 13,3 10,0 350 ±∆ 3,3 

5 Độ đục NTU 19,6 15,1 - ±∆ 4,5 

6 TSS mg/l 48,6 46,6 50 ±∆ 2 

7 DO mg/l 6,44 6,42 ≥ 4 ±∆ 0,02 

8 BOD5 mg/l 8,6 6,7 15 ±∆ 1,9 

9 COD mg/l 11,7 9 30 ±∆ 2,7 

10 NH4
+ mg/l 0,21 0,13 0,9 ±∆ 0,08 

11 NO3
- mg/l 0,3 0,2 10 ±∆ 0,1 

12 PO4
3- mg/l 0,28 0,37 0,3 

±∆ 0,09 
PO4

3- đợt 2 không 
đạt TCCP 
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TT 
Chỉ tiêu 

phân 
tích 

Đơn vị 
Kết quả 
đợt 1-T3 

Kết quả 
đợt 2-T3 

QCVN 08-
MT: 2015 

cột B1 

So sánh kết quả 2 
đợt quan trắc 

13 Coliform 
MPN/100

ml 
1100 920 7500 ±∆ 180 

14 Pb mg/l 0,021 0,029 0,05 ±∆ 0,008 

15  Zn mg/l 0,015 0,017 1,5 ±∆ 0,002 

16  Cd mg/l 0,029 0,08 0,01 
±∆ 0,051 

Không đạt TCCP 

17  Cu mg/l 0,87 0,10 0,005 
0,77 

Không đạt TCCP 

Kết quả bảng 2.9, cho thấy: 

- Tại điểm lấy nước vào nhà máy có 3 chỉ tiêu không đạt yêu cầu. Cụ thể, PO4
3- 

đợt 2 vượt 1,2 lần; Cd và Cu cả 2 đợt đều vượt so với QCVN 08-MT:2015 cột B1 

c) Đánh giá chất lượng nước theo chỉ số WQI 

- Kết quả tính chỉ số WQI cho thấy: Tại điểm lấy nước vào nhà máy có WQI của 

đợt 1 bằng 70,87 và WQI của đợt 2 bằng 76,55 nên sử dụng được cho mục đích cấp 

nước sinh hoạt, tưới và tương đương khác. 

2.3.12. Kết quả quan trắc chất lượng nước tại Đảo Ngọc (ĐL12) 

a) Kết quả quan trắc hiện trường 

- Khu du lịch sinh thái, nguồn nước thải được xử lý. 

- Đánh giá cảm quan: Nước không có màu, không mùi, không có rác thải trôi nổi 

trên mặt hồ 

b) Đánh giá chất lượng nước theo QCVN 08-MT:2015 cột B1 

Bảng 2.10: Kết quả phân tích chất lượng nước tại Đảo Ngọc (T3/2019) 

TT 
Chỉ tiêu 

phân tích 
Đơn vị 

Kết quả 
đợt 1-T3 

Kết quả 
đợt 2-T3 

QCVN 08-
MT: 2015 

cột B1 

So sánh kết 
quả 2 đợt quan 

trắc 

1 pH o
C 6,56 6,93 5,5-9 ±∆ 0,37  

2 EC mS/cm 0,071 0,061 - ±∆ 0,01   

3 TDS mg/l 38,1 32,5 - ±∆ 5,6  

4 Cl- mg/l 12,7 9,8 350  ±∆ 2,9  

5 Độ đục NTU 18,8 19,8 - ±∆ 1   

6 TSS mg/l 51,2 45,6 50  ±∆ 14,5   

7 DO mg/l 4,98 6,93 ≥ 4  ±∆ 1, 95  

8 BOD5 mg/l 7,8 15,1 15 ±∆ 7,3   

9 COD mg/l 11,3 17 30  ±∆ 5,7  

10 NH4
+ mg/l 0,19 0,27 0,9 ±∆ 0,08  

11 NO3
- mg/l 0,3 0,5 10 ±∆ 0,2  

12 PO4
3- mg/l 0,14 0,25 0,3 ±∆ 0,11 
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TT 
Chỉ tiêu 

phân tích 
Đơn vị 

Kết quả 
đợt 1-T3 

Kết quả 
đợt 2-T3 

QCVN 08-
MT: 2015 

cột B1 

So sánh kết 
quả 2 đợt quan 

trắc 

13 Coliform MPN/100ml 980 980 7500 ±∆ 0  

14 Pb mg/l 0,035 0,036 0,05 ±∆ 0,049   

15  Zn mg/l 0,014 0,063 1,5 ±∆ 0,229   

16  Cd mg/l 0,04 0,03 0,01 
±∆ 0 

Không đạt 
TCCP 

17  Cu mg/l 0,063 0,048 0,5 ±∆ 0 

Kết quả bảng 2.10, cho thấy: 

- Tại Đảo Ngọc có 1 chỉ tiêu kim loại nặng không đảm bảo tiêu chuẩn nước phục 

vụ SXNN. Trong đó: Cd cả 02 đợt đều vượt TCCP. 

c) Đánh giá chất lượng nước theo chỉ số WQI 

Kết quả tính chỉ số WQI cho thấy: Tại Đảo Ngọc, WQI đợt 1 = 75,8 nên sử dụng 

cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần biện pháp xử lý phù hợp. WQI đợt 2 = 

74,4 nên sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác. 

2.3.13. Kết quả quan trắc chất lượng nước tại Sân Golf (ĐL13) 

a) Kết quả quan trắc hiện trường 

- Khu vui chơi trong quần thể resort FLC, nguồn nước bị ảnh hưởng bởi hoạt 

động chăm sóc thảm cỏ trồng xung quanh hồ. 

- Đánh giá cảm quan: Nước không có màu, không mùi, không có rác thải trôi nổi 

trên mặt hồ 

b) Đánh giá chất lượng nước theo QCVN 08-MT:2015 cột B1 

Bảng 2.11: Kết quả phân tích chất lượng nước tại Sân Golf (T3/2019) 

TT 
Chỉ tiêu 

phân tích 
Đơn vị 

Kết quả 
đợt 1-

T3 

Kết quả 
đợt 2-T3 

QCVN 08-
MT: 2015 cột 

B1 

So sánh kết quả 
2 đợt quan trắc 

1 pH oC 6,03 6,48 5,5-9 ±∆ 0,45   

2 EC mS/cm 0,678 0,060 - ±∆ 0,618   

3 TDS mg/l 37,0 32,0 - ±∆ 5   

4 Cl- mg/l 13,7 10,4 350  ±∆ 3,3   

5 Độ đục NTU 20,6 6,6 - ±∆ 14   

6 TSS mg/l 52,8 15,8 50 ±∆ 37   

7 DO mg/l 5,44 4,37 ≥ 4  ±∆ 1,07 

8 BOD5 mg/l 8,5 9,4 15 ±∆ 0,9  

9 COD mg/l 13,2 12 30 ±∆ 1,2   

10 NH4
+ mg/l 0,18 0,15 0,9 ±∆ 0,03   

11 NO3
- mg/l 0,3 0,4 10 ±∆ 0,1   
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TT 
Chỉ tiêu 

phân tích 
Đơn vị 

Kết quả 
đợt 1-

T3 

Kết quả 
đợt 2-T3 

QCVN 08-
MT: 2015 cột 

B1 

So sánh kết quả 
2 đợt quan trắc 

12 PO4
3- mg/l 0,06 0,17 0,3 ±∆ 0,11 

13 Coliform 
MPN/100

ml 
910 1260 7500 ±∆ 350 

14 Pb mg/l 0,026 0,026 0,05 ±∆0 

15  Zn mg/l 0,012 0,011 1,5 ±∆ 0,001  

16  Cd mg/l 0,066 0,08 0,01 
±∆ 0,014   

Không đạt TCCP 

17  Cu mg/l 0,042 0,042 0,5 ±∆ 0 

Kết quả bảng 2.11, cho thấy: 

- Tại vị trí sân Golf có hàm lượng Cd không đảm bảo tiêu chuẩn nước phục vụ  

SXNN, vượt khoảng 6 lần so với QCVN 08-MT:2015 cộtB1. Do phun thuốc trừ sâu 

cho cỏ. 

- Các chỉ tiêu hóa lý, và chỉ tiêu vi sinh đạt QCVN 08-MT:2015 cột B1. 

c) Đánh giá chất lượng nước theo chỉ số WQI 

Kết quả tính chỉ số WQI cho thấy: Tại Sân Golf , WQI đợt 1 = 72,88 nên sử dụng 

cho mục đích cấp nước sản xuất nông nghiệp. WQI đợt 2 = 89,42 nên sử dụng cho 

mục đích tưới tiêu, cấp nước sinh hoạt và các mục đích tương đương khác. Nguồn 

nước chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm hữu cơ. Tuy nhiên cần quản lý tốt hơn để đảm bảo 

khả năng tự làm sạch của nguồn nước đáp ứng được các mục đích cấp nước. 

2.3.14. Kết quả quan trắc chất lượng nước tại nhà nghỉ lão thành cách mạng (ĐL 

14) 

a) Kết quả quan trắc hiện trường 

- Không dung nước thô, nước thải có hệ thống xử lý riêng. Nguồn nước bị ảnh 

hưởng bởi thảm cỏ trồng xung quanh hồ. 

- Đánh giá cảm quan: Nước không có màu, không mùi, không có rác thải trôi nổi 

trên mặt hồ. 

b) Đánh giá chất lượng nước theo QCVN 08-MT:2015 cột B1 

Bảng 2.12: Kết quả phân tích chất lượng nước tại điểm Nhà nghỉ lão thành cách mạng 

(T3/2019) 

TT 
Chỉ tiêu 

phân tích 
Đơn vị 

Kết quả 
đợt 1-

T3 

Kết quả 
đợt 2-

T3 

QCVN 08-
MT: 2015 

cột B1 

So sánh kết quả 
2 đợt quan trắc 

1 pH oC 6,48 6,48 5,5-9 ±∆ 0   

2 EC mS/cm 0,072 0,060 - ±∆ 0,012   

3 TDS mg/l 38,2 32,2 - ±∆ 6   

4 Cl- mg/l 16,2 12,3 350  ±∆ 3,9   

5 Độ đục NTU 17,2 14,2 - ±∆ 3  
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TT 
Chỉ tiêu 

phân tích 
Đơn vị 

Kết quả 
đợt 1-

T3 

Kết quả 
đợt 2-

T3 

QCVN 08-
MT: 2015 

cột B1 

So sánh kết quả 
2 đợt quan trắc 

6 TSS mg/l 48,3   34,3 50 ±∆ 14   

7 DO mg/l 6,57 6,8 ≥ 4  ±∆ 0,23  

8 BOD5 mg/l 11,4 10,2 15 ±∆ 1,2 

9 COD mg/l 15,1 14 30  ±∆ 1,1   

10 NH4
+ mg/l 0,15 0,15 0,9 ±∆ 0   

11 NO3
- mg/l 0,3 0,3 10 ±∆ 0   

12 PO4
3- mg/l 0,02 0,20 0,3 ±∆ 0,18 

13 Coliform 
MPN/100

ml 
1050 790 7500 ±∆ 260  

14 Pb mg/l 0,039 0,032 0,05 ±∆ 0,007  

15  Zn mg/l 0,018 0,032 1,5 ±∆ 0,014   

16  Cd mg/l 0,01 0,06 0,01 
±∆ 0,05  

Cd đợt 2 không 
đạt TCCP 

17  Cu mg/l 0,321 0,121 0,5 ±∆ 0,2  

 Kết quả bảng 2.12, cho thấy: 

- Tại vị trí này Cd vượt TCCP so với QCVN 08-MT:2015 cột B1. 

- Các chỉ tiêu hóa lý, và chỉ tiêu vi sinh đạt QCVN 08-MT:2015 cột B1. 

c) Đánh giá chất lượng nước theo chỉ số WQI 

Kết quả tính chỉ số WQI cho thấy: Tại nhà nghỉ lão thành cách mạng , WQI đợt 1 

= 70,5 WQI đợt 2 = 83,58 nên sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương 

đương khác. Nguồn nước chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm hữu cơ. Tuy nhiên cần quản lý 

tốt hơn để đảm bảo khả năng tự làm sạch của nguồn nước đáp ứng được các mục đích 

cấp nước. 

2.4. So sánh chất lượng nước giữa các vị trí quantrắc 

2.4.1. So sánh chất lượng nước giữa các vị trí quan trắc theo QCVN 08-MT:2015 

cột B1. 

2.4.1.1. So sánh theo các chỉ tiêu hóa lý và visinh 

- Về số chỉ tiêu ô nhiễm 

Bảng 2.13: Tổng hợp số chỉ tiêu hóa lý và vi sinh vượt QCVN 08-MT:2015 cột 

B1(T3/2019) 

TT 
KH 
mẫu 

Vị trí quan trắc 
Số chỉ tiêu vượt 

QCVN 08-
MT:2015 cột B1 

Chỉ tiêu vượt QCVN 
08-MT:2015 cột B1 

1 ĐL01 Cống lấy nước số 1 2 Cd, P04
3- 

2 ĐL02 Đầu kênh chính 1 1 Cd 

3 ĐL05 Cống lấy nước số 2 2 TSS,Cd 
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TT 
KH 
mẫu 

Vị trí quan trắc 
Số chỉ tiêu vượt 

QCVN 08-
MT:2015 cột B1 

Chỉ tiêu vượt QCVN 
08-MT:2015 cột B1 

4 ĐL06 Đầu kênh chính 2 2 TSS, Cd 

5 ĐL07 Giữa kênh chính 2 5 
TSS,DO,Cd, NH4

+, 
PO4

3- 

6 ĐL08 Cuối kênh chính 2 6 
BOD5, COD, NH4

+, 
PO4

3-,coliform,Cd 

7 ĐL09 Hồ Thanh Cao 2 PO4
3-, Cd 

8 ĐL10 Hồ Đông Câu 4 TSS, PO4
3-, Cd, Cu 

9 ĐL11 Điểm lấy nước vào nhà máy 3 Cd, Cu, PO4
3- 

10 ĐL12 Đảo Ngọc 1 Cd 
11 ĐL13 Sân Golf 1 Cd 

12 ĐL14 
Nhà nghỉ lão thành cách 
mạng 

1 Cd 

Số liệu thống kê bảng 2.13, cho thấy: Chất lượng nước trong HTTL Hồ Đại Lải 

tương đối tốt, đáp ứng được mục đích cấp nước tưới cho nông nghiệp. Nhiều vị trí có 

chất lượng tốt, đáp ứng được mục đích cấp nước cho sinh hoạt và các mục đích sử 

dụng tương tự.  

Các nguồn thải có nguy cơ gây ô nhiễm trên hệ thống: Sân Golf, du lịch Đảo 

Ngọc, nhà nghỉ lão thành cách mạng có ảnh hưởng đến chất lượng nước nhưng chưa 

quá nghiêm trọng. Các hoạt động của tàu thuyền du lịch đã ảnh hưởng cục bộ đến chất 

lượng nước của môt số khu vực, đặc biệt là hạ du cống làm suy giảm nguồn nước tại 

đây.  

Về mức độ ô nhiễm 

Bảng 2.14: Thống kê giá trị cao nhất của một số chỉ tiêu hóa lý và vi sinh 

TT 
Chỉ tiêu ô 

nhiễm 
Giá trị 

thấp nhất 

Giá trị 
cao 
nhất 

Mức vượt 
QCVN 08- 
MT:2015 

cột B1 (lần) 

Vị trí có giá trị cao nhất 

1 TSS (mg/l) 15,8 119,2 2,4 Cuối kênh chính 2 đợt 1 

2 BOD5(mg/l) 4,3 32,3 2,2 Cuối kênh chính 2 đợt 1 

3 COD (mg/l) 
6 
 

51,2 
 

1,7 Cuối kênh chính 2 đợt 1 

4 NH4
+(mg/l) 

0,03 
 

19,64 
 

21,8 Cuối kênh chính 2 đợt 1 

5 NO3
- (mg/l) 

0,1 
 

1,5 
 

- Cuối kênh chính 2 đợt 1 

6 PO4
3-(mg/l) 

0,02 
 

3,31 11 Cuối kênh chính 2 đợt 1 

7 Cl-(mg/l) 9,8 21,8 - Cuối kênh chính 2 đợt 1 

8 
Coliform 

(MPN/100ml) 
780 8800 1,17 Cuối kênh chính 2 đợt 1 
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- Số liệu thống kê tại bảng 2.14, cho thấy: Giá trị cao nhất của các chất ô nhiễm 

vượt QCVN 08-MT:2015 cột B1, tập trung ở các tuyến kênh đi qua khu dân cư. 

- Ngoài ra, giá trị Cl- và PO4
3- đạt giá trị cao nhất tại sân Golf và nhà nghỉ lão 

thành cách mạng. 

2.5. Hàm lượng các chất ô nhiễm tại các điểm quan trắc 

- pH 

 

Hình 2.1: pH tại các điểm quan trắc  

-> Kết quả phân tích mẫu nước cho thấy giá trị pH của tất cả các vị trí ở cả 2 đợt 

đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN08- MT:2015/BTNMT (Cột B1), giá trị 

pH chênh lệch không nhiều giữa các vị trí quan trắc.  

 

- Tổng chất rắn lơ lửng TSS 

 
Hình 2.2: Hàm lượng TSS tại các điểm quan trắc  
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-> Kết quả phân tích cho thấy hàm lượng TSS trong nước trong 2 đợt có 1 số vị 

trí vượt   giới hạn cho phép, cao nhất là ví trị cuối kênh chính 2 đợt 1 vượt TCCP 2,4 

lần 

- Oxi hòa tan DO 

 

Hình 2.3: Hàm lượng DO tại các điểm quan trắc  

-> Kết quả phân tích mẫu nước cho thấy hàm lượng oxy hòa tan (DO) tại hầu hết 

các điểm giám sát đều đạt quy định theo QCVN08- MT:2015/BTNMT Cột B1, trừ 

điểm cuối kênh chính 2 (ĐL7) 

 

- Hàm lượng BOD5 

 
Hình 2.4: Hàm lượng BOD5 tại các điểm quan trắc  

→ Kết quả phân tích cho thấy hàm lượng BOD5 đều nằm trong giới hạn cho phép 

QCVN08-MT:2015/BTNMT Cột B1, riêng vị trí cuối kênh chính 1, ĐL8, vượt 2,2 lần. 
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- Hàm lượng COD 

 

Hình 2.5: Hàm lượng COD tại các điểm quan trắc  

→ Kết quả phân tích mẫu nước cho thấy hàm lượng COD tại các điểm đo dưới 

ngưỡng QCVN08-MT:2015/BTNMT cột B1. Riêng vị trí cuối kênh 2, COD cao hơn 

rất nhiều so với qui chuẩn. 

- Hàm lượng NH4+ 

 
Hình 2.6: Hàm lượng NH4+ tại các điểm quan trắc  

→ Hàm lượng NH4
+ hầu hết tại các điểm trong đợt 1 đều thấp hơn so với QCVN 

08-MT:2015/BTNMT, trừ vị trí cuối kênh chính 2.  
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- Hàm lượng PO4
3-

 

 

Hình 2.7: Hàm lượng PO4
3- tại các điểm quan trắc  

→ Hàm lượng PO4
3- ở các điểm đo thấp hơn so với QCVN 08-

MT:2015/BTNMT, nhưng tại vị trí cuối kênh chính 2 và hồ Đông Câu đợt 1 giá trị 

vượt mức giới hạn nhiều lần. 

- Hàm lượng Coliform 

 
Hình 2.8: Hàm lượng Coliform tại các điểm quan trắc  

→ Kết quả phân tích cho thấy Coliform trong nước không cao, không có vị trí 

nào vượt giới hạn qui định tại cột B1 theo QCVN08-MT:2015/BTNMT, trừ cuối kênh 

1 đợt khảo sát đầu tháng 3, do mực nước cạn, lòng kênh có nhiều rác thải từ khu dân 
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cư.  

2.6. So sánh chỉ tiêu các kim loại nặng 

Bảng 2.15: Tổng hợp kết quả phân tích các KLN tại các điểm quan trắc  

TT 
KH 
mẫu 

Vị trí lấy 
mẫu 

Hàm lượng KLN (mg/l) 
đợt 1-tháng 3 

Hàm lượng KLN (mg/l) 
đợt 2-tháng 3 

Pb Zn Cd Cu Pb Zn Cd Cu 

1 ĐL01 
Cống lấy 
nước số 1 

0,01 0,016 0,036 0,152 0,023 0,071 0,01 0,179 

2 Đl02 
Đầu kênh 
chính 1 

0,015 0,011 0,034 0,016 0,014 0,017 0,012 0,013 

3 ĐL03 
Giữa kênh 

chính 1 
Kênh không có nước 

4 ĐL04 
Cuối kênh 

chính 1 
Kênh không có nước 

5 ĐL05 
Cống lấy 
nước số 2 

0,02 0,018 0,026 0,11 0,018 0,074 0,01 0,009 

6 ĐL06 
Đầu kênh 
chính 2 

0,013 0,016 0,027 0,12 Kênh không có nước  

7 ĐL07 
Giữa kênh 

chính 2 
0,01 0,013 0,033 0,047 0,017 0,015 0,02 0,014 

8 ĐL08 
Cuối kênh 

chính 2 
0,047 0,011 0,052 0,124 Kênh không có nước 

9 ĐL09 
Hồ Thanh 

Cao 
0,023 0,019 0,012 0,11 0,024 0,18 0,017 0,117 

10 ĐL10 
Hồ Đông 

Câu 
0,018 0,017 0,012 0,056 0,017 0,016 0,019 0,056 

11 ĐL11 
Điểm lấy 
nước vào 
nhà máy 

0,021 0,015 0,029 0,87 0,029 0,017 0,08 0,1 

12 ĐL12 Đảo Ngọc 0,035 0,014 0,04 0,063 0,036 0,063 0,04 0,063 

13 ĐL13 Sân Golf 0,026 0,012 0,066 0,042 0,026 0,011 0,08 0,042 

13 ĐL 14 
Nhà nghỉ 
lão thành 

cách mạng 
0,039 0,018 0,01 0,321 0,032 0,032 0,06 0,121 

QCVN 08-MT:2015 cột 
B1 

0,05 1,5 0,01 0,5 0,05 1,5 0,01 0,5 

 

Tổng hợp kết quả tại bảng 2.15, cho thấy: Hàm lượng kim loại nặng ở tất cả các 

vị trí quan trắc đều nằm trong giới hạn TCCP theo QCVN 08-MT:2015 cột B1.  
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2.7 So sánh chất lượng nước theo chỉ số WQI tại các điểm quan trắc 

TT Vị trí quan trắc 
Giá trị WQI 
đợt 1 tháng 3 

Giá trị WQI đợt 
2 tháng 3 

1 Cống lấy nước số 1 69.28 77.59 

2 Đầu kênh chính 1 72.02 78.38 

3 Giữa kênh chính 1 - - 

4 Cuối kênh chính 1 - - 

5 Cống lấy nước số 2 72.99 65.21 

6 Đầu kênh chính 2 54.44 - 

7 Giữa kênh chính 2 (Xi phông Đồng Đò) 64.91 66.84 

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

38.56 - 

9 Hồ Thanh Cao 76.34 76.66 

10 Hồ Đông Câu 75.43 71.85 

11 Điểm lấy nước vào nhà máy nước 70.87 76.55 

12 Đảo Ngọc 75.8 75.45 

13 Sân golf 72.88 89.42 

14 Khu nhà nghỉ lão thành cách mạng 75.5 83.58 

Nhận xét:Dựa trên kết quả tính toán cho thấy: 

- 10/14 vị trí khảo sát có chất lượng nước đảm bảo sử dụng cho mục đích tưới 

tiêu và các mục đích tương đương khác 

- Điểm giữa và cuối kênh chính 1 không có nước trên kênh 

- Điểm giữa và cuối kênh chính 2 chất lượng nước kém nhất trong hê thống. Đợt 

khảo sát đầu tháng 3, chất lượng nước rất kém, cuối không đáp ứng được mục đích 

tưới.  

-  Mặc dù mực nước trong hồ cao Đại Lải tương đối cao, nhưng các tuyến kênh 

trong hệ thống rất nhiều rác thải. Cần có giải pháp bảo vệ chất lượng nước kênh, hạn 

chế nguồn xả thải vào kênh.  

-  Vị trí ĐL7 (Giữa kênh chính 2) có nhiều rác nổi do bị dồn từ phía thượng lưu 

về, tại thời điểm này đang đóng cống. Cần chú ý có giải pháp lấy nước cho các hoạt 

động sản xuất tại vị trí này.  

-  Vị trí ĐL8 (cuối kênh chính 2) có nhiều cặn bẩn trên lòng kênh ảnh hưởng đến 

chất lượng nước 

- Vị trí ĐL 10 (Hồ Đông Câu) có biểu hiện chất lượng nước kém đi do tác động 

của các khu chăn nuôi phân tán xung quanh lưu vực.  

- Vị trí ĐL11 (lấy nước vào nhà máy) chất lượng nước không ổn định, phụ thuộc 

vào chất lượng nước hồ và các hoạt động du lịch tải Đảo Ngọc, sân Golf. Cần chú ý 
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cách thức lấy nước vào thời điểm mực nước cao trong ngày để lấy nước có chất lượng 

đảm bảo.  

- Vị trí sân Golf ĐL 12 có biểu hiện ô nhiễm Cd trong nước mặt khu vực xung 

quanh, có thể là do nguyên nhân của trồng cỏ và phun thuốc trừ sâu.  

III. THÔNG TIN KẾT QUẢ QUANTRẮC 

3.1. Thời gian cung cấp thôngtin 

- Bản tin quan trắc ngoài hiện trường, được cung cấp ngày 08/03/2019 đợt 1 và 

26/03/2019 đợt 2. 

3.2. Nội dung các bản tin trong đợt lấy mẫu 

- Bản tin về kết quả quan trắc ngoài hiện trường, nội dung thông tin gồm: Tình 

trạng đóng mở cống, chế độ dòng chảy, tình trạng chất thải, màu, mùi, pH, độ đục, DO 

và những khuyến cáo chất lượng nước phục vụSXNN. 

- Bản tin về quan trắc trong phòng thí nghiệm, nội dung thông tin gồm: Kết quả 

phân tích các chỉ tiêu; kết quả tính chỉ số WQI; kết quả đánh giá chất lượng nước phục 

vụ SXNN theo các chỉ tiêu hóa lý, vi sinh, kim loại nặng và chỉ số WQI, cùng với 

những khuyến cáo về chất nước khi sử dụng phục vụ SXNN. 

3.3. Cơ quan tiếp nhận thôngtin 

- Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Chi cục thủy lợi Vĩnh Phúc; 

- Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Phúc Yên. 

Bảng 3.1: Danh sách các cá nhân đơn vị tiếp nhận thông tin 

TT 
Đơn vị tiếp 
nhận thông 

tin 

Người 
nhận 

Chức 
vụ 

Điện thoại 
liên hệ 

Địa chỉ email 

1 

Sở nông 
nghiệp và 
Phát triên 
nông thôn 
Vĩnh Phúc 

Văn 
phòng sở 

 0211.3721964 sonnptnt@vinhphuc.gov.vn 

2 
Chi cục thủy 
lợi Vĩnh Phúc 

Văn 
phòng 
chi cục 

 0211.3721.267 chicucthuyloivp@gmail.com 

3 

Công ty 
TNHH MTV 
Thủy lợi Phúc 

Yên 

Đường 
Ngọc 
Dung 

Chủ 
tịch 
công 

ty 

0913.037.954 thuyloiphucyen@gmail.com 

3.4. Phương thức thông tin kết quả quan trắc 

- Bản tin quan trắc hiện trường và bản tin quan trắc trong phòng được gửi đến các 

đơn vị quản lý khai thác công trình theo cả 2 hình thức: 

- Gửi trực tiếp cho các cá nhân và đơn vị qua địa chỉ email tại bảng 3.1. 
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IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾNNGHỊ 

4.1. Kếtluận 

- Kết quả đánh giá chất lượng nước phục vụ SXNN theo QCVN08-MT:2015 cột 

B1: 

+ Các chỉ tiêu vượt TCCP chủ yếu gồm: TSS, BOD5, NH4
+, PO4

3-,  

- Chất lượng nước của hệ thống tương đối tốt, đáp ứng được mục đích cấp nước 

tưới cho nông nghiệp. Nhiều vị trí có chất lượng tốt, đáp ứng được mục đích cấp nước 

cho sinh hoạt và các mục đích sử dụng tương tự. Tuy nhiên cần chú ý các điểm sau:  

- Vị trí ĐL7 (Giữa kênh chính 2) Có nhiều rác nổi trên kênh, nhiều điểm xả thải 

từ khu dân cư vào kênh 

- Vị trí ĐL8 (cuối kênh chính 2) Có nhiều rác nổi trên kênh, nhiều điểm xả thải từ 

khu dân cư vào kênh 

- Vị trí ĐL 10 (Hồ Đông Câu) có biểu hiện chất lượng nước kém đi do tác động 

của các khu chăn nuôi phân tán xung quanh lưu vực.  

- Vị trí ĐL11 (lấy nước vào nhà máy) chất lượng nước không ổn định, phụ thuộc 

vào chất lượng nước hồ và các hoạt động du lịch tải Đảo Ngọc, sân Golf. Cần chú ý 

cách thức lấy nước vào thời điểm mực nước cao trong ngày để lấy nước có chất lượng 

đảm bảo.  

- Vị trí sân Golf  ĐL 12 có biểu hiện ô nhiễm Cd trong nước mặt khu vực xung 

quanh, có thể là do nguyên nhân của trồng cỏ và phun thuốc trừ sâu.  

4.2. Kiến nghị 

- Các nguồn thải có nguy cơ gây ô nhiễm trên hệ thống: Sân Golf, du lịch Đảo 

Ngọc, nhà nghỉ lão thành cách mạng có ảnh hưởng đến chất lượng nước nhưng chưa 

quá nghiêm trọng. Các hoạt động của tàu thuyền du lịch đã ảnh hưởng cục bộ đến chất 

lượng nước của môt số khu vực, đặc biệt là hạ du cống làm suy giảm nguồn nước tại 

đây. Vì vậy rất cần sự phối hợp của các đơn vị, các ngành để kiểm soát các chỉ tiêu 

chất lượng nguồn nước cấp.  

- Cần có kế hoạch nạo vét, làm sạch lòng kênh 1 và 2 trước khi bơm nước tưới 

- Cần kiểm soát các nguồn xả thải phân tán từ các khu dân cư vào kênh 

- Cần kiểm soát chặt chẽ hoạt động chăn nuôi từ khu vực xung quanh hồ Đông 

Câu và Thanh Cao.  
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MỘT SỐ HÌNH 

 

Cống lấy nước số

Đầu kênh chính 2

Giữa kênh chính 2

Cuối  kênh chính 2

2019 

HÌNH ẢNH THỰC ĐỊA LẤY MẪU (T3

 

ố 2- Đợt 1 Cống lấy nướ

 
u kênh chính 2- Đợt 1 Đầu kênh chính 2

 
a kênh chính 2-đợt 1 Giữa kênh chính 2

 
i  kênh chính 2-đợt 1 Cuối kênh chính 2

30 

3/2019) 

 

 

ớc số 2- Đợt 2 

 
u kênh chính 2- Đợt 2 

a kênh chính 2- đợt 2 

i kênh chính 2-đợt 2 



Bản tin tháng 03 năm 2019 

Hệ thống hồ Đại Lải 31  
 

 
Hồ Thanh Cao-đợt 1 Hồ Thanh Cao-đợt 2 

 
Hồ Đông Câu-đợt 1 Hồ Đông Câu-đợt 2 

 

Điểm lấy nước vào nhà máy nước-đợt 1 Điểm lấy nước vào nhà máy nước-đợt 2 

  
Đảo Ngọc-đợt 1 Đảo Ngọc-đợt 2 
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Sân Golf-đợt 1 Sân Golf-đợt 2 

Nhà nghỉ lão thành cách mạng–đợt 1 Nhà nghỉ lão thành cách mạng-đợt 2 

 
Cống lấy nước số 1- đợt 1 Cống lấy nước số 1- đợt 2 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Thông tin về các điểm quan trắc năm 2019 

STT 
Ký 

hiệu 
Vị trí Tọa độ Mục tiêu giám sát 

1 ĐL01 
Cống lấy nước 
số 1 

21,3208N105,7032E 

Hiện tại phục vụ cấp nước thô 
1,5 (m3/s). Kiểm tra chất lượng 
nước cấp từ Hồ vào hệ thống 
kênh 1 

2 ĐL02 
Đầu kênh chính 
1 

21,3197 N 
105,697 E 

Cấp nước tưới 4.053.000 m3/vụ. 
Kiểm tra chất lượng nước cấp 
trên  kênh 1 

3 ĐL03 
Giữa kênh chính 
1 

21,3018 N 
105,695 E 

Cấp nước tưới 2.478.000 m3/vụ. 
Kiểm tra chất lượng nước cấp 
trên  kênh 1 

4 ĐL04 
Cuối kênh chính 
1 

21,3002 N 
105,747 E 

Cấp nước tưới 930.000 m3/vụ. 
Kiểm tra chất lượng nước cấp 
trên  kênh 1 

5 ĐL05 
Cống lấy nước 
số 2 

21,3185N 
105,7314E 

Cấp nước thô 2,9 (m3/s). Kiểm 
tra chất lượng nước cấp từ Hồ 
vào hệ thống kênh 2 

6 ĐL06 
Đầu kênh chính 
2 

21,3052N 
105,7229E 

Cấp nước tưới 4.893.000 m3/vụ. 
Kiểm soát chất lượng nước cấp 
trên  kênh 2 

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

21,3063 N 
105,7314E 

Cấp nước tưới 1.743.000 m3/vụ. 
Kiểm soát chất lượng nước cấp 
trên  kênh 2  

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. 
Kiểm soát chất lượng nước cấp 
trên  kênh 2 

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. Kiểm soát chất lượng 
nước trên hồ Đại Lải để cấp cho 
sinh hoạt  và tưới 

12 ĐL12 Đảo Ngọc 
21,3290 N 
105,7249E 

Khu du lịch sinh thái giữa hồ 
Đại Lải, nước thải được xử lý. 
Kiểm soát nguồn thải gây ô 
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STT 
Ký 

hiệu 
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nhiễm chất lượng nước trên hồ. 

13 ĐL13 Sân golf 
21,3293 N 
105,7251E 

Khu vui chơi trong quần thể 
resort FLC. Kiểm soát nguồn 
thải gây ô nhiễm chất lượng 
nước trên hồ. 

14 ĐL14 
Nhà nghỉ lão 
thành cách mạng 

21,3271 N 
105,7189E 

Không dung nước thô, nước thải 
có hệ thống xử lý riêng. Kiểm 
soát nguồn thải gây ô nhiễm chất 
lượng nước trên hồ. 

 

 


